


O spółce

Spółka Altera Vita jest prywatną firmą z Polski, która od 2014 r.  oferuje rozwiązania 
związane z rosnącym zapotrzebowaniem na  opiekę nad seniorami. W ramach komplek-
sowego Systemu Obsługi Seniora oferuje trzy stopnie opieki.
Na czym polega System Obsługi Seniora, czyli SOS? to zintegrowany system, który za-
pewnia odpowiednie usługi na każdym etapie podeszłego wieku człowieka. 

Pierwszy stopień – Opaski monitorujące dla seniorów 
Cel: zapewnienie wsparcia dla osób funkcjonujących samodzielnie, reali-
zowany za pomocą opasek medycznych, powiadamiających bazę w razie 
zagrożenia życia seniora. 

Drugi stopień – Apartamenty dla seniorów
Cel: zabezpieczenie i zarządzanie mini apartamentami dla seniorów prefe-
rujących samodzielne mieszkanie wraz z zapewnieniem opieki. 

Trzeci  stopień – Domy Opieki dla seniorów
Cel: kompleksowa opieka całodobową w domach zlokalizowanych na tere-
nie całej Polski, na atrakcyjnych terenach wiejskich, z dogodnym dojazdem.

Jarnołtówek – urokliwe miejsce w Polsce
Pierwszy Dom Opieki Altera Vita położona jest w malowniczym Jarnołtówku, miejsco-
wości zlokalizowanej na południu Polski, u podnóża Gór Opawskich, przy granicy
polsko-czeskiej. Głównym operatorem Domów Opieki Altera Vita jest firma Tech-Kom.
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Oddalenie od lotnisk i granicy 
Jarnołtówek oddalony jest od granicy z Niemcami o 270 km, 3 godziny samochodem 
(drogą do Zgorzelca przez Wrocław).
Najbliższe lotniska: Wrocław - 120 km, Katowice (150 km), 
Ostrawa (110 km) w Czechach.

Okoliczne atrakcje
Góry Opawskie wchodzą w skład masywu Sudetów Wschodnich. Ten jedyny na Opolszczyź-
nie górski region turystyczny posiada bardzo korzystne dla zdrowia warunki klimatyczne, które 
w dużej mierze zawdzięcza lasom mieszanym pokrywającym stoki. Piękne widoki, malownicze 
doliny i potoki oraz wiele uroczych zakątków i historycznych pamiątek to główne atuty regionu.

Region ten posiada bardzo dobrze zagospodarowaną bazę turystyczną, liczne ośrodki wypoczyn-
kowe, kąpieliska oraz wypożyczalnie rowerów. W okresie zimowym oferuje wyciągi narciarskie, 
trasy zjazdowe, które przyciągają początkujących i zaawansowanych narciarzy.

Z Rezydencji Seniorów roztacza się piękny widok na Biskupią Kopę - najwyższe wzniesienie Gór 
Opawskich.  Z jej szczytu można podziwiać panoramę przygranicznego czeskiego miasteczka Zla-
te Hory, pasma górskie Jesioników z ich najwyższym szczytem Pradziadem (1492 m). Po stronie 
polskiej roztacza się malowniczy widok na Głuchołazy i Nysę.

Rezydencja jest położona na nad rzeką górska – Złoty Potok. Dolina rzeki stanowi korytarz eko-
logiczny, co umożliwia podziwianie naturalnych siedlisk chronionych gatunków ryb i roślin.

Walory lokalizacji:
Dogodny dojazd do Niemiec i Czech 
samochodem. 
Atrakcyjne  położeniu turystyczne 
u podnóża Gór Opawskich.
Sentymentalne znaczenie terenu 
dla Niemców.
Mikroklimat uzdrowiskowy.

Miejscowość
Jarnołtówek to wieś zamieszkała przez 800 
osób, zlokalizowana w woj. opolskim. Posia-
da ciekawą historię dzięki poszukiwaczom 
złota, tradycjom niemieckim oraz byłym 
obiektom sanatoryjnym zbudowanym tutaj 
ze względu na mikroklimat sprzyjający lecze-
niu chorób układu krążenia.

3



Rezydencja Seniorów Altera Vita znajduje się na działce o powierzchni 20 700 m2. 
Składa się z trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 1 683 m2 oraz 10 
domków trzypokojowych (+ łazienka i kuchnia). Jest możliwość dobudowy kolejnych 20 
domków. Nasi goście mają w swoim pokoju do dyspozycji nowe, wygodne łóżko, szafki 

na rzeczy osobiste oraz funkcjonalną łazienkę.
Ośrodek jest zlokalizowany w wyjątkowym miejscu, 

które łączy walory turystyczne i zdrowotne. Po-
łożenie budynku zapewnia gościom stały 

kontakt z naturą. Tuż obok przepływają 
urokliwe strumienie, na łące odwie-

dzają nas sarny. Z okien zaś rozpo-
ściera się malowniczy widok na 

okoliczne szczyty.
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Wyposażenie:
•	 łóżko medyczne 
lub hotelowe
•	 stolik nocny
•	 stół i 2 krzesła
•	 telewizor
•	 komodę i szafę

Każdy pokój wyposażony jest w klimakonwek-
tor, który za pomocą sterownika elektrycz-
nego pozwala ustawić odpowiednią tem-
peraturę na każdą porę.

System przywołujący pielęgniarkę jest zainstalowany w ła-
zience, ponadto jedno mobilne urządzenie przywołu-
jące będzie dostępne w pokoju. 

Budynek główny składa się obecnie z 30 pokoi oraz pomieszczeń gospodarczych i ad-
ministracyjnych. Średni metraż pokoju wynosi ok. 13 m2, a pojedynczego domku 76 m2. 
W obiekcie oraz samodzielnych domkach jest miejsce dla około 115 pensjonariuszy. Bu-
dynek posiada zewnętrzną windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
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Cena za pobyt w pokoju dwuosobowym zaczyna się od 1500 euro, a za dopłatą 550 euro 
pokój może być udostępniany całkowicie jednej osobie. Szczegółowe warunki pobytu
osoby w ośrodku są negocjowalne i uzależnione od stopnia koniecznej opieki.

Minimalna liczba seniorów: 15

Operator jest gotowy na rozpoczęcie świadczenia usług w ciągu 1 miesiąca od nawiąza-
nia współpracy. Posiada zrekrutowany, sprawdzony personel medyczny i opiekuńczy na 
miejscu. Z uwagi na doświadczenie w dwóch funkcjonujących już placówkach, współ-
praca z nim gwarantuje jakość i zadowolenie klientów.

Oferta współpracy dla operatora 
zagranicznego
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Spółka Altera Vita
Altera Vita Sp. z o.o.
Pl. Jana Kilińskiego 2,
35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie, Polska
+48 888 711 844

Strona: www.alteravita.pl

Drezno Wrocław

Praga Jarnołtówek

WarszawaBerlin
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