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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

Tento certifikát s jednoduch˘m ná-
zvem „VáÏka” je udûlován tûm zafií-
zením sociálních sluÏeb pro seniory,
které plní vysoké standardy kvalitní
péãe o osoby s onemocnûním demen-
cí ãi Alzheimerovou chorobou. Jeho
udûlení, pfiípadnû prodlouÏení plat-
nosti, pfiedchází dÛkladn˘ audit pod
vedením odborn˘ch pracovníkÛ âes-
ké Alzheimerovské spoleãnosti. Ti
cel˘ den pob˘vali mezi klienty sluÏby

Domov se zvlá‰tním reÏimem a moh-
li tak nahlédnout pod pokliãku kaÏdo-
denní poctivé práce peãovatelek, 
bûÏn˘ch ãinností aktivizaãních 
pracovnic i odborn˘ch intervencí
zdravotních sester na kaÏdém oddûle-
ní. Jejich spokojenost s kvalitou péãe
se odrazila i v koneãném v˘sledku
vysokého ohodnocení na‰í sluÏby
a prodlouÏení platnosti certifikátu
VáÏka na dal‰í 2 roky.

Na‰ím dlouhodob˘m závazkem je
dosaÏené standardy péãe zachovat
v maximální moÏné mífie, a dopfiát tak
na‰im uÏivatelÛm spokojen˘ a dÛstojn˘
podzim Ïivota. Tento cíl se nám podafii-
lo opût obhájit, kdyÏ jsme získali témûfi
maximální poãet bodÛ, a to 95 ze 100
moÏn˘ch.  I pfies toto v˘borné hodnoce-
ní jsme pfiipraveni nadále vylep‰ovat
na‰e poskytované sluÏby, dbát na profe-
sionalitu a odbornost pracovníkÛ a sle-

dovat nejmodernûj‰í trendy a pfiístupy
v péãi o nesobûstaãné seniory s touto
závaÏnou nemocí.

Na závûr mi dovolte podûkovat
v‰em pracovníkÛm SENIOR centra
Blansko, díky kter˘m je v Blansku po-
skytována odborná a zároveÀ ohledu-
plná péãe potfiebn˘m seniorÛm na té
nejvy‰‰í úrovni.

Petr Novotn˘, metodik, soc. 
pracovník SENIOR centra Blansko, p. o.

Mezi seniory vletûla VáÏka
Ve stfiedu 18. dubna bylo v SENIOR centru Blansko Ïivo. Do prostor pobytové sluÏby pro seniory Domov se zvlá‰tním

reÏimem totiÏ vlétla VáÏka. A nebyla to VáÏka obyãejná, jak uÏ napovídá velké písmeno v jejím názvu. Jednalo se
o VáÏku, která k nám pravidelnû pfiilétá v dvoulet˘ch intervalech jiÏ od roku 2012.


