Mìsto Znojmo, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska
vás zve na

Den sociálních služeb
aneb jeden svìt pro všechny

5. záøí 2012

3. roèník

Horní námìstí
ZNOJMO

10.00 - 16.00

hodin

akce je urèena široké veøejnosti, dìtem, mládeži, rodinám, seniorùm,
osobám v tíživé životní / sociální situaci, osobám se zdravotním postižením

vystoupí Petr Bende
Nabízíme:
- seznámení se sociálními službami na Znojemsku – poskytovatelé pomohou najít odpovìdi na Vaše otázky
- praktické informace týkající se napø. žádostí do domovù pro seniory, na peèovatelskou službu, øízení
o pøíspìvku na péèi, jak získat sociální dávky a mnoho dalších užiteèných rad
- prezentace zdravotních a kompenzaèních pomùcek, mìøení tlaku, ukázka první pomoci
- vystoupení taneèních a hudebních skupin z øad uživatelù sociálních služeb
- ukázku první pomoci, hipoterapie, canisterapie, práce s asistenèním psem
- možnost vyzkoušet si, jaké je to žít se zdravotním postižením
- drobné obèerstvení, míchané nápoje, ochutnávka kávy
- dìtský koutek

Nenechte si ujít:
10:00
10:20
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:25
13:55
14:25
15:00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10:15
10:40
11:15
11:45
12:15
12:45
13:10
13:45
14:15
14:45
16:00

Zahájení
Taneèní vystoupení dìtí z MŠ, ZŠ a PvŠ Znojmo
Vystoupení klientù Ateliéru Samuel – bubnování
Vystoupení klientù Zámku Bøežany se zvíøátky - pohádka „O kozím království"
Ukázka práce s asistenèním psem - Liga vozíèkáøù
Hudební vystoupení klientù ze Stacionáøe na Hradišti
Pohádka dìtí z Domova pro matky a otce v tísni Hradištì
Hudební vystoupení klientù Zámku Bøežany
Taneèní vystoupení Znojemských Grácií
Hra dìtí a dospìlých na nástroje a písnì - Rodinné centrum Maceška
Petr Bende - vystoupení, autogramiáda

Pøednášky:
„Psychomotorický vývoj dítìte do 3 let vìku" 11:00 - 12:00
14:00 - 15:30
„Život bez bariér"
Mìstská knihovna Znojmo - Zámeènická ulice 9
„Jak zdravì žít"
od 11:30 a od 14:00
SZŠ a VOŠZ Znojmo - Jana Palacha 8

Týden sociálních služeb 8. – 14. øíjna 2012 - pøednášky rùzných témat:
Stáøí - aktivní èást života..., Život se zdravotním postižením, Alzheimerova demence a jiné zajímavé besedy.
Akci podporují: Mìsto Znojmo, Znojemská Beseda, Správa nemovitostí mìsta Znojma, Domov pro seniory Šanov, Pomona Tìšetice, Interspar Znojmo a další.

WWW.SOCIALNISLUZBY-ZNOJEMSKO.CZ

VSTUP NA AKCI JE ZDARMA

