Měs to Čes ký T ěš ín ve s po lup rác i s pa rtne ry
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s., Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o., Powiatowy dom pomocy
społecznej „Pogodna jesień“ Cieszyn, Charita Český Těšín, Modrý kříž v České republice, Nemocnice Český Těšín
a.s., Slezská diakonie, střediska: ARCHA, BETHEL, EBEN-EZER, EDEN, LYDIE, RÚT, TABITA , PROGRAM PRO
PĚSTOUNSKÉ RODINY, DOBROVOLNICKÉ CENTRUM a INTERVENČNÍ CENTRUM, Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.s., Dům seniorů Bílá podkova, Domov Jistoty, p. o. MŠ,ZŠ a SŠ Slezské diakonie, Tyfloservis,
o.p.s., ONKO-NADÉJE, Spolek onkologických pacientů, Karviná, Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p.
s., Střední zdravotnická škola, Karviná, p.o., Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., OO Třinec, Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě, Hospic FrýdekMístek, p.o., Život a zdraví, z.s., SENIOR DOMY Pohoda Český Těšín, a.s., Poradna při finanční tísni, o.p.s., Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., Anděl Strážný, AVE z. s., Renarkon, o.p.s.

p o řádá

Den sociálních služeb, zdraví
a souvisejících aktivit 2017
středa 07.06.2017 od 10.00 - 16.00, náměstí ČSA 1, Český Těšín
10.00

Začínáme-moderátor Jirka Jekl
Slovo starosty města Český Těšín

10.15

„Milk Joe“ - vystoupení klientů zařízení sociálních služeb Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.
o. a prezentace činnosti organizace

10.30

„Muzikobum“ předvedou žáci MŠ, SŠ a ZŠ Slezské diakonie a prezentace činnosti Slezské diakonie
dle jednotlivých středisek

11.30

Vystoupení uživatelů Domu pro seniory Bílá podkova a prezentace organizace

11.45

„Písničky s harmonikou“ – vystoupení uživatelů Charitního centra pro seniory a prezentace činností
Charity Český Těšín

13.00

Ocenění nominovaných pracovníků v sociálních službách

13.30

„Písničky s harmonikou“ – vystoupení uživatelů Charitního centra pro seniory

14.00

Prezentace činností účastníků: Anděl strážný, z. ú., Centrum psychologické pomoci, p. o. a další …

16.00

Závěr

Doprovodný program na náměstí: Měření krevního tlaku a pulsu, stanovení BMI, měření cukru v krvi, ukázky
ortopedických a kompenzačních pomůcek, edukační a propagační materiály všech organizací. Poskytování odborného sociálního poradenství při závislostech na návykových látkách, finančních problémech, zdravotních problémech.
Poradenství pro pečující osoby a zájemce o náhradní rodinnou péči a mnohé další.
Doprovodný program velká zasedací místnost ve III. poschodí budovy radnice: Praktické ukázky a nácvik
správného polohování imobilních osob pod vedením fyzioterapeutů a zdravotních sester, poradenství
v rehabilitačním ošetřovatelství a rizik, která hrozí klientům dlouhodobě upoutaným na lůžku. Edukační materiály,
které se polohování a rizika imobility týkají. Prezentace činností služeb.

