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Đến sống ở nhà Dưỡng Lão - đó là một quan điểm hoàn toàn mới lạ đối với những
Người cao tuổi ở Việt Nam. Trước khi quyết định sống ở nhà Dưỡng Lão, phần lớn
người cao tuổi đều có chung những băng khoăn, lo lắng không hiểu mình có thể
thích nghi cuộc sống ở đó hay không. Đối với họ, vào nhà dưỡng lão là phải thay đổi
môi trường sống mới, phả bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng bằng sự tận tụy, chu
đáo, ân cần và bằng cái tâm dành cho người già, các cán bộ trung tâm đã tạo nên
một môi trường thân thiện, vui vẻ cà tran đầy tình yêu thương ở đây. Điều này đã
xua tan đi những lo lắng của các cụ và giúp các cụ hòa nhập với cuộc sống mới ở
trung tâm. Sống ở đây, ngoài việc quan trọng nhất là được chăm sóc và theo dõi sức
khỏe, các cụ còn có cơ hội để bầu bạn với những người cùng lứa tuổi, được tham gia
vào các hoạt động tập thể như câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ vũ quốc tế, câu lạc bộ
sống vui - khỏe - có ích,được chia sẻ những kinh nghiệm sống quý báu trong cuộc
sống. Trung tâm đã sắp xếp, tổ chức lại cuộc sống cho các cụ, giúp các cụ tạo được
cân bằng trong cuộc sống để các cụ cảm thấy yên tâm như đang sống ngay chính
nhà mình. Chính vì vậy, trung tâm chăm sóc Người Cao Tuổi Thiên Đức đã thực sự
trở thành mái ấm thứ hai cho Người Cao Tuổi, giúp Người Cao Tuổi có cuộc sống vui
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- khỏe và trường thọ thật ý nghĩa trong chặn đường cuối đời.
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