Rosení

Rezidence RoSa se již na konci léta těší na své nájemníky.
Stavba je před dokončením a uvedení Rezidence do plného provozu
se plánuje na říjen 2014. Cílem seniorského bydlení v rezidenci je
vytvoření příjemného prostředí, ve kterém se budou cítit senioři bez
omezení věku komfortně a bezpečně, navíc však také aktivně.
Rezidence RoSa bude svými službami respektovat jak individualitu
svých klientů, tak bude také otevřena i pro veřejnost. Jedním z cílů
Rezidence je zajistit otevřené a komunitní místo pro všechny
generace.
Již nyní připravujeme program, který budete moci v Rezidenci
RoSa od 20.10.2014 navštívit (více sledujte na našich webových
stránkách www.rezidencerosa.cz). V budově služeb disponujeme
víceúčelovými sály, kde pro Vás budou připraveny zajímavé
přednášky, ukázková lekce cvičení paměti, promítání filmů v rámci
filmového klubu a další aktivity. Tento program, a nejen ten, pro Vás
zajišťuje Mgr. Jana Sedláková, která se stala ředitelkou Rezidence
RoSa. Jana Sedláková má dlouholeté zkušenosti ze sociální oblasti a
farmacie.
Tyto noviny jsou prvním číslem „Rosení“, které pro Vás
budeme připravovat přibližně se 14denní pravidelností. Pokud
byste měli jakékoliv podněty či návrhy k jejich obsahu, budeme za
ně rádi.

Tým Rezidence RoSa

Návštěva Jiřího Menzela
Oscarový režisér navštívil 14.8.2014 Rezidenci RoSa a podpořil
tento ojedinělý projekt seniorského bydlení. Za doprovodu seniorů si
prohlédl vzorový byt a zajímal se o dokončovaný projekt.
„Podobné domy u nás stále schází. Lidé po šedesátce jsou aktivní,
chtějí mít pestrý život, setkávat se s rodinou a přáteli, chodit do kina
a do divadla – nechtějí žít na kraji měst, odkud se špatně dostanou ke
společenskému dění. Když ale zároveň cítí, že potřebují mít v blízkosti
lékaře nebo se zhoršil jejich zdravotní stav, ale stále jsou samostatní,
proč by měli vyhledávat domovy důchodců či podobná zařízení? V
tomto případě mi Rezidence RoSa připadá jako dobré řešení,“ říká
režisér Jiří Menzel.
http://revue.idnes.cz/jiri-menzel-se-starnuti-neboji-dzq/lidicky.aspx?c=A140815_103205_lidicky_nh

Den otevřených dveří 4.9.2014
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří s prohlídkou vzorového
bytu.
Kdy : čtvrtek 4.9. od 14:00, 15:00
Kde : budova Rezidence RoSa, Střelničná 1680, Praha 8
Počet účastníků je omezen. V případně zájmu o účast je nutná
předchozí rezervace místa na vybraný čas prohlídky na zelené lince
800 800 570 nebo e-mailem na info@rezidencerosa.cz.
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Babí léto s RoSou
Ve čtvrtek 25.9. od 14 hod se bude konat další zajímavá procházka po okolí Rezidence RoSa
s možností zapůjčení hůlek NordicWalking. Sraz všech zúčastněných je před vchodem Rezidence
RoSa ve 14:00.
Všechny zájemce o účast na procházce prosíme o předchozí rezervaci na naší bezplatné lince
800 800 750 nebo e-mailem na info@rezidencerosa.cz
Těšíme se na Vás!
Tým Rezidence Rosa

Dále bychom Vás chtěli poprosit o Vaše podněty. Pokud jste v našem programu nenašli to, co by Vás
zajímalo, neváhejte nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 800 750 nebo emailem
na info@rezidencerosa.cz. Všechny Vaše podněty jsou pro nás cenné.
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