Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb
v rámci Týdne sociálních služeb v ČR
6. října 2014 – 12. října 2014
 Azylový dům pro muže a ženy – Tunklova 5, Zábřeh
Pondělí 6.10.2014 od 10:00 do 16:00 hodin
 prohlídka prostor Azylového domu pro muže a ženy,
 poskytnutí informací o službě
 Domov pro matky s dětmi Zábřeh – Tunklova 1, Zábřeh
Pondělí 6.10.2014 od 10:00 do 16:00 hodin


prohlídka prostor Domova pro matky s dětmi, poskytnutí informací o službě

 Dětský svět Zábřeh – Tunklova 1, Zábřeh
Pondělí 6.10.2014 od 10:00 do 16:00 hodin


prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě

 Klub důchodců města Zábřeh – Nerudova 7, Zábřeh (prostory DPS)
Úterý 7.10.2014 od 13:30 do 16:30 hodin
 prohlídka prostor Klubu důchodců, poskytnutí informací o službě
 NZDM Nitka, Společnost Podané ruce o.p.s. – 28. října 3, Zábřeh
Úterý 7.10.2014 od 09:00 do 12:00 hodin
 prohlídka prostor NZDM Nitka, poskytnutí informací o službě



Charita Zábřeh - Charitní dům sv. Barbory, Žižkova 15, Zábřeh a stánek na parkovišti
před kostelem sv. Bartoloměje
Střediska: Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací
služba, Oáza – centrum denních služeb, Občanská poradna, Půjčovna zdravotních, rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, Dobrovolnické centrum, Naděje- středisko humanitární, krizové, sociální a
vzájemné pomoci

Středa 8.10.2014 od 9:00 do 16:00 hodin
MÍSTO: Charitní dům sv. Barbory, Žižkova 15, Zábřeh









měření krevního tlaku a hladiny glykemie zdarma, měření saturace krve kyslíkem pomocí přenosného
prstového pulsního oxymetru, výpočet BMI, možnost zhlédnutí vybavení terénní brašny zdravotní sestry,
letáčky s nabídkou služby
prezentace probíhajících projektů
předvedení pomůcek pro péči o klienta – koupací pomůcky a bazének na mytí hlavy, termoporty
ukázka výtvarných technik ve středisku Oáza – košíky, mozaika, korálkování
charitní les a zpracovna palivového dřeva - prezentace aktivit
možnost výpočtu nezabavitelného minima pro případ exekuce
prodej výrobků klientů středisek Charity Zábřeh

 Terénní programy Šumpersko – Společnost Podané ruce o.p.s. – 28. října 3, Zábřeh
Úterý 7.10.2014 od 09:00 do 12:00 hodin
MÍSTO: stánek na parkovišti před kostelem sv. Bartoloměje
 poskytnutí informací o službě
Sbírka potravin v rámci projektu „Krajíc pro potřebné“
 první sbírka potravin pro ty, kteří si je nemohou zajistit sami – potravinami bude dovybaveno Středisko
 Domov penzion Zábřeh – Postřelmovská 38, Zábřeh
potravinové pomoci
Středa 8.10.2014 od 10:00 do 14:00 hodin


prohlídka prostor Domova penzionu Zábřeh, poskytnutí informací o službě

 Interna Zábřeh, s.r.o. – Jiráskova 24, Zábřeh
Středa 8.10.2014 od 9:00 do 17:00 hodin
 prohlídka prostor Interny, poskytnutí informací o službě
 Fond ohrožených dětí – Sušilova 40, Zábřeh
Čtvrtek 9.10.2014 od 10:00 do 14:00 hodin
 seznámení s činností a nabídkou služby FOD
 OS Spirála – 28. října 667/3, Zábřeh
Pátek 10.10.2014 od 09:00 do 11:00 hodin
 poskytnutí informací o službě
 Domov penzion Hněvkov – Hněvkov 70, Zábřeh
Pátek 10.10.2014 od 10:00 do 14:00 hodin
 prohlídka prostor Domova penzionu Hněvkov








prezentace projektu „Krajíc pro potřebné“
ostatní aktivity:
měření krevního tlaku, měření saturace krve kyslíkem pomocí přenosného prstového pulsního oxymetru,
výpočet BMI
prezentace pomůcek z projektu „Podpora aktivit mobilní hospicové péče“
prezentace rehabilitačních služeb, ukázka pomůcek, technik, letáčky
praktická ukázka manipulace se zdravotními pomůckami – invalidní vozík, polohovací postel…
speciální vozidlo pro přepravu lidí upoutaných na vozíku

MÍSTO: Denní stacionář Domovinka Charity Zábřeh – Leštinská 16, Zábřeh

prohlídka denního stacionáře – kroniky, vzpomínková (reminiscenční) místnost

možnost zapojení se do výtvarných činností
Humanitární sbírka 9. – 11. 10. 2014; čt-pá: 9-17h, so: 9-12; skladové prostory nádraží ČD a v Mohelnici na
náměstí do přistaveného automobilu; šatstvo, obuv, domácí potřeby, elektrospotřebiče. Sbírka je součástí
prezentace střediska Naděje – střediska humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci.

