Hopeaharjun
Palvelukoti Oy
HOPEAHARJUSSA VOI:

Laviantie 607,
29600 Noormarkku

• Seurata pihapiiristä eläimiä, luonnon tapahtumia
ja kiertokulkua.

p. 044 592 7600
info@hopeaharju.fi

• Kokea yhdessä tekemisen riemua tai oman
mielen mukaisia elämyksiä.
• Asua turvallisesti viihtyisässä ympäristössä
ammattitaitoisen henkilökunnan tukemana.

www.hopeaharju.fi

ISO 9001

Miten Hopeaharjuun pääsee?
Meille voi tulla asiakkaaksi palvelusetelillä,
olemme mukana usean kunnan palveluntuottajarekisterissä.
Asiakkaaksi voi tulla myös maksusitoutumuksella tai
itsemaksavana.
Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

Virikkeellinen ympäröivä luonto, metsä ja puutarha sekä
eläimet ovat osana arkeamme ja yhdessä tekemistä. Luonnossa oleskelu antaa tunnelmallisia hetkiä ja mielen rauhaa.
Puutarhassa tekeminen antaa voimaa ja aktiivista seikkailua. Eläimet tuovat arkeen lohtua, turvaa ja iloa.
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Hopeaharjun Palvelukoti Oy on toiminut jo
vuodesta 1989 ja on osa HoviKoti-ryhmää.

HOPEAHARJU
Hoiva- ja hyvinvointipalveluja
mielenterveyskuntoutujille ja
ikäihmisille

ELÄMYKSIÄ
VOIMAUTTAVASSA
YMPÄRISTÖSSÄ
Sinulle omaa elämää
Tunnuslauseemme ”Sinulle omaa elämää”-kuvastaa
arvomaailmaamme, asiakkaidemme kunnioittamista ja
tasa-arvoisuutta. Nämä asiat huomioimalla uskomme,
että asiakkaamme on meillä oman elämänsä päähenkilö.

Palvelut

Tilat ja ympäristö

Hopeaharjun Palvelukoti tarjoaa asumispalveluita ja kuntoutusta sekä lyhytaikaista
kuntouttavaa jaksohoitoa
mielenterveyskuntoutujille ja
ikäihmisille.

Asiakkaalla on mahdollisuus
yhteisö-, pienryhmä- tai tukiasumiseen. Vaihtoehtona
on mm. rivitalomallinen yksiö
omalla sisäänkäynnillä.

Henkilökunta
Hopeaharjussa on moniammatillinen henkilöstö, jota jokainen täydentää omalla erityisosaamisellaan.

Monitoimitilassa ovat kuntolaitteet ja harrastetilat sekä
ryhmätoimintojen kokoontumispaikka.
Myös ympäröivä luonto antaa
mahdollisuuden moniin aktiviteetteihin.

Soita meille ja kysy lisää
p. 044 592 7600
Tai lähetä sähköpostia:
info@hopeaharju.fi

Tärkeintä on saada kokea iloa ja onnistumisen kokemuksia
pienistäkin asioista.

Maukas kotiruoka

Tiivis yhteisö

Mainiot elämykset

Hyvä mieli

Herkulliset ateriat valmistetaan omassa keittiössä kokkimme toimesta.

Kokoonnumme yhdessä viikoittain keskustelemaan yhteisistä
asioista.

Lähiruoan raaka-aineet hankimme omasta puutarhasta
ja paikallisilta tuottajilta. Terveellinen ja maukas kotiruoka
on tärkeä osa arkielämää.

Juhlimme yhdessä syntymäpäiviä, käymme mökkeilemässä Haukirannassa ja vietämme
aikaa meren äärellä Pohjanhovissa. Omaiset ja ystävät ovat
aina tervetulleita.

Aktiivinen toimintamme koostuu ulkona liikkumisesta, pihapeleistä ja muusta viikko-ohjelman mukaisesta tekemisestä.

Hyvä mieli ja luottavainen olo
syntyvät välittämisestä, keskinäisestä kunnioituksesta sekä
turvallisesta ympäristöstä.

Kulttuurikokemuksia ja viihdettä luovat esiintyvät vierailijat
ja matkat. Teemme mm. ostos- ja huvimatkoja, kotiseutuja kesäretkiä, laivaristeilyjä ja
ulkomaan matkoja.

Hyvinvointia edistetään ammattitaitoisella hoitotyöllä
sekä toimintakykyä tukevalla
työotteella. Tärkeintä on saada kokea iloa ja onnistumisen
kokemuksia.

Voimaa luontoelämyksistä

