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      Tisková zpráva, 9. prosince 2014 v Českém Těšíně 
 
 
V Ostravě Nové Vsi se rozšíří dosavadní nabídka služeb pro osoby s poruchami paměti 
 
 
Od měsíce prosince 2014 začne rekonstrukce budovy na ul. Rolnické v Ostravě. Kde se 
zejména pro obyvatele Ostravy vytvoří bezpečné zázemí v případě, že onemocní některou 
z poruch paměti. Služba se zvláštním režimem nabídne uživatelům domov, péči a laskavost, 
odbornost a důstojné místo pro život.  
 
Najdou zde domov lidé s poruchami paměti, pro které již není vhodná terénní či ambulantní forma 
péče a kteří potřebují vlivem své nemoci nepřetržitou 24 hodinovou pomoc. 
 
V současné době budova poskytuje zázemí několika sociálním službám Slezské diakonie. Jednou 
z nich je i středisko SILOE Ostrava, centrum denních služeb a odlehčovací služby, které poskytuje 
péči a podporu osobám s poruchami paměti (převážně s Alzheimerovou chorobou či jinými druhy 
demence). 
 
Středisko Siloe Ostrava poskytuje kromě výše uvedených sociálních služeb, také podporu 
pečujícím osobám, kteří pečují o osoby s poruchami paměti. Součástí této služby je poskytování 
odborného poradenství a konání tzv. svépomocných skupin. 
 
S výstavbou se začne v prosinci 2014 a stavba by měla být dokončena do konce roku 2015, 
celkově včetně vybavení předpokládáme zahájení realizace Domova se zvláštním režimem od 
dubna roku 2016. Realizace stavby je možná za finanční podpory švýcarsko-českého fondu 
spolupráce, který financuje 100% uznatelných nákladů projektu (tj. 25 281 389 Kč). 
Provozovatelem služby zvláštního režimu bude Slezská diakonie, která má velké zkušenosti 
a odborné zázemí pro práci s lidmi s poruchami paměti. Středisko SILOE Ostrava je jediným 
kontaktním místem České alzheimerovské společnosti na území Moravskoslezského kraje. 
 
Domov se zvláštním režimem bude poskytován v souladu se Zákonem o sociálních službách. A na 
co se mohou těšit potencionální zájemci o tuto novou službu? Paní Machová (vedoucí střediska 
SILOE Ostrava) říká: „Naše vize je, aby tento nový Domov se zvláštním režimem, byl rodinným 
domovem. Místem, kde se uživatelé budou moci setkávat se svými blízkými bez omezení a 
místem, které jim, aspoň částečně nahradí domácí prostředí. Nestavíme na zelené louce. Můžeme 
a budeme navazovat na bohaté zkušenosti, které máme v oblasti péče o osoby s poruchami 
paměti.“ 
 
 
 
Lenka Waszutová 
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Mgr. Lenka Waszutová, tisková mluvčí, l.waszutova@slezskadiakonie.cz ; tel. 558 764 320, 
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