Alkotmány úti Idősek Otthona

Szolgáltatásunk célja:
Az idős egyének holisztikus szemléletű, magas szintű, személyre szóló ápolásánakgondozásának biztosítása, életminőségének javítása, a rosszabbodás megelőzése,
a rehabilitáció elősegítése.
A kétszintes épület alsó szintjén olyan idősek laknak, akik felügyeletet, kevés
segítséget, irányítást igényelnek, míg az emeleti részen a teljes ellátást igénylők
vannak elhelyezve.
56 férőhelyen, 4 ágyas és 2 kétágyas szoba áll rendelkezésükre: a földszinten 14, az
emeleten 42 idős számára biztosítunk lakhatást.

Biztosítunk:
 3X-i főétkezést, szükség esetén betegségnek és állapotnak megfelelően
diétát,
 ruházatot (de lakóink igény szerint saját ruhát is használhatnak),
 intézmény által meghatározott alap gyógyszerlista készítményeit.
Intézményünkben nővérgárda ápolja-gondozza lakóinkat 24 órában, 3 műszakban.
Az egészségügyi ellátást az intézmény háziorvosa biztosítja. A teljes ellátás
érdekében rendszeresen kapcsolatot tartunk neurológus, pszichiáter, rheumatológus,
sebész és orthopédus szakorvossal.
1 fő foglalkoztatás szervező és 2 fő mentálhigiénés munkatárs tervezi-szervezi
időseink tevékenységét, szórakoztatását, a szabadidő hasznos eltöltését: ünnepek,
kirándulások, séták, programok szervezése, foglalkoztatás, irodalmi klub, rendszeres
újság felolvasás, kreatív foglalkoztatások – üvegfestés, képek készítése…stb.

Intézményünkben működik érdekvédelmi fórum, melynek célja, hogy védje időseink
érdekeit, segítse a problémák megoldását.
Tagjait a lakók választják maguk, a hozzátartozók és a dolgozók közül.
Fontosnak tartjuk a hozzátartozókkal, barátokkal történő kapcsolattartást.
Látogatási idő: 09:00 órától – 18:00 óráig.

A bekerülés módja
 Az elhelyezési kérelmet szóban vagy írásban kell kezdeményezni a Baptista Szeretetszolgálat
7636 Pécs, Malomvölgyi út 21. szám alatti Szeretetotthona
szociális irodájában.
 A kérelem mellé csatolni kell orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot,
továbbá egyéb nyilatkozatokat és személyazonosító iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya,
stb.) fénymásolatát.
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek az intézmény honlapjáról:
www.szeretetotthon-pecs.hu.
 Az előgondozást végző munkatársak felveszik a jelentkezővel vagy hozzátartozójával a
kapcsolatot, és kimennek környezettanulmányt végezni, elkérik a zárójelentéseket.
 Miután megszületett a határozat az elhelyezésről és van férőhely, értesítik a jelentkezőt és ezt
követően lehet beköltözni az otthonba.
 Térítési díj jelenleg: 84.000Ft / hó/ fő.
 További információ bekerüléssel kapcsolatban:
72/441-460 149-es mellékszámon előgondozási csoport
132-es mellékszámon szociális ügyintézés csoport

Az intézményben élő idős emberek életkörülményinek javítása
érdekében alapítvány működik:
„Együtt az idősekért és elesettekért” Alapítvány
Adószám: 18333343-1-02
Számlaszám: 12072569-01190052-00100001
e-mail: egyidosek@freemail.hu

