prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku 2019
Čtvrtek 12.9.2019
10:00-16:00 Masarykovo náměstí,Jeseník
Prezentace poskytovatelů sociálních služeb
Přijďte se blíže seznámit s organizacemi, které poskytují sociální
služby na Jesenicku. Připravuje se pro Vás bohatý program
v podobě hudebních, tanečních a jiných vystoupení uživatelů
sociálních služeb, kvízů, stolního fotbálku, prodeje výrobků,
workshopy a také možnosti vyzkoušení si různých kompenzačních
pomůcek.
Podrobný program:
10.00–16.00 park na náměstí Svobody, Jeseník - Výstava na
Stromech – jednodenní výstava fotogra í se sociální tématikou.
Autorkou je místní amatérská fotografka a pracovnice Domu na půl
cesty v Jeseníku, DIAKONIE–ČCE středisko v Sobotíně, Adéla Raifová

ZAHRADA 2000, z.s.
10.00–16.00
- prodejní stánek s výrobky z chráněných dílen
- prezentace Sociálně-rehabilitačního centra ZAHRADA 2000, z.s.
- sociální rehabilitace – workshop tvorba z papíru „Strom přání”
- sociálně-terapeutické dílny – workshop „Tvoření z pedigu" –
pletení košíků, ozdob, řemeslný kvíz
BOÉTHEIA – společenství křesťanské pomoci, z.s
10.00–16.00 seznámení se službami organizace, stolní fotbálek,
pingpongový stůl

Hudební a jiná vystoupení, Masarykovo náměstí:
11.00–11.15 Domov pro seniory Javorník – taneční vystoupení
klientů z domova v Kobylé nad Vidnavkou

SONS, z.s., OO Jeseník
10.00–16.00 prezentace sociálních služeb organizace
- prodejní stánek Ty opomůcek Olomouc
- elektronické optické pomůcky rmy Spektra – kamerová lupa
a čtecí zařízení
- simulační brýle očních vad, různé druhy slepeckých holí,
společenské hry upravené pro zrakově postižené – např. zvuková
střelba (klasická pistole upravená pro zrakově postižené)

11.30–11.45 Domov Sněženka Jeseník – tanec POUPATA
– RETRO SPARTAKIÁDA

Jdeme Autistům Naproti, z.s. – raná péče
10.00–16.00 odborné poradenství, prezentace pomůcek

12.15–12.30 SONS ČR, z.s., OO Jeseník – autorský přednes
básní – paní Vladislava Mrňková

Dny otevřených dveří, promítání tématicky zaměřených lmů:

12.45–13.00 SONS ČR, z.s., OO Jeseník – zpěv a hra na kytaru
– pan Pavel Jura
13.15–13.30 SONS ČR, z.s., OO Jeseník - zpěv a hra na kytaru
– pan Zdeněk Janeček
13.45–14.00 SONS ČR, z.s., OO Jeseník - zpěv a hra na kytaru
– pan Radomil Zapletal
Hry, workshopy a jiné, Masarykovo náměstí:
Člověk v tísni, o.p.s.
10.00–11.00 – malování na obličej
11.00–12.15 – 1. kolo kvízu „Znalec sociálních služeb" a Zahraj
si hru s organizací Člověk v tísni
12.30 – vyhlášení výsledku a předání cen pro umístěné z 1.kola
„Znalec sociálních služeb"
13.30–14.45 - 2. kolo kvízu „Znalec sociálních služeb" a Zahraj
si hru s organizací Člověk v tísni
15.00 - vyhlášení výsledku a předání cen pro umístěné z 2.kola
„Znalec sociálních služeb"
15.00–16.00 – malování na obličej
Maltézská pomoc, o.p.s. – Dobrovolnické centrum Jeseník
10.00–16.00 prezentace organizace, hra „Dobrovolníku, nedej se!",
doplňovačka v podobě kvarteta „Dělám dobré skutky",
vymalovánka pro nejmenší „Rytířský štít”
Darmoděj, z.ú.
10.00–16.00 – prezentace všech služeb organizace, stolní hry, kvízy

12.9.2019
BOÉTHEIA – společenství křesťanské pomoci, z.s.
10.00–15.00 Den otevřených dveří ve službách Azylový dům
pro muže a ženy na adrese O. Březiny 228/28 Jeseník, Azylový dům
pro rodiče s dětmi na adrese Seifertova 689 Jeseník, Nízkoprahové
denní centrum a Noclehárna na adrese O. Březiny 228/28 Jeseník
13.9.2019
Člověk v tísni, o.p.s.
8.00–12.00 Den otevřených dveří, Gogolova 92/2, Jeseník –
seznámení se službami a pracovníky, doprovodný program, beseda.
Zajištěno drobné občerstvení.
14.00 – 16.00 – promítání lmu z festivalu dokumentárních lmů
o lidských právech Jeden svět. Zajištěno drobné občerstvení.
17.9.2019
SONS ČR, z.s., OO Jeseník
8.00–16.30 Den otevřených dveří, Tovární 1332/1a, Jeseník
- seznámení se službami, pracovníky a prostory organizace
- doprovodný program - možnost vyzkoušení speciálních pomůcek
a společenských her pro zrakově postižené
10.00 a 14.00 – setkání a autorem audiopopisu lmu a následné
promítání lmu s audiopopisem – speciální popis děje lmu pro
zrakově postižené
Z organizačních důvodů prosíme větší skupiny o telefonické
objednání na tel. 736 671 586. Děkujeme za pochopení.

Všechny aktivity akce „Společně pomáháme" - prezentace poskytovatelů sociálních služeb
na Jesenicku 2019 jsou organizovány OSVZ MěÚ Jeseník pod záštitou města Jeseník.

Organizace, které se budou prezentovat:
BOÉTHEIA - společenství křesťanské pomoci, z.s.; Centrum sociálních služeb Jeseník; Člověk v tísni, o.p.s.; Darmoděj, z.ú.; DMA Praha, s.r.o. - prodejna Jeseník; Domov pro seniory Javorník,p.o.;
Domov důchodců Zlaté Hory, p.o.; Domov Sněženka Jeseník, p.o.; DROM - romské středisko; Dům na půl cesty Jeseník, Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně; Charita Jeseník; Jdeme Autistům Naproti, z.s.;
Maltézská pomoc, o.p.s. - Dobrovolnické centrum Jeseník; SONS ČR, z.s., OO Jeseník; Soužití 2005, o.p.s.; Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. - Poradna pro rodinu Jeseník; ZAHRADA 2000, z.s.

