Blizu ljudem.

Dom starejših občanov
SeneCura Radenci

„Strokovnost ter osmisljenost
zivljenja sta temelj, na katerem
gradimo naso zgodbo. Stremimo
k temu, da se starejsi pri nas
pocutijo varne in sprejete. S tem
stanovalcem dajemo priloznost,
da skupaj z nami polno
prezivljajo svoj vsakdan. Dneve
se dodatno bogatijo aktivnosti,
ki jih skupaj s prostovoljci
ustvarjajo zaposleni."
Skupaj ustvarjamo in
živimo drugačen vsakdan.

Predstavitev doma
SeneCura Radenci
SeneCura Radenci ponuja nabor storitev,
ki zagotavljajo celostno pomoč ljudem
v tretjem življenjskem obdobju. Ponuja
bivanje in oskrbo ter zdravstveno,
zdravniško in socialno podporo.
Svojim stanovalcem daje priložnost za
varno, bolj kakovostno in osmišljeno
preživljanje starosti.
Kje smo
Najdete nas v centru kraja Radenci, v
neposredni bližini Zdravilišča Radenci in
več kot 130 let starega zdraviliškega parka
ter mineralnih vrelcev.
Kdo smo
SeneCura Radenci združuje 178 stanovalcev in njihovih svojcev ter več kot 90
zaposlenih z družinami. Zaposlene dopolnjujejo tudi zunanji sodelavci, naši dobavitelji in hišni ljubljenčki, ki na različne načine
obogatijo življenje v Radencih.

Ponudba skupine SeneCura za več
veselja do življenja
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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 Radenci
Vsak dan poskrbimo za zajtrk, kosilo, malico
in večerjo. Vsak dan so na voljo vsi dietni
jedilniki, ki temeljijo na sveži, sezonski in
lokalno pridelani hrani ter oskrbi. Brez
doplačila ponujamo tudi vegetarijansko ali
vegansko prehrano in to vsak dan, skozi
vse leto. Jedilniki so skrbno pregledani in
sestavljeni s strani dietetika.
Skrb za svojce
V SeneCuri Radenci si prizadevamo, da
svojci ostanejo aktivno vpeti v vsakdan
svojega bližnjega. Hkrati imajo možnost,
da se udeležujejo strokovnih predavanj in
da se udeležijo pogovorne ure, kjer imajo
priložnost izpostaviti svoja vprašanja, stiske.
Naš vsakdan
Trudimo se zadovoljevati vse potrebe naših
stanovalcev, vzdrževati mentalno aktivnost
ter ohranjati vključenost v družbo in
opolnomočenost.
Kratkočasje in aktivnosti
V Senecuri vsako leto za stanovalce, njihove
svojce ter zunanje obiskovalce pripravimo
vrsto različnih dogodkov.

Namestitvena ponudba
Namestitvene zmogljivosti obsegajo:
5 apartmajev, 4 garsonjere, 60 enoposteljnih sob in 50 dvoposteljnih sob.
Vse namestitve imajo kopalnico, KTV,
brezžični internet in so delno klimatizirane,
večina sob ima balkon.
Sobe so razporejene tako, da omogočajo
sobivanje v stanovanjski skupnosti, kajti
"Skupaj je lažje biti sam".

Posebnosti doma Senecura Radenci
• Možnost bivanja s hišnim ljubljenčkom.
• Sončni zahodi izza gričev.
• Radi se smejimo in vas z veseljem
pozdravljamo.
• Del velike skupine Senecura / ORPEA.
• Srčna želja.
• Možnost počitniške izmenjave.
• Večerja v soju sveč.
Izpolnjen vsakdan v SeneCuri Radenci
Na voljo sta dve trgovini, dve kavarni s
teraso, restavracija, knjižnica, razstavna
galerija, kapela, telovadnica, letni oder,
fizioterapevtska steza, štirje računalniški
kotički, frizerski salon, pedikura, masažni
salon in vrt z visokimi gredami.

V neposredni bližini doma so
• pošta,
• banka,
• lekarna,
• trgovine,
• župnijska cerkev,
• avtobusna postaja,

• slaščičarna,
• r ekreativne in
sprehajalne poti,
• igrišče za golf,
• wellness.

Delo v SeneCuri Radenci zahteva
drugačne ljudi
Poleg dobre 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 Radenci.
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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