HOIVAA JA HUOLENPITOA

Omaehtoista elämää Kototiimin Keisarinkodossa
Kototiimin hoivapalvelut on tarkoitettu niille, jotka eivät tarvitse tehostettua
palveluasumista, mutta täysin itsenäinen asuminenkaan ei tunnu turvalliselta.
Uskomme, että meistä jokainen tarvitsee ihmisiä ympärilleen, jotta arki olisi mielekästä. Meillä asiakkaamme saavat pysyä ohjaajan penkillä omassa elämässään.

Palvelut ikääntyville
Kototiimi tarjoaa yksilöllistä kotipalvelua, kotihoitoa, palveluasumista sekä kuntoutusta ikäihmisille ja muille erityistä tukea arjessaan tarvitseville Kaarinassa,
Raadelman alueella. Palvelut perustuvat palvelusopimukseen ja -suunnitelmaan,
jotka laaditaan yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Hoiva- ja hoitopalvelumme ovat saatavilla ympäri vuorokauden eli asiakkaidemme tukena toimii yöpartio. Palveluasumiseen sisältyvät huolenpitopalvelut sekä
palveluohjaus. Palvelut perustuvat palvelusopimukseen ja palvelusuunnitelmaan,
jotka laaditaan yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Asiakkaalla on huolenpitopalvelun lisäksi mahdollisuus hankkia hoiva- ja hoitopalveluja yksilöllisen tarpeensa mukaan. Palvelua voi ottaa kertaluontoisesti tai
valita palvelupaketin.
Palvelusopimus sisältää myös hyvinvointia tukevaa päivätoimintaa HoviKlubilla.
HoviKlubin ohjelma suunnitellaan osallistujien toiveita kuunnellen.

Tilat ja ympäristö
Kototiimin Keisarinkodon asunnot sijaitsevat uusissa tiloissa, yhdessä kerroksessa. Asunnot soveltuvat mainiosti
liikuntarajoitteisillekin.
Asiakkaalla on oma asunto, jossa on
oma, esteetön WC-tila suihkulla. Jaetut
yhteiset tilat ovat viihtyisät ja esteettömät. Ympäröivä luonto ja turvallinen
piha-alue tarjoavat miellyttäviä aistikokemuksia ja antavat mahdollisuuden
moniin aktiviteetteihin.

Päivätoiminta
Kototiimi Keisarinkoto tarjoaa monipuolista toimintaa niin asukkaille kuin
talon ulkopuolisillekin. Viikko-ohjelman
sisältö vaihtelee päivittäin ja se koostuu
ohjatuista kuntouttavista virike-, keskustelu-, toiminta- ja liikuntaryhmistä.
Ohjelmaan voi sisältyä myös kulttuuritapahtumia, retkiä tai esityksiä.
Toiminta muotoutuu asiakkaiden toiveista ja se jakaa hyvän mielen siemeniä sekä antoisia keskusteluhetkiä
viikoittain.
Huomioimme toiminnassamme myös
juhlapäivät, vuodenvaihtelun sekä paikalliset tapahtumat.
Hyvinvointi koostuu hyvästä mielestä,
riittävästä fyysisestä toimintakyvystä,
terveellisestä ravinnosta ja sosiaalisista
ystävyyssuhteista

Osaava henkilöstö
Kototiimillä on moniammatillinen henkilöstö, jota jokainen täydentää omalla
erityisosaamisellaan.

Yhteydenotot:
p. 044 029 2077
kaisa.aare-puff@kototiimi.fi

Kototiimi
SINULLE
OMAA ELÄMÄÄ
Meillä voi
• Asua omassa kodissa ja valita
tarvittavat kotipalvelut ja
kotihoitopalvelut.
• Kokea yhdessä tekemisen
riemua tai oman mielen
mukaisia elämyksiä.
• Asua turvallisesti ja
yhteisöllisesti viihtyisässä
ympäristössä ammattitaitoisen
henkilökunnan tukemana.

Miten asiakkaaksi

Kototiimi tarjoaa yksilöllistä palveluasumista, kotipalvelua, kotihoitoa sekä kuntoutusta ikäihmisille ja muille erityistä
tukea arjessaan tarvitseville.
Meillä on Keisarinkodossa sinulle koti
pitkäaikaiseen asumiseen. Tarjoamme
myös kevyempää palveluasumista sekä
lyhyempiä hoiva- ja kuntoutusjaksoja.
Nämä jaksot räätälöidään asiakkaan
tarpeen mukaan. Kuntoutamme asiakkaan sairaalajaksolta kotiin tai tuemme
omaishoitajia, kun he tarvitsevat taukoa
hoitotyöstä.
Kototiimi on osa HoviKoti-ryhmää, joka
on yhteiskunnallinen hoiva- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen keskittynyt
perheyritys.

• Itsemaksavana
• Kunnan maksusitoumuksella
• Palvelusetelillä

Muut palvelumme
• Päivätoiminta
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• Lyhytaikaiset hoitojaksot
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