Naše domovy si prohlédněte za pomocí virtuální prohlídky,
vyfocením QR kódu nebo navštivte naše webové stránky.

Kolín

Mlékovice

Janovice

Domovy Clementas můžete kdykoliv osobně navštívit
a přesvědčit se o kvalitě našich služeb.
Mlékovice

Kolín

Janovice n. Ú.

domov se zvláštním
režimem, odlehčovací
pobytová služba

denní stacionář,
odlehčovací
pobytová služba

domov se zvláštním
režimem

Příjem klientů: 778 413 990

Recepce: 777 334 419

Příjem klientů: 770 180 345

Recepce:317 070 550

kolin@clementas.cz

Recepce: 377 010 650

mlekovice@clementas.cz

Rimavské Soboty 923,

janovice@clementas.cz

Mlékovice 66,

Kolín, 280 02

Rozvojová zóna 504,

Toušice (okres Kolín),

Janovice nad Úhlavou,

281 44

340 21

www.clementas.cz

Důstojná péče

Naše práce je pro nás
srdeční záležitostí

V domovech
Clementas
poskytujeme
péči o nemocné
seniory

	Vlídné zacházení
a důstojná péče
	Útulné a bezpečné
prostředí
	Odborná lékařská
péče
	Přítomnost a péče
zdravotních sester
24 hod 7 dní v týdnu
	Pravidelné pohybové
aktivity a cvičení
se seniory

Odborná péče
24 hodin denně

	Odborné terapie,
bazální stimulace,
reminiscence,
muzikoterapie,
terapie se zvířaty
	Bezbariérové prostředí
	Rozlehlá terapeutická
zahrada
	Domácí česká kuchyně
a nutriční péče
	Kulturní a společenské
akce, výlety

Pobytová služba

Odlehčovací služba

Denní stacionář

V domově se zvláštním
režimem poskytujeme
péči seniorům s Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demence,
s Parkinsonovou chorobou, roztroušenou
sklerózou, po cévních
mozkových příhodách,
s omezenou mobilitou
i těm, kteří jsou trvale
upoutáni na lůžko.
Vhodné pro seniory,
kteří již nemohou zůstat
v domácím prostředí.

Pečujeme o osoby starší
18ti let, zejména však
o seniory a seniory s onemocněním demence žijící
ve svých domácnostech
nebo se svými rodinami,
o které se blízcí dočasně
nemohou postarat.
Důvodem mohou být
zdravotní komplikace
pečující osoby, přestavby
bytu, během dovolené
nebo když rodina potřebuje načerpat sílu. Lze ji
využít jednorázově nebo
opakovaně.

Do denního stacionáře
dochazí klienti pravidelně
nebo příležitostně na celý
den nebo jen pár hodin,
po dobu, kdy je pečující
osoba např. v práci,
v obchodě, v divadle nebo
si potřebuje jen odpočinout. Pečujeme o seniory
s demencí, s poruchami
paměti nebo mobility
a pod.

Lékařský dohled

