
V Liberci 9. prosince 2014 

 

Tisková zpráva 
Také podzim života může mít hodně 

barev. O tom vědí své v libereckých DPS 
 

Hůř vidí a slyší, ruce je nechtějí poslouchat a dělá jim potíže každý krok. Přesto může seniorům 

přinášet podzim života spoustu radosti, třeba z toho, jaké dělají s fyzioterapeuty pokroky. O tom se 

v úterý 9. prosince přesvědčili návštěvníci Dne otevřených dveří v Centru zdravotní a sociální péče 

Liberec.  

Bezmála 500 lidí, kteří si nenechali ujít Den otevřených dveří v CZaSP, se především zajímalo o to, jak 

je v domech s pečovatelskou službou o jejich starší klienty postaráno. Návštěvníci měli také příležitost 

prohlédnout si prostory, které bývají většinou veřejnosti nepřístupné. Obdivovali například i nově 

vybudované zázemí pracovníků v přímé péči. 

„Den otevřených dveří jsme zahájili na okrsku Burianova, kde jsme lidem představili především nový 

domov pro seniory - Kopretina. Návštěvníci si prohlédli i novou keramickou dílnu a nedávno 

vybudované pracoviště fyzioterapie,“ prozradila Lenka Škodová, ředitelka Centra zdravotní a sociální 

péče, příspěvkové organizace města Liberce. „Lidé se zajímali také o nově zřízené ordinace 

praktického lékaře, určené pro klienty naší organizace na okrsku Burianova. Na jednotlivých 

střediscích k tomu zhlédli krátkou audiovizuální ukázku všech služeb, které naše organizace nabízí,“ 

doplnila. 

Hodně návštěvníků se ptalo na podrobnosti pobytové odlehčovací služby, na domov pro seniory a 

dále na aktivizační činnosti organizace, mezi které patří letos v září otevřená keramická dílna. Zájem 

klientů i lidí z okolí DPS Burianova o práci v dílně předčil podle ředitelky Lenky Škodové všechna 

očekávání, neboť je tu stále plno.  

„Lidé dostali podrobné informace nejen o možnostech naší péče, ale také o podmínkách získání bytů v 

našich domech. Pro návštěvníky jsme měli připravené občerstvení, které nám věnovala firma Gastron. 

Té patří velké poděkování, stejně jako našim pracovníkům, že vynaložili velké úsilí na přípravu Dne 

otevřených dveří, a to při zachování běžného provozu organizace,“ shrnula ředitelka. 
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