Vážené starostky a vážení starostové,
přinášíme Vám nabídku zajištění pohodlného seniorského bydlení pro Vaše občany, kteří
zůstávájí sami, ale chtějí ještě aktivně žít. Prosím předejte tuto informaci občanům Vaší
obce, nic to nestojí a mnozí by mohli vyřešit svou životní situaci.

„Bezstarostný podzim života na Eichhofově statku v Sobíškách“

Firma EM Dřevohostice započala realizovat projekt na vybudování bezbariérových bytů pro seniory
v areálu Eichhofova dvoru v Sobíškách. Předpoklad dokončení projektu výstavby bytů pro seniory
je do konce roku 2017.
Areál seniorům nabídne většinou přízemní byty s obývacím pokojem s kuchyňskou linkou, ložnicí,
předsíňkou a koupelnou s WC za dostupnou cenu. Nabídne bezpečí, potřebný servis a pocit
rodinného zázemí mezi vrstevníky.
Byty budou mít vchody do společného venkovního átria s posezením pod altány, které nabízí
možnost různých aktivit (ohniště, petangové hřiště, ruské kuželky i hřiště pro seniory a jiné).
Společné prostory budov budou nabízet řadu aktivit (koncerty, promítání filmů, vzdělávání, zázemí
pro motlitbu i rodinné oslavy a jiné dle přání obyvatel areálu). Možnost vlastních zahrádek.
Bydlení bez bariér bude pro soběstačné seniory ve věku 60+, pro osoby se sníženou schopností
pohybu i vozíčkáře, kterým budou zajištěny asistenční služby např. doprava k lékaři, zajištění
větších nákupů a úklid domácnosti. S možností parkování osobního auta je počítáno u každého
bytu. V areálu je počítáno s malým obchůdkem a smluvním zajišťováním sociálních služeb.
Pokud Vás informace o bydlení pro seniory zaujaly a uvažujete o změně bydlení pro podzim svého
života a jak žít aktivně a bezstarostně, vyplňte následující otázky a odevzdejte na Vašem obecním
úřadě nebo zašlete emailem na adresu ivanakorvasova@email.cz do 20.10.2015.
Váš věk:
Obec ve které žijete:
Mám zájem o popisovaný typ bydlení:
a) pro jednotlivce (senior žije sám)
b) pro manželský pár
Pokud Vás tyto řádky zaujaly a chcete vědět víc informací neváhejte se obrátit na níže uvedené
kontakty.
Ing. Ivana Korvasová
Tel: 777624378 emial: ivanakorvasova@email.cz

