Socialinė globa asmens namuose visoje LIETUVOJE
Esame profesionalių slaugytojų, jų padėjėjų ir socialinių darbuotojų komanda,
pasiruošusi rūpintis sergančiaisiais užklupus ligai, įvykus traumai ar atėjus garbingai
senatvei. Dirbdami vadovaujamės Europietišku slaugos namuose modeliu, kurio
pagrindas – išskirtinis dėmesys ir pagarba žmogui bei įsiklausymas į jo poreikius. Todėl
pažadame rūpintis viskuo, kas sergančio žmogaus gyvenimą padarys kiek tik galima
lengvesnį.
Kada mes galime Jums padėti?






Jeigu susirgo jūsų artimas žmogus ar Jūs pats ir norite būti slaugomi namuose,
kur saugu ir jauku, ten kur viskas miela ir artima.
Kai esate pavargę nuo kylančių rūpesčių ir slaugos rutinos, todėl jums reikalinga
patikima ir profesionali komanda, galinti tinkamai pasirūpinti jūsų artimu
žmogumi.
Jeigu jums reikalingos plataus spektro priežiūros paslaugos namuose ir/ar
pagalba buityje.
Jeigu savo mylimam žmogui ieškote profesionalių ir patikimų slaugytojų, nes
norite būti užtikrinti globos, priežiūros paslaugų kokybe, slaugomo žmogaus
saugumu ir jo gerove.

Kodėl verta rinktis mūsų paslaugas?













Savo patirtį įgavome Adutiškio senelių namuose, visi darbuotojai atlikę
patikimumo ir kvalifikacijos praktikas.
Slaugomam žmogui dažnai reikalingos ne tik medicininės ar socialinės
paslaugos. Savo klientus gydome ir šiltu bendravimu: dėmesiu, pagalba,
šypsena, rūpesčiu, išklausymu.
Dirbdami vadovaujamės pažangiu europietišku priežiūros namuose modeliu bei
daug metų kaupta patirtimi ir žiniomis.
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje pagal kliento poreikius ir finansines
galimybes: tiek, kiek reikia per dieną ir/ar per savaitę, taip pat – savaitgaliais ir
švenčių dienomis.
Garantuojame rūpestingą aptarnavimą, konfidencialumą, tikslumą bei sąžiningą
įsipareigojimų vykdymą.
Užtikriname greitą reagavimą į besikeičiančius prižiūrimo žmogaus poreikius.
Siekdami užtikrinti maksimaliai efektyvų priežiūros procesą, bendradarbiaujame
su prižiūrimą žmogų gydančios įstaigos medikais.
Įmonėje įdiegta teikiamų sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų kokybės
kontrolės sistema ir apskaita.
Patariame, kur kreiptis ir kaip susitvarkyti dokumentus dėl galimų
kompensacijų. Mūsų socialiniai darbuotojai turi gerą patirtį ir neeilinius gabumus.

Galime užtikrinti efektyvią kliento priežiūrą 24 valandas per parą.
Pagalba į namus paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje. Suaugusiems
asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, laikinai dėl ligos ar kitų
priežasčių netekusiems savarankiškumo klientų namuose.
Paslaugos:
1. Buities darbai, asmens higiena, maistas ir visa kita pagalba. Lydėjimai, budėjimai,
transportavimas, beveik visų poreikių tenkinimas, pagal kliento norus.
(12-15 eurų/valanda. PVM neapmokestinama);
Vienas vizitas trunka nuo 2 iki 24 valandų, pagal poreikį ir susitarimą.
2. Generalinė tvarka namuose pirmą kartą atvykus pas klientą, jei yra poreikis su savo
įranga ir valymo priemonėmis. (40 eurų valanda, dirba 2 valytojai, PVM įskaičiuotas);
3. Paruošto maisto tiekimas į namus. Vežimas kas 2 dienas - pietūs, vakarienė, vaisiai,
užkandžiai. (Abonementas mėnesiui 180 eurų, PVM įskaičiuotas, norintiems gauti
paruoštą maistą kiekvieną dieną, kaina mėnesiui 210 eurų)
4. Slaugytoja visą laiką gyvena kartu, kliento namuose.(kaina pagal susitarimą)
5. Funkcinių lovų ir visos kitos įrangos nuoma (pagal susitarimą)
Mes galime – per mėnesį atvykti pas klientus net 48 000 valandų,
Mes galime – pasiūlyti visas įmanomas globos paslaugas,
Mes galime – dirbti visoje Lietuvoje,
Mes galime – būti geriausi Jūsų partneriai.
Mes turime –patirtį ir patikimumo garantą,
Mes turime – geriausius specialistus ir darbščiausius darbuotojus,
Mes turime – visą reikiamą įrangą ir mokame ja naudotis,
Mes prižadame – geriausią servisą ir aukštą darbų kokybę,
Mes prižadame – patenkintus klientus ir laimingus užsakovus,
Mes esame – geri savo srities specialistai, turime licencijas visom paslaugom,
Mes padarysime viską, kad mūsų seneliai būtų laimingi ir orūs.
Mes esame – Adutiškio senelių namai.
www.seneliu-namai.lt

+370 601 00060

