PALVELUKOTI
SALONTORI
Hoivaa ja huolenpitoa
aikuisille vammaisille

Hyvä
elämä.

Salontorissa kohti itsenäisempää elämää
Palvelukoti Salontori tarjoaa itsenäistä
ympärivuorokautista palveluasumista
aikuisille vammaisille, jotka tarvitsevat
ohjausta, huolenpitoa ja hoitoa päivittäisissä toiminnoissaan. Ympärivuorokautinen
palveluasuminen tukee vammaisen henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä
sekä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn
edistämistä.
Palvelukoti Salontori sijaitsee Salon keskustassa torin läheisyydessä. Huoneistoja on
yhteensä 12 kpl kooltaan 25,1–35,8 m2.
Meille voi tulla asukkaaksi eri kunnista,
oman kunnan sosiaalityöntekijän kanssa
yhdessä asiasta sopien tai itse maksavana
asiakkaana.

PALVELUKOTI SALONTORI:
 aksi huoneistoa 35,8 m2, jotka tarkoitettu
K
yhdelle tai kahdelle hengelle
Muut huoneisto ovat kooltaan 25,1–35,3 m2
 aikki asunnot sisältävät inva-WC:n ja
K
keittiön
Oma saunaosasto on talon alakerrassa
Iso kerho- ja harrastetila on talon alakerrassa
 yykkiä voi pestä oman asunnon
P
kylpyhuoneessa
 odissa on yhteiskeittiö ja kaksi
K
oleskelutilaa
Kaikki Salon palvelut aivan vieressä

Elä kodissamme hyvää elämää
PALVELUT
Palvelukoti Salontorissa on turvallista asua ja elää.
Asiakkaista huolehditaan ja he saavat apua palvelusuunnitelman mukaan. Toiminnassa toteutetaan toimintakykyä edistävää ja tukevaa työotetta,
jolla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja
vahvistetaan omatoimisuutta kannustamalla ja
tukemalla omien voimavarojen käyttöä. Läheiset
voivat halutessaan osallistua asiakkaiden arkeen
ja hoitoon.
Toteutamme asiakkaan omalle elämälleen asettamia tavoitteita. Kuntouttava toiminta toteutetaan
moniammatillisena yhteistyönä. Henkilökohtaiseen viikkosuunnitelmaan suunnitellaan erilaiset
ohjauksen ja tuen muodot, osallistuminen ryhmätoimintaan sekä virkistys- ja toimintahetket. Asiakkaat voivat käydä työssä tai opiskelemassa.
Palveluasumisen asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia, joten asiakkaiden ohjauksen, tuen, kuntoutuksen ja hoidon laatu vaihtelee yksilöllisesti. Asiakkaan palvelukokonaisuus perustuu yksilölliseen
palvelusuunnitelmaan, joka on suunnitelma niistä
palveluista ja tukitoimista, joita asukas tarvitsee
selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä.

RUOKAILU
Kaikissa asunnoissa on oma keittiö. Osana kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa
asukkaita ohjataan omien aterioiden valmistuksessa. Tarvittaessa ja asukkaan toimintakyvyn
niin vaatiessa asukkaalle tarjotaan kattava ateria
palvelu,joka koostuu aamiaisesta, lounaasta,
iltapäiväkahvista, päivällisestä ja iltapalasta.

HENKILÖKUNTA
Henkilöstömme on sosiaali- tai terveydenhuollon
ammattilaisia ja he ovat paikalla ympäri vuoro
kauden. Kaikilla asukkailla on nimetty omahoitaja.

MAINIO VIRE
Me Mainio Vireessä huolehdimme, että
asiakkaamme saavat tarvitsemaansa
yksilöllistä ohjausta, tukea, kuntoutusta,
hoitoa, hoivaa sekä muita palveluja
elämäntilanteeseensa sopien.

PALVELUMME
Asumispalvelut
vammaisille aikuisille.
 otiin tuotavat kotihoito-,
K
turvapuhelin-, ateria- ja
kauppakassipalvelut kaiken
ikäisille.
 ysioterapeutin palveluja on
F
saatavilla.

Lue lisää www.mainiovire.fi
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