V Liberci 4. dubna 2014

Tisková zpráva
Senioři, kteří potřebují trvalou péči,
už nemusejí pendlovat od léčebny k léčebně
Nový domov pro seniory, nazvaný Kopretina, otevřelo v pátek 4. dubna v DPS Burianova liberecké
Centrum zdravotní a sociální péče. Domov poskytne následnou a dlouhodobou péči klientům, kteří
již nemohou využívat takzvanou odlehčovací službu, neboť ta je jim podle zákona poskytována po
dobu maximálně jednoho roku.
Každá změna prostředí přináší starším lidem, kteří trpí mnoha zdravotními neduhy a omezeními,
obrovský stres, který se může negativně odrazit i na jejich zdravotním stavu. Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec se nyní pokusilo o takřka nemožné. Pro seniory Domova s pečovatelskou
službou Burianova vybudovalo nový domov pro seniory Kopretina.
Dlouhodobí klienti pobytové odlehčovací služby nemusejí měnit po roce své domácí prostředí, v
horším případě pendlovat mezi nemocnicí, léčebnou pro dlouhodobě nemocné a případně domovem
důchodců, a zůstávají tak pod jednou střechou.
„Díky našemu zřizovateli, městu Liberec a jeho podpoře, se nám podařilo něco, co zde chybělo. Senioři
mohou v novém domově v klidu dožít, nemusejí po roce opustit odlehčovací službu. Zamezíme tak
stresujícím stavům při přemisťování klientů do velkokapacitních domovů pro seniory, a přitom jim
bude u nás poskytnuta veškerá potřebná péče,“ vysvětlila ředitelka Centra zdravotní a sociální péče
Lenka Škodová.
Domov Kopretina nabízí seniorům šest lůžek ve třech pokojích v přízemí DPS Burianova. Časem
plánuje vedení centra rozšířit kapacitu domova na maximálně 10 míst. Apartmány jsou moderně,
nadstandardně vybaveny, součástí každého pokoje je prostorná lodžie.
Novotou svítící prostory, prozářené veselými barvami, si při otevření domova Kopretina prohlédla
také primátorka města Liberec Martina Rosenbergová a její náměstek Kamil Jan Svoboda. „Mám
radost z toho, že se dobrá věc podařila. V posledních letech jsme významně navýšili kapacitu
odlehčovací péče a bylo jen otázkou času, kdy vyvstane potřeba zřídit službu k zajištění následné
dlouhodobé péče,“ podotkla primátorka. „Vznikla nová sociální služba, která řeší poptávku klientů a
jejich rodinných příslušníků,“ doplnila.
Náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda popřál novému domovu, aby byl tak příjemným místem, že
by si skoro každý přál stát se jeho klientem.
Centrum zdravotní a sociální péče je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec, založenou v
roce 1997. Poskytuje nepřeberné množství zdravotních a sociálních služeb, včetně například

odlehčovací péče, domácí péče nebo fyzioterapie. Spravuje tři domy s pečovatelskou službou.
Dohromady se v současné době zaměstnanci centra starají o přibližně 900 klientů.
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby, poskytované osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v
domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek po předem domluvenou
dobu. U pobytové odlehčovací služby jde o dny, týdny nebo i měsíce. Po skončení této doby by se měl
senior vrátit opět do místa svého bydliště.

Mgr. Zuzana Minstrová
Tisková mluvčí
odbor Kancelář primátorky
Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1
mobil: +420 734 437 569
tel.: +420 485 243 182
e-mail: minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz

