PRO VITAE n.o., Nemocničná 33, Gelnica. Prevádzka Dom seniorov, Donovaly 777, 976 39 Donovaly

Starostovia obecných samospráv

Vážený pán starosta,
dovoľte mi, aby som Vás informoval, že v našom zariadení Dom seniorov Donovaly, ktorý
prevádzkuje nezisková organizácia PRO VITAE, disponujeme voľnými lôžkami v zariadení pre
seniorov, i v zariadení opatrovateľskej služby.
Dom seniorov Donovaly sa nachádza v prekrásnom a pokojnom horskom prostredí medzi
pohoriami Veľká Fatra a Starohorské vrchy, 24 kilometrov od Ružomberka a 25 kilometrov od Banskej
Bystrice. Zariadenie má celkovú kapacitu 80 miest hotelového charakteru.
Naše zariadenie ponúka umiestnenie v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách v rámci celoročnej
pobytovej sociálnej služby v intenciách zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poskytuje
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, údržbu bielizne
a šatstva, sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich klientov.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná hlavnou sestrou, zdravotníckymi asistentmi a jeden
krát týždenne návštevou obvodného lekára priamo v zariadení. Pomoc pri odkázanosti je vykonávaná
profesionálnymi opatrovateľmi a sociálna práca prostredníctvom sociálneho pracovníka. V zariadení
disponujeme vlastnou kuchyňou, v ktorej klientom pripravujeme päť jedál denne v rámci racionálnej
i diabetickej stravy.
Usilujeme sa v maximálnej miere vyhovieť potrebám klientov i ich rodinných príslušníkov.
Okrem návštevných hodín je možné telefonicky si dohodnúť návštevu i mimo nich, keď naši
zamestnanci ochotne prispôsobia denný režim klienta tak, aby v čase návštevy neprebiehali hygi
ošetrovateľské úkony.
V súčasnosti v našom zariadení postupne prebieha modernizácia, ktorá sa týka izieb klientov,
spoločenskej a stravovacej časti, rovnako ako priestorov pre rehabilitáciu a aktívny oddych. V jarných
mesiacoch pripravujeme rekonštrukciu exteriérov. Cena pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení
pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby je rovnaká vo výške 18 €/deň. Ďalšie informácie
môžu klienti nájsť na internetovej stránke www.dsdonovaly.eu.
Vážený pán starosta,
vzhľadom na uvoľnené kapacity v našom zariadení sa na Vás obraciam s prosbou o
usmernenie Vašich občanov odkázaných na sociálnu službu na naše zariadenie. Klienti, príp. ich
rodinní príslušníci ma môžu kontaktovať na tel. č. 0907 318 119. Budeme radi, ak budeme môcť
poskytnúť naše služby aj občanom z Vašej obce. Ďakujem.
S úctou,

Donovaly, 27.2.2017

PhDr. Roman Lebeda v.r.
Riaditeľ DS Donovaly

