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Domovy a centra otevřou dveře
Sociální služby jsou součástí moderní společnosti,
ukazuje tradiční týdenní akce desítek organizací.
ANETA MATYŠOVÁ
VYSOČINA | Zviditelnit sociální služby jako přirozený a nutný prvek moderní společnosti. Takový cíl si každoročně klade akce s názvem Týden sociálních služeb České republiky. Během
druhého říjnového týdne (od 7. do 13.
října) se budou moci lidé už po jedenácté přijít podívat, jak fungují jednotlivé
sociální organizace.
I na Vysočině se lidem otevřou dveře
desítek organizací, které služby poskytují. „Tak jako v uplynulých letech se do
akce zapojí všechny příspěvkové organizace Kraje Vysočina, tedy 20 organizací a dále také zhruba 40 organizací zřizovaných například městy, neziskovými
organizacemi nebo soukromými subjekty,“ uvedla Táňa Křížová z Odboru sociálních věcí Kraje Vysočina.

Týden sociálních služeb se zaměřuje
nejen na veřejnost a odborníky z řad sociálních služeb. „Každoročně je to období, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst
a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách,“ upřesnil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký, která akci letos už po jedenácté pořádá.
I v Kraji Vysočina se lidé budou moci
seznámit s činností jednotlivých organizací přímo u jejích poskytovatelů. „Kraj Vysočina každý rok shromažďuje přehled
všech aktivit, které se uskuteční v organizacích poskytujících sociální služby. Tento přehled vždy zveřejňujeme na webových stránkách kraje, aby byl přístupný široké veřejnosti,“ upřesnila Křížová.
Lidé nakouknou do domova důchodců, centra pro neslyšící a nahlédnou pod

pokličku městských sociálních služeb.
Do této akce se zpravidla zapojují organizace, které poskytují pobytové služby,
z dalších organizací jsou to například
centra poskytující ambulantní služby
pro osoby s handicapem nebo pro děti se
zdravotním postižením. „Největší zájem
je vždy o dny otevřených dveří tam,
kam docházejí rodinní příslušníci uživatelů služby,“ uvedla Táňa Křížová.

60

organizací různých
zřizovatelů se připojí
k Týdnu soc. služeb.

Na Vysočině se lidé mohou přijít podívat třeba do domovů důchodců, domovů pro tělesně i mentálně postižené, ale
i do organizací specializujících se na terénní a ambulantní služby. Lidé se dostanou například do Centra pro neslyšící
a nedoslýchavé. Tyto poradny, které poskytují tlumočnické služby, sociální rehabilitaci i odborné poradenství, se nachází v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově
Brodě, Pelhřimově a Žďáru nad Sáza-

vou. Zájemci mohou nakouknout také
do jihlavského domova seniorů zvaného Stříbrné terasy a v Moravci se zase
seznámí s oblastní charitou.
V Novém Městě na Moravě se zase
lidé seznámí s městskými sociálními
službami a dozvědí se, co dělat v případě sociálního vyloučení, hmotné nouze
nebo jak pomoci blízkému nemocnému.
Další organizací, kterou mohou zájemci navštívit, je Centrum Lada v Pacově, které poskytuje služby pro dospělé
s mentálním nebo kombinovaným postižením. „Dnes si již málokdo vzpomene,
že prvním impulzem k založení centra
bylo jedno malé postižené děvčátko, které dostalo jméno po princezně Ladě.
Z toho děvčátka je dnes dospělá slečna.
A přestože nemluví, naučila nás mnoho
věcí. A přestože nechodí, dovedla nás
na cesty, na které bychom bez ní těžko
vstoupili,“ vzpomíná předsedkyně centra