Dom Seniorov
Gelnica
Sociálne služby pre občanov.

V dome seniorov sú poskytované sociálne služby pobytovou formou klientom,
ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej
osoby od stupňa odkázanosti č.2
v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych
službách.

Rozsah služieb
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, úschova cenností.
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Dom Seniorov
Donovaly
Sociálne služby pre občanov.

PRO VITAE, nezisková organizácia, aktívne pokračuje v nových činnostiach v zdravotnej
a sociálnej oblasti, teda v činnostiach poskytovania služieb občanom.
PRO VITAE, nezisková organizácia, v mesiaci marec 2013 začala prevádzkovať
dve zariadenia, a to Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby v meste
Gelnica na východe Slovenska.

Regiónom, v ktorom si sociálna a zdravotná situácia občanov vyžaduje
pomoc a podporu, je aj región Donovaly
a okolie. Demografická štúdia v danej
oblasti vypracovaná odborníkmi z tohto
odboru poukazuje na potrebu zamerať
sa na tzv. sociálne a opatrovateľské
služby občanom, ktoré vyplývajú z toho,
že mladí ľudia opúšťajú región z pracovných dôvodov a obyvateľstvo regiónu
„starne“.
Starší ľudia pribúdajúcim vekom potrebujú dostupnú nielen zdravotnú starostlivosť, ale aj sociálno – opatrovateľskú
starostlivosť.

A preto v nadväznosti na rok 2013,
PRO VITAE,n.o., otvorila na začiatku roka
2015 pod názvom Dom Seniorov ďalšie
dve nové zariadenia, a to Zariadenie pre
seniorov a Zariadenie opatrovateľskej
služby tzv. pobytovou formou. Sú to
zariadenia určené občanom odkázaným
na sociálnu, opatrovateľskú službu so
stupňom odkázanosti č. 2, 3 Zariadenie opatrovateľskej služby a stupňom
odkázanosti č. 4,5,6
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie Dom seniorov Donovaly
sa nachádza v prekrásnom
prírodnom prostredí.
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