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In curând...

Căminul Privat pentru Bătrâni

Sf. Cuvioasa Parascheva

"Să reuşeşti să îţi menţii sufletul neridat, să îţi păstrezi speranţa, bunătatea şi optimismul - asta înseamnă să
triumfezi asupra bătrâneţii. Poţi să percepi frumuseţea adevărată a unei persoane numai pe măsură ce aceasta
înaintează în vârstă"- Anouk Aimee, 78 de ani(actriţă de film în Franţa)
Cel mai mare cămin privat de batrani din România, "Sf.Cuvioasa Parascheva". Căminul este cuprins între
Lacul Morii şi vecinătatea Pădurii Roşu. Incinta căminului se întinde pe o suprafaţă
de 8000 mp, cu personal calificat şi selectat conform normelor în vigoare.
Sunt asigurate un numar de 110 locuri, în camere de 2, 3 sau 4 paturi, cu băi proprii şi garsoniere pentru 1, 2,
3 persoane în funcţie de cerinţe. Spaţiile verzi se întind pe 8000 mp şi includ foişoare, bănci şi mult aer curat.
, prin email la adresa:
Înscrierile se pot face la numărul de telefon 0733 518 328 , 0762 347 597
contact@caminpentrubatrani.ro,sau online pe www.caminpentrubatrani.ro
Preţul pentru un rezident în căminul nostru va fi de 2000 lei lunar, iar serviciile vor fi prezentate pe site-ul
nostru. Pentru mai multe detalii vă aşteptăm să ne contactaţi.
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Prezentare

Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva" nu este o instituţie închisă. Puteţi oricând discuta cu administratorii
căminului în cazul în care doriţi să-i luaţi pe cei dragi acasă pentru weekend, sărbători, ieşiri la restaurant,
ş.a.m.d. Rezidenţii pot să îşi programeze plimbări în apropiere, însoţiţi de prieteni sau individual.
După o viaţă întreagă de muncă, griji şi oboseală, orice om are dreptul să se bucure de pace, odihnă, atenţie din
partea celor din jur, respect şi devotament. Situat într-o oază de verdeaţă, Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva",
este locul ideal în care să te relaxezi şi să te bucuri de fiecare clipă.
Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva" se doreşte a fi cunoscut pentru condiţiile superioare oferite tuturor
rezidenţilor, pentru calitatea ireproşabilă a serviciilor incluse dar şi pentru atenţia sporită pe care o acordă
personalităţii şi nevoilor fiecărui individ. Oferim un ambient cald, plăcut, personal amabil şi dedicat, profesionalism şi nu în ultimul rând prietenie.
AVANTAJE
"Un om în vârstă de 90 de ani a fost întrebat cărui fapt crede că i se datorează longevitatea. Cred, a spus el cu o strălucire
în privire, că trăiesc atât pentru că în toate nopţile în care ar fi trebuit să stau treaz şi să-mi fac griji, eu m-am pus în pat şi
am dormit"- Dorothea Kent (actriţă de film în anii '30-'40)
Linişte şi odihnă în sânul naturii
Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva" este situat între Lacul Morii şi vecinătatea Pădurii Roşu, asigurând astfel
aer curat şi distanţă faţă de poluarea şi zgomotul oraşului. Rezidenţii se vor putea plimba prin vastele spaţii
verzi, se vor putea îngriji de flori sau de animale, regăsind astfel secretul unei vieţi armonioase, lipsite de stresul
cotidian: comuniunea om - natură.

Căminul “Sf. Cuvioasa Parascheva”
+
+
+
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+

conditii excelente de cazare, pentru un confort sporit
asistenta medicala constanta si supraveghere continua a sanatatii
mancare atent selectionata si adaptata fiecarui regim alimentar
mijloace moderne de comunicare cu familia (telefon, internet)
facilitati multiple

Personalul îşi oferă întreaga atenţie pentru a asigura confortul rezidenţilor
Alegând un cămin privat vă asiguraţi că veţi beneficia de un personal amabil şi prompt. Căminul "Sf. Cuvioasa
Parascheva" este un cămin independent de ceea ce înseamnă asistenţă socială de stat, fiind orientat în primul
rând către confortul rezidenţilor şi al familiilor acestora.
Oferim cele mai performante condiţii
Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva" este căminul privat cel mai mare şi cel mai bine dotat din România, cu cea
mai mare suprafaţă verde şi cu cele mai multe locuri.
Credem în diversitate şi ne pasă de mediu
Meniul la Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva" se schimbă odată la şase luni, în funcţie de sezon. Nutriţioniştii
recomandă întotdeauna să consumăm produse de sezon, cultivate la nivel local, pentru a fi sănătoşi şi pentru a
proteja mediul înconjurător. Toate produsele alimentare pe care le folosim provin din ferme cu specific BIO.
Personalizarea este cheia succesului
Stabilim împreună zilele şi orele de vizită, organizăm excursii, facem fotografii şi ne asigurăm că fiecare
rezident desfăşoară activităţi care i se potrivesc şi care îi fac plăcere. Prin programul pe care îl stabilim împreună
cu rezidenţii ne îngrijim atât de mintea cât şi de trupul acestora.
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Facilitati

