Pavilón B
Pavilón, hotelového typu, v ktorom sú prijímaní prijímatelia sociálnych služieb psychicky orientovaní a
motoricky pohybliví.
Pavilón je dvojpodlažný, obsluhovaný výťahmi. Na prvom poschodí sa nachádza miestnosť
opatrovateľského personálu, na druhom poschodí miestnosť ošetrovateľského personálu. Na každom
poschodí majú prijímatelia k dispozícii terasy, ako aj spoločenské miestnosti, tvorivé dielne,
terapeutickú kuchynku. Prijímatelia bývajú na samostatných izbách s vlastným balkónom. Izby sú
prevažne zariadené štandardizovaným nábytkom. Sociálne zariadenia sú situované na chodbách.
Kúpeľne sú plne zrekonštruované. Pre stravovanie majú prijímatelia k dispozícii dve zrekonštruované
jedálne s kuchyňou, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou.
Pri vstupe do budovy majú prijímatelia k dispozícii dva automaty: automat na kávu a automat na
rýchle občerstvenie (bagety, sendviče, sladkosti, slané pečivo, nápoje).

Sociálna starostlivosť je zameraná najmä na čo najužšiu spoluprácu s rodinou, príbuznými
prijímateľov ako i na vytvorenie čo najprirodzenejšieho prostredia a atmosféry pre obyvateľov so
zameraním na sociálnu rehabilitáciu, pri individuálnej alebo skupinovej sociálnej práci, ako je práca
v tvorivých dielňach, pečenie a varenie prijímateľov ako v domácom prostredí v terapeutickej
kuchynke, posedenie pri káve, spoločné čítanie dennej tlače, posedenie pri hudbe, komunitné
stretnutia obyvateľov, pamäťové hry, spoločenské hry (bingo, človeče, nehnevaj sa a pod.),
hudobno-pohybové aktivity, sadenie kvetov, spoločné zdobenie oddelení, saturácia duchovných
potrieb (sväté omše, modlitba sv. Ruženca).

Pavilón C
Pavilón zameraný na sociálnu starostlivosť pre ležiacich a ťažko pohybujúcich sa prijímateľov. Je
situovaný v dvoch budovách. Oddelenia sú rozdelené zvlášť pre ženy, pre mužov a zmiešaného typu.
Tento pavilón je plne zrekonštruovaný. Ubytovanie je v dvojlôžkových izbách, so sociálnymi
zariadeniami priamo na chodbách. Stravovanie prebieha v spoločných priestoroch, prevažne na
izbách obyvateľov.

Sociálna starostlivosť je úzko zameraná na spoluprácu s rodinnými príbuznými alebo blízkymi osobami
obyvateľov. Ťažisko sa kladie najmä na individuálnu prácu pri lôžkach, zameranú najmä na jemnú
motoriku, prvky masážnych techník, prvky arteterapie, relaxačných cvičení, grafomotorické cvičenia
(jemná motorika v grafickej podobe), prvky audiostimulácie, taktilno-haptická stimulácia (stimulácia
hmatu, vnímaním rôznych druhov materiálov), tieňové priraďovanie, sadenie kvetov, saturácia
duchovných potrieb (sväté omše, modlitba sv. Ruženca), prechádzky po vonkajšom areáli zariadenia,
posedenie na terase, prvky animoterapie (zvieratá).

Pavilón DAT (demencia alzheimerového typu)
Pavilón DAT je samostatný pavilón, ktorý je situovaný do kruhového pôdorysu v troch podlažiach
(prízemie DAT1 (ženské oddelenie), I. poschodie DAT2 (mužské oddelenie), II. poschodie DAT3
(ženské oddelenie)), s výťahmi. Bývanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách prepojených
spoločným sociálnym zariadením. Stravovanie je plne asistované na oddeleniach, kde je na každom
poschodí vytvorený spoločný priestor pre obyvateľov. Ako jediné zariadenie pre seniorov, máme
možnosť ponúknuť vysokokvalifikovanú sociálnu službu zameranú na starostlivosť o prijímateľov
s demenciou alzheimerového typu). Sociálny a ošetrovateľský personál sa zameriava len na tento typ
cieľovej skupiny, ktorá má svoje špecifiká. Súčasťou pavilónu je spoločenská miestnosť v suteréne,
ako aj priestor kaplnky zariadenia. Terasy a možnosť vonkajšieho relaxu (polohovateľné kreslá) a
asistovaných prechádzok je vo vonkajšom areáli zariadenia priamo z vnútornej strany DAT pavilónu.

Pri sociálnej starostlivosti sa zameriavame najmä na úzku spoluprácu s rodinnými príslušníkmi,
príbuznými, práca s motorickým navliekadlom, práca s kockami, prvky reminiscencie (spomienkové
pexeso, použitie spomienkových predmetov, historické kartičky), tematické kreslenie
a vymaľovávanie, tieňové priraďovanie, ľahké aktívne cvičenia s mäkkou loptou, terapeutické bábiky
(bábiky, psíkovia, mačky, slúžia na odbúravanie úzkosti, zmätenosti, podpora schopnosti rozprávať,
tlmenie nežiaducich prejavov), čítanie dennej tlače a časopisov (podpora orientácie v čase),
sandplaying (práca so symbolmi (miniatúrami, ktoré sa kladú do piesku a prostredníctvom nich sa
rozvíja príbeh. Symbol je znázornením klientovho "videnia" sveta a vzťahov), kávičkáreň (posedenie
pri káve alebo čaji), prechádzky po vonkajšom areáli zariadenia, saturácia duchovných potrieb (sväté
omše, modlitba sv. Ruženca), prvky animoterapie (zvieratá).

Pre čo najúspešnejšiu adaptáciu obyvateľov je najdôležitejšie, aby náš budúci prijímateľ, rovnako
ako jeho blízky bol plne stotožnený s nástupom do zariadenia pre seniorov.

