CHCETE U NÁS BYDLET?
Kontaktujte nás
Využijte naší bezplatné zelené linky 800 800 750.
Domluvíme si s vámi osobní schůzku. Případně
můžete vy nebo vaši rodinní příslušníci napsat
na info@rezidencerosa.cz anebo vyplnit formulář
na našich stránkách www.rezidencerosa.cz.

REZIDENCE ROSA BEZPEČNÝ
DOMOV PRO SENIORY
Jednotky 1+kk a 2+kk ihned k nastěhování
Milá a pozitivní společnost po celý den
Všechny služby pod jednou střechou
Množství aktivit a spojení s rodinným centrem

Výběr jednotky
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Ceny jsou orientační.
Liší se podle konkrétní jednotky a rozsahu služeb.
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JEDNOTKA 1+KK OD 16 500 KČ ZA MĚSÍC
JEDNOTKA 2+KK OD 19 500 KČ ZA MĚSÍC
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VÝŠE PLATEB ZA UBYTOVÁNÍ A SLUŽBY?
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Stěhování
Stěhovat se můžete, kdykoliv vám to bude
vyhovovat. Detaily všech smluvních dokumentů
(Rezervační smlouva, Smlouva o ubytování
a asistenčních službách) vám rádi poskytneme při
osobní schůzce.

POLIKLINIKA
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Výběr probíhá vždy na osobní schůzce, spojené
s prohlídkou volných bytů. Na osobní schůzce
vám předáme všechny potřebné informace,
včetně smluv.

KONTAKT
Rezidence Rosa
Střelničná 1680/8, 182 00, Praha 8-Kobylisy
800 800 750
info@rezidencerosa.cz
www.rezidencerosa.cz

REZIDENCE
PRO SENIORY
800 800 750
www.rezidencerosa.cz

ŽIVOT V ROSE
Samostatné bydlení v bezbariérové budově
Snadná dostupnost z centra Prahy:
metro linka C Kobylisy 200 metrů,
stanice TRAM (10) před Rezidencí
Jednotky 1+kk a 2+kk k okamžitému
nastěhování
Pro klienty bez omezení věku a lokality jejich
současného bydliště
Všechny jednotky jsou vybavené kuchyňskou
linkou se spotřebiči a koupelnou
Možnost připojení k internetu a k satelitní
televizi
Jednotku si můžete zařídit podle vlastních
představ a vlastním nábytkem
Volnočasové aktivity zahrnující přednášky,
zdravotní cvičení, jazykové kurzy, výlety,
tvořivé dílny, počítačové kurzy a další; více
najdete na www.centrumrosa.cz
Bydlení s domácími mazlíčky je samozřejmostí
Knihovna s počítačovou učebnou
a s přístupem na internet
Víceúčelový velký a malý sál s technickým
vybavením
Klubovna
Fit park – v zahradě Rezidence jsou
rozmístěny cvičební prvky

SLUŽBY V ROSE
Pohotovostní asistenční služba
Nonstop provoz recepce a ostrahy
Individuální přístup
Služba tísňového volání
Centrum stálé péče – pro klienty vyžadující
24hodinový dohled
Ordinace praktického lékaře v Rezidenci
Dovoz volně dostupných i předpisových léků
Dovoz jídla
Možnost zprostředkování dalších služeb:
– úklid
– praní a žehlení prádla
– zajištění doprovodu a další služby
Poradenství a pomoc při obstarávání osobních
záležitostí
Zprostředkování sociálních služeb
Asistenční systém – v případě, že se dostanete
do jakékoliv kritické situace, asistenční systém
eLISA sám automaticky vyhodnotí, že něco není
v pořádku a informuje dohledové centrum.
A jeho pracovníci vám obratem pomohou.

CO V ROSE DÁLE NAJDETE?
Ordinaci praktického lékaře
Kavárnu
Kadeřnictví
Manikúru a pedikúru
Fitness/rehabilitace
Obchod se smíšeným zbožím
Kosmetiku
Studio masáží, terapií a cvičení Afelium
Psychiatrickou ordinaci Clinetrap
Připravujeme:
Restauraci
Wellness centrum s bazénem
Kdo se o vás postará?
Tým RoSy – 24 hodin denně se o vás bude
starat tým Rezidence RoSa, příjemných
a ochotných pracovníků.
Diakonie – o klienty Rezidence RoSa také
pečuje kvalifikovaný ošetřovatelský personál
z Diakonie. Zajišťuje nadstandardní a osobní
přístup.

