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DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO SENIORY
i ve vaší obci
Kvalitu života v každém městě i menší vesnici výrazně ovlivňuje nabídka služeb,
které jsou v místě dostupné. Zejména starší lidé neradi opouštějí prostředí,
v němž strávili desítky let a nasbírali nespočet zážitků. Obecně prospěšná společnost
Místní sociální služby nyní přichází s řešením, které seniorům ve vaší obci
zpřístupní cenově dostupné bydlení s pečovatelskou službou.
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Jsme obecně prospěšná společnost Místní
sociální služby. Poskytujeme terénní
a ambulantní služby podle platného znění zákona o sociálních službách
(č. 108/2006 Sb.). Zajišťujeme pečovatelskou službu, fakultativní činnosti,
realizujeme odborné vzdělávací programy a sociální poradenství.

Usilujeme o to, aby kvalitní sociální služby
byly dostupné všude, bez ohledu na velikost obce, kde klient žije. Na důstojný
život má právo každý, a to v jakémkoliv věku. Vám, starostům a zástupcům
místních samospráv, nyní přinášíme řešení,
které umožní snadno zřídit dostupné
domovy s pečovatelskou službou i u vás.

Chceme poskytovat kvalitní služby potřebným na celém území České republiky,
v každém městě i obci. Úzce spolupracujeme se sítí úřadů práce a dáváme novou
naději i smysl života nezaměstnaným.
Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti
a zároveň cítí morální odpovědnost jak za
seniory, tak veřejné rozpočty.

Ve vámi zvolené lokalitě umístíme v libovolném množství dle požadavků obce moderní nízkoenergetické jedno- a dvojdomky,
speciálně uzpůsobené pro potřeby seniorů. Na půdorysu 35, respektive 56 metrů
čtverečních nabízejí pohodlné a klidné
bydlení pro jednotlivce nebo páry, jež je
cenově dostupné. Koncové nájemné
činí 5
6 990
000 Kč za 1 osobu a 8
000 Kč
7 990
za 2 osoby, uživatelům pomůžeme vyřídit
příspěvek na bydlení a podle potřeby je
možné výši po dohodě s obcí individuálně upravit, dostanou-li se klienti do tíživé
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ﬁnanční situace. Domky lze zkolaudovat
jako stavbu, přidělit jí číslo popisné a přihlásit zde klienty k trvalému pobytu. Rovněž
dobudování předzahrádky nebo zahrádky
není problém.
Potřebujete-li ve své obci vyřešit problematiku bydlení seniorů, obraťte se na nás.
Naše nabídka zaručí spokojené bydlení
lidem, kteří již nezvládají péči o klasický
dům, přesto však nechtějí o jeho komfort přijít. Jako obec budete mít smluvně
garantovánu výši nájmu pro ubytované
klienty. Budete rovněž rozhodovat, kdo
bude či nebude ubytován – jedná se o službu pro místní občany. Zavážeme se, že vaše
pozemky budou využity výhradně ke stavbě
ubytování pro seniory.


Do vaší obce dodáme komplexní řešení, které seniorům zajistí jak prvotřídní
pečovatelskou službu, tak pohodlné bydlení v moderních domech, jež
jsou uzpůsobeny speciﬁckým nárokům
starších lidí.

Máme vyhotoveny projekty a dokumentaci, spolupracujeme s renomovanými
českými stavebními ﬁrmami. Díky tomu
mohou být domy připraveny k užívání
pro občany ve vaší obci v průběhu dvou
měsíců. Domy mají zateplenou fasádu,
kvalitní plastová okna a vyznačují se
nízkými nároky na energie.
Interiér poskytuje seniorům veškerý
komfort. Ti, kteří nejsou fyzicky omezeni, si mohou sami vařit v plně vybavené
kuchyňce, ale třeba také vyprat, neboť
v koupelně se sprchovým koutem
a závěsným WC nechybí ani přípojka
pro pračku. S osobní hygienou, úklidem
i vařením však klientům pomohou i naše
zkušené pečovatelky.
S námi ve své obci výrazně zkvalitní-í
te život seniorů a rozšíříte jim dostupné
spektrum služeb. Rádi vám i koncovým
klientům poradíme a pomůžeme s vyřizováním potřebných agend a administrativy.
Při realizaci vám maximálně vyjdeme vstříc,
abychom společně dlouhodobě přispívali
k pokojnému a důstojně prožitému stáří
vašich obyvatel.

Àý
 Nabízíme vašim seniorům příjemné bydlení s pečovatelskou službou
přímo ve vaší obci
 Přispějeme ke zvýšení kvality života seniorů
a rozšíříme nabídku služeb pro seniory
 Poskytujeme nejen bydlení, ale i navazující péči
 Zajistíme rychlou dodávku požadovaného množství bytových jednotek
 Dodáme bytové jednotky v libovolném množství
 Bytové jednotky dodáváme v různých variantách tak, aby nenarušovaly
vzhled obce
 Seniorům nabízíme příznivou výši nájemného a pomůžeme jim s vyřízením příspěvku na bydlení tak, aby bylo bydlení dostupné pro každého

Hlavní výhody
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a práva obcím garantujeme smluvně
pečovatelskou službu;
 Bydlení
bude
přednostně
sloužit stávajícím občanům obce
nájemní
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jednotky
jsou trvalou hodnotou, jejich životnost přesahuje 50 let
odebíráním
našich
ostatníchnevyžaduje
služeb
 Realizace
žádné zásadní zásahy do krajiny, ani nezpůsobuje
nevratné následky na půdě
 Dodáme i samostatné domky, pokud již obec má svou pečovatelskou službu;
nájemní vztah nepodmiňujeme odebíráním našich dalších služeb
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