Supraveghere video non-stop
Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva" beneficiază de supraveghere video non-stop pentru că siguranţa
rezidenţilor noştrii este unul dintre cele mai importante aspecte.
Cazare
Camerele de la Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva" sunt modern
echipate, cu grupuri sanitare dotate cu finisaje de înaltă calitate.
Posibilitatea de a coresponda online cu familia
Dacă doriţi să ţineţi legătura cu cei dragi şi în afara zilelor de
vizită stabilite, sau dacă plecaţi din oraş sau din ţară, de 2-3 ori pe
săptămână oferim posibilitatea rezidenţilor de a coresponda
on-line cu familia.
Tehnologia modernă le poate oferi şi celor mai în vârstă bucurii
multiple. Dacă de exemplu aţi plecat să munciţi în altă ţară şi în
această perioadă a apărut şi un copil în viaţa dumneavoastră, cu
ajutorul întâlnirilor online le puteţi oferi bunicilor posibilitatea de
a-şi cunoaşte nepoţii.
Activităţi şi plimbări opţionale
În fiecare zi de sâmbătă organizăm ieşiri la teatru, plimbări pe
"Lacul Morii", excursii la "Mănăstirea Ghighiu", "Mănăstirea
Cozia" , "Mănăstirea Căldăruşani" ,"Mănăstirea Dintr-un Lemn"
Fermă proprie
Creştem animale în ferma proprie, furnizând astfel produse BIO pentru meniul zilnic. De asemenea ne
asigurăm că rezidenţii noştrii nu vor duce lipsa tradiţiilor de Crăciun sau de Paşte. Familiile vor fi întotdeauna
invitate la datinile si obiceiuri romanesti specifice fiecarui anotimp in parte. Pentru a păstra atmosfera de
sărbătoare cât mai mult în sufletul celor dragi dumneavostră, vom face fotografii pe care le vom include la
arhiva personală şi a căminului.
Credinţa şi tradiţiile sunt foarte importante pentru noi
Aşa cum demonstrează şi numele căminului nostru, credinţa ocupă un loc aparte în inimile noastre. Biserica se
află la numai 150 mp de poarta căminului şi oferim şi posibilitatea spovedaniei în incintă, la cerere.
Cu ocazia zilei de 14 septembrie sărbătorim ziua "Sf. Cuvioasa Parascheva" cu o slujbă de pomenire. În funcţie
de cerinţe conducerea se va deplasa împreună cu rezidenţii în pelerinaj la Iaşi.
Ne ţinem rezidenţii la curent cu toate sărbătorile religioase şi organizăm activităţi specifice fiecăreia
(Sărbătorile Pascale, Ziua Copilului, Mărţişorul, 8 Martie, Sf. Maria, Sf. Dumitru, Moş Nicolae, Moş Crăciun).
Ziua Porţilor Deschise
Pentru că ne mândrim cu condiţiile şi personalul de care dispunem dar şi pentru că transparenţa este
importantă pentru noi, o dată pe an Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva"are în program, pentru public şi pentru
cei interesaţi, ziua "PORŢILOR DESCHISE".
Forme legale de locuinţă
În termen de 14 zile de la instalare toţi rezidenţii vor fi luaţi în spaţiu cu viză temporară pe un an.

Imaginile surprinse de la diferite ocazii ale rezidenţilor (Paşte, Crăciun, Anul Nou, Zile Onomastice, Zile de
Naştere, Cununie de Aur şi Platină, etc.), vor fi publicate în diverse reviste de specialitate. La cerere le vom
facilita rezidenţilor posibilitatea de a expedia aceste publicaţii rudelor sau prietenilor.
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Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva" este o instituţie cu facilităţi medicale al cărei scop principal este, pe lângă
monitorizarea stării de sănătate a rezidenţilor, crearea unei atmosfere armonioase de comunicare şi relaxare care
să facă din bătrâneţe o perioadă cât mai lipsită de griji.
Asistenţă medicală primară.
Personalul Căminului "Sf. Cuvioasa Parascheva" a fost atent selecţionat şi este instruit după normele Uniunii
Europene pentru a se ocupa de îmbunătăţirea şi menţinerea capacităţilor fizice şi psihice ale rezidenţilor.
Medicaţia necesară fiecărui rezident va fi comunicată personalului nostru care se va îngriji de administrarea cât
mai corectă a tratamentelor.
Prin serviciile de asistenţă medicală urmărim şi prevenirea sau diminuarea simptomelor bolilor cronice, sau
ocazionale. Furnizăm controale medicale periodice şi asigurăm transportul către instituţii medicale de specialitate.
Fiecare rezident beneficiază de servicii de îngrijire corporală minimă.
Opţional, personalul nostru poate oferi servicii de frizerie, manichiură, pedichiură şi masaj.
Prin activităţile recreative organizate la Căminul "Sf. Cuvioasa Parascheva", rezidenţii beneficiază şi de servicii
de socializare, cum ar fi terapii ocupaţionale sau ale activităţi generatoare de stări de satisfacţie şi bucurie.
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Biserica Sarindari

Căminul Privat pentru Bătrâni
Calea Giulesti, nr. 471(600m de rond)
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Adresa
Calea Giulesti, nr 471,
Sector 6 Bucuresti

Sf. Cuvioasa Parascheva

Tel:
0733 518 328
E-mail:

Pădurea
Roșu

Lacul Morii

contact@caminpentrubatrani.ro
www.caminpentrubatrani.ro
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