
Fir ma zaj mu je się świad cze niem usług zdro wot nych. Po wsta ła
w 2000 r. ja ko za kład opie kuń czo -pie lę gna cyj ny. W okre sie 12
lat ist nie nia roz sze rza ła za kres pro wa dzo nej dzia łal no ści, któ ra ak -
tu al nie obej mu je pro wa dze nie ośrod ka te ra pii uza le żnień, za kła -
du opie kuń czo -pie lę gan cyj ne go o pro fi lu ogól nym, za kła du opie -
kuń czo -pie lę gan cyj ne go dla psy chicz nie cho rych oraz po rad nię
le cze nia ży wie nio we go. Obiekt, w któ rym mie ści się za kład – bu -
dy nek przed wo jen ny, zo stał zmo der ni zo wa ny i do sto so wa ny
do obec nych stan dar dów szpi tal nych. Zli kwi do wa no ba rie ry ar -
chi tek to nicz ne, po lep szo no er go no mię użyt ko wa nych po miesz -
czeń. Za in we sto wa no rów nież w sprzęt i urzą dze nia me dycz ne.
Fir ma wspie ra pra cow ni ków w roz wo ju i zdo by wa niu no wych
umie jęt no ści za wo do wych. Ofe ru je do god ne go dzi ny pra cy. Kie -
row nic two za kła du dba o do brą, kon struk tyw ną at mos fe rę pra cy,
bli ski kon takt z pra cow ni ka mi, któ rzy mo gą zgła szać swo je uwa gi
i pro po zy cje roz wią za nia po ja wia ją cych się pro ble mów. 

Zakład pracy jak rodzina

Ra dość i sa tys fak cję spra wi ło
nam to, iż w spo sób tak wy jąt ko -
wy do ce nio no na sze sta ra nia
w prze strze ga niu prze pi sów oraz
za pew nia niu bez piecz ne go śro -
do wi ska pra cy. Dzię ki od po wied -
niej or ga ni za cji i do god nym wa -
run kom fi nan so wym, po zy sku je -
my oso by od da ne fir mie i lu bią ce
w niej pra co wać. Sta ra my się an -
ga żo wać pra cow ni ków do współ -
udzia łu w two rze niu sprzy ja ją cej
at mos fe ry w pra cy, wspie ra jąc
jed no cze śnie ich roz wój za wo do -
wy. Dba my o do god ne go dzi ny
pra cy i sys tem zmia no wy z od po -
wied ni mi okre sa mi od po czyn ku.
Na sze do bre re la cje oraz umie -
jęt no ści roz wią zy wa nia pro ble -
mów na bie żą co, wpły wa ją na
sta ły roz wój fir my. Uczu la my per -
so nel, by zwra cał uwa gę na
spraw ność i bez pie czeń stwo ob -
słu gi wa ne go sprzę tu i urzą dzeń,
a w sy tu acjach za gro że nia szyb -
ko re agu je my, po dej mu jąc dzia -
ła nia w ce lu usu nię cia ewen tu al -
ne go nie bez pie czeń stwa. Uwa -
ża my, że śro do wi sko pra cy po -
win no zbli żać lu dzi. Je ste śmy jak
ro dzi na. Cza sem są do bre chwi -
le, cza sem złe, ale za wsze je ste -
śmy ra zem i wciąż do sko na li my
się, kie ru jąc się ha słem „je ste -
śmy, by po ma gać”.
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Prze strzeń w za kła dzie za adap to wa no w spo sób za -
pew nia ją cy bez pie czeń stwo pa cjen tów i per so ne lu.
Dzię ki in we sty cji w pro fe sjo nal ny sprzęt me dycz ny
umo żli wia ją cy pod no sze nie, prze miesz cza nie i pie -
lę gna cję pa cjen tów – pra co daw ca zna czą co ogra ni -
czył ry zy ko ura zów krę go słu pa, któ re wią że się
z dźwi ga niem i prze miesz cza niem. Od dzia ły wy po -
sa żo no w wóz ki in wa lidz kie, pod no śni ki do prze -
miesz cza nia pa cjen tów, wóz ko wan nę umo żli wia ją -
cą łatwe przemieszczanie sprzętu i kąpiel pacjentów,
wan nę z hy dro ma sa żem z re gu lo wa ną wy so ko ścią,
wa gę sie dze nio wą umo żli wia ją cą wa że nie pa cjen ta
w po zy cji sie dzą cej. Ogra ni czo no ucią żli wo ści zwią -
za ne z dłu go trwa łą pra cą w po zy cji sie dzą cej przez
wpro wa dze nie er go no micz nych sie dzisk i przerw
na ćwi cze nia. Ry zy ko za ka że nia zmniej szo no po -

przez in sta la cję kra nów uru cha mia nych łok ciem
oraz bez do ty ko wych, ste ro wa nych fo to ko mór ką
i wpro wa dze nie od po wied nich środ ków de zyn fek -
cyj nych. Ogra ni czo no pro ble my zwią za ne z agre sją
ze stro ny pa cjen tów cho rych psy chicz nie, wy dzie la -
jąc po miesz cze nie, w któ rym or ga ni zo wa ne są za ję -
cia ak ty wi zu ją ce. Co ty go dnio we spo tka nia z re pre -
zen tan ta mi po szcze gól nych ko mó rek po zwa la ją
na bie żą co roz wią zy wać pro ble my, ła go dzić kon flik -
ty mię dzy pra cow ni cze, li kwi do wać na pię cia po wsta -
ją ce mię dzy pra cow ni ka mi oraz stres zwią za ny z wy -
ko ny wa niem pra cy. Szcze gól ną uwa gę zwra ca  się
na bie żą ce prze ka zy wa nie in for ma cji nt. awa rii
sprzę tu czy in nych nie do god no ści wy stę pu ją cych
w pra cy. W hi sto rii fir my od no to wa no 2 lek kie wy -
pad ki przy pra cy (w la tach 2006 i 2008). 


