
PRYWATNY

DOM OPIEKI
DLA OSÓB STARSZYCH  

w Jelitowie k/Wrześni

DO

"...Cechą cywilizacji
prawdziwie ludzkiej

jest szacunek i miłość
do ludzi starych, dzięki którym

mogą czuć się - mimo
słabnących sił - żywą częścią

społeczeństwa ..."
Jan Paweł II

- "List do ludzi w podeszłym wieku"

DOM OPIEKIDOM OPIEKIDOM OPIEKIDOM OPIEKIDOM OPIEKIDOM OPIEKI
DLA OSÓB STARSZYCH

w Jelitowie k/Wrześni
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- "List do ludzi w podeszłym wieku"

KONTAKT I SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE:

Dom Pod Anio³em 
Jelitowo 1, 62-220 Jelitowo k/Wrzeœni

tel. 607 152 450
e-mail: dompodaniolem@domyopieki.pl
www.dompodaniolem.domyopieki.pl

Dzia³alnoœæ prowadzona w oparciu o wpis 
do Rejestru Wojewody Wielkopolskiego 
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DOM 
zapewnia ca³odobow¹ opiek¹ zarówno osobom 
przewlekle somatycznie chorym, niesprawnym 
ruchowo, le¿¹cym i wymagaj¹cym ca³oœciowej 
pielêgnacji, jak i osobom samodzielnie 
poruszaj¹cym siê, ale jednak z ró¿nych powodów 
wymagaj¹cych sta³ej rehabilitacji i pomocy

jest przystosowany dla osób niepe³nosprawnych, 
posiada pokoje 1-2-3 osobowe – ka¿dy z w³asn¹ 
³azienk¹, zapewnia opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹ 
oraz rehabilitacjê pod opiek¹ fizjoterapeuty

oferuje wy¿ywienie w postaci 4 posi³ków 
dziennie oraz napoje i owoce bez ograniczeñ

proponuje pobyty zarówno d³ugoterminowe, 
jak i krótsze np. na 1-2 miesi¹ce a tak¿e turnusy 
wypoczynkowe 1-2 tygodniowe dla 
sprawniejszych seniorów

znajduje siê miêdzy Wrzeœni¹, 
a Gnieznem w odleg³oœci 
zaledwie 12 km od autostrady 
A2 - umo¿liwia to dogodny 
dojazd z ró¿nych stron kraju

otoczony jest 3,5 hektarowym 
parkiem co zapewnia spokój, 
ciszê, obcowanie z natur¹ 
i piêknymi widokami

posiada pokoje goœcinne dla 
cz³onków rodziny 
i odwiedzaj¹cych

Program sta³ych zajêæ 
w "Domu Pod Anio³em" obejmuje miêdzy innymi:

zajêcia gimnastyczne  i æwiczenia usprawniaj¹ce 
pod okiem fizjoterapeuty

zajêcia ruchowe przy muzyce - zestawy æwiczeñ 
z elementami tañca specjalnie przeznaczone dla 
osób starszych przeprowadzane przez terapeutê

zajêcia manualne, plastyczne 
z wykorzystywaniem ró¿nych technik 
artystycznych

zajêcia komputerowe - kontakt ze œwiatem 
i bliskimi poprzez Internet, docieranie do 
informacji itp.

spacery i zajêcia na œwie¿ym powietrzu, w miarê 
mo¿liwoœci specjalne rowery dla starszych osób, 
nordic walking, ogniska

wyjazdy wycieczkowe i pielgrzymkowe 
- Gniezno, Licheñ…

wspólna modlitwa w kaplicy - uczestnictwo we 
Mszy Œwiêtej, ró¿aniec, Godzinki

koncerty muzyczne i przedstawienia


