Moderní bydlení pro seniory
Byty a služby pod jednou střechou

Také máte rodinný rozvrh? Řešíte situaci,
jak pečovat o svou maminku, tatínka nebo
babičku, kteří bydlí na druhém konci města? Denní telefonáty, kterými kontrolujete,
že je váš blízký v pořádku, přestávají stačit,
a co víc, váš „super senior“, čtvrtá generace v rodině ve věku 80+, vaše obavy o jeho
zdraví nesdílí. Drobné opravy v bytě zkouší
sám, zapomíná, co všechno potřebuje koupit, když vynáší odpadky, nechává si dveře
od bytu pootevřené? A na léto s vámi odmítá odjet na chatu…
Zařídíme to za vás. Zátiší je bytový dům
pro seniory nedaleko metra C Chodov, který nabízí komfortní bydlení se službami. Tím
komfortem nejsou jen nové, bezbariérové
a světlé byty nebo vlastní velká zahrada, ale

Chystáte se na dovolenou a řešíte, kdo
se postará o vašeho příbuzného? Jste
po úraze a potřebujete dočasně zvýšenou míru pomoci v domácnosti? Po
propuštění z nemocnice uvítáte možnost další rekonvalescence v asistovaném bydlení? Využijte krátkodobý
– odlehčovací pobyt v Zátiší, v plně zařízeném bezbariérovém bytě v délce od
jednoho týdne do tří měsíců. Cena bydlení od 4800 Kč/týden.

především společenství lidí, kteří zde pracují i žijí. Stálý personál, který zná své klienty jménem, respektuje jejich přání, jejich
individualitu, současně je pozorný, všímavý
a taktní.

Recepce i asistenční služby jsou k dispozici
čtyřiadvacet hodin denně, obyvatelé tak mohou kdykoli volat na recepci a žádat o radu,
službu, pomoc. Starosti, které řešíme, jsou
všeho druhu, může jimi být náhlý pád, nevolnost, ale třeba i vypadlé pojistky nebo věčně rozladěná televize. Jsme pořád na místě.
Kromě toho do domu přicházejí poskytovatelé terénních služeb, pečovatelky i zdravotní sestry, dvakrát týdně u nás také ordinuje
praktický lékař.
Jako doma? Ne , doma!
Příbuzným odpadají starosti typu dvakrát
denně zkontrolovat maminku, že si vzala léky, nebo každý večer zavolat, zda je v pořádku doma. V Zátiší se o to staráme běžně,
stejně jako o vše další, pohlídáme objednávky na lékařská vyšetření, pomůžeme s dopravou, nakoupíme, popovídáme si, a hlavně si díky neměnnosti personálu všimneme,
když něco není v pořádku.
Výhodou recepce je i monitoring návštěv,
které do domu přicházejí, stejně tak ji můžete využít jako kontaktní místo pokud se
nedovoláte svému blízkému. Zavoláte nám
a my u něj hned zaťukáme na dveře.

Co je Zátiší
Adresa: Praha 4 – Kunratice
bezbariérové byty 1+kk a 2+kk
systém nouzové komunikace
požární systém v bytech
vlastní park 8000 m2
atrium 400 m2
restaurace pro zájemce
o denní stravování
• společenský sál, tělocvična,
hobby místnost
• recepce s 24 hodinovým provozem
• nájemné od 9 tisíc Kč + poplatky
•
•
•
•
•
•

cích, které dům pro své obyvatele i veřejnost pořádá. Nicméně – je to skvělý lék na
samotu a obyvatelé jej rádi užívají.
Veškeré informace získáte na telefonu
222 532 700 nebo na www.zatisi.cz. Do Zátiší můžete také přijít na nezávaznou prohlídku každý čtvrtek mezi 13 a 17 hodinou.

Bytový dům není sociálním ani zdravotnickým zařízením, je to zkrátka moudře a velkoryse vybudované bydlení se zázemím
a vlastní koncepcí. Obyvatelé bydlí v pronajatých nebo koupených bytech, mohou mít
pejska nebo kočku, jejich styl života není
nijak omezen. Kdo nechce využívat služby,
které Zátiší nabízí, nemusí. Stejně tak není
povinná účast na společenském životě a ak-
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