Blizu ljudem.

Dom starejših občanov
SeneCura Maribor

Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice.
A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova,
poskusi vnovič in zopet in znova.
(Popotnik, Tone Pavček)
S spoštovanjem, znanjem in ljubeznijo vas
pričakujemo v domu SeneCura Maribor.

Predstavitev doma SeneCura Maribor
SeneCura Maribor ponuja nabor storitev,
ki zagotavljajo celostno pomoč ljudem v
tretjem življenjskem obdobju. Ponujamo
zdravstveno nego, socialno oskrbo, zdravljenje in rehabilitacijo. Izvajamo zunanje dejavnosti pomoči na domu v občinah Ruše
in Selnica ob Dravi.
Svojim stanovalcem dajemo priložnost
za varno, bolj kakovostno in osmišljeno
preživljanje starosti.
Kje smo
Nahajamo se v mirnem mestnem predelu
Maribora – Pobrežje. Dom je umeščen med
naselje stanovanjskih hiš in blizu centra
mesta.
Kdo smo
SeneCura Maribor združuje 166 stanovalcev, njihovih svojcev ter približno 96
zaposlenih z družinami. Zaposlene dopolnjujejo tudi zunanji sodelavci, naši dobavitelji in hišni ljubljenčki, ki na različne načine
obogatijo življenje v Domu.

Ponudba skupine SeneCura za več
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Spoštujemo potrebe posameznika in se
jim tudi posvečamo. Zavedamo se, da so
ljudje v tretjem življenjskem obdobju zelo
raznolika skupina, ki imajo željo in pravico
zadovoljevati svoje interese ter živeti
življenje tako, kot ga želijo in kot so ga
navajeni.
Prehrana v SeneCuri Maribor
Vsakodnevno poskrbimo za zajtrk, kosilo,
malico in večerjo. Stanovalcem so na voljo
vsi dietni jedilniki, ki temeljijo na sveži,
sezonski in lokalno pridelani hrani ter oskrbi.
Jedilniki so skrbno pripravljeni, saj pri tem
prisluhnemo tudi željam stanovalcev.
Skrb za svojce
V SeneCuri Maribor si prizadevamo,
da svojci ostanejo aktivno vključeni v
vsakdan svojega bližnjega. Svojci se imajo
možnost udeležiti strokovnih predavanj,
pogovornih ur, skupin za samopomoč, kjer
imajo priložnost izpostaviti svoja vprašanja,
predloge in želje.
Naš vsakdan
Trudimo se zadovoljevati potrebe naših
stanovalcev, vzdrževati mentalno aktivnost
ter ohranjati vključenost v družbo kljub
različnosti.
Kratkočasje in aktivnosti
V SeneCuri Maribor vsako leto za stanovalce, njihove svojce ter zunanje obiskovalce pripravimo vrsto različnih kulturnih,
družabnih in športnih dogodkov.

Namestitvena ponudba
Namestitvene zmogljivosti obsegajo:
37 enoposteljnih sob, 56 dvoposteljnih
sob, 1 enoposteljno garsonjero in 8
dvoposteljnih garsonjer.
Sobe so funkcionalno opremljene, delno
klimatizirane,
prilagojene
potrebam
starejših. Nekatere sobe so z balkoni, vse
pa ponujajo tudi brezžični internet.
Sobe so razporejene tako, da omogočajo
sobivanje v stanovanjski skupnosti, kajti
"Skupaj je lažje biti sam".

Posebnosti doma Senecura Maribor
• Razgled na mesto Maribor in Pohorje
• Del velike skupine SeneCura / ORPEA
• Srčna želja za vsakega stanovalca
• Možnost počitniške izmenjave
• Večerja v soju sveč
• Možnost bivanja s hišnim ljubljenčkom
• Pomoč na domu v občinah Ruše in
Selnica ob Dravi

Delo v domu SeneCura Maribor
zahteva drugačne ljudi
Poleg ustrezne izobrazbe, najvišje ravni
strokovne usposobljenosti in stalnega
izpopolnjevanja, naše zaposlene na vseh
nivojih odlikuje predvsem naslednje:
dobrosrčnost in visoka predanost.
Stavimo na zaposlene s srcem, razumom
in izkušnjami.

Živimo polno življenje. Dan za dnem.
Zgodi se, da zaradi bolezni, poškodbe ali
starostne oslabelosti potrebujemo pomoč.
Začasno ali trajno. Takrat je dobro vedeti
kam po podporo, storitve in izdelke in vse
to vam ponuja SeneCura Maribor.
Morda razmišljate zase ali za vašega
najbližjega v prihodnje
o namestitvi
v našem domu. Stopite v stik z nami,
z veseljem odgovorimo na vsa vaša
vprašanja.
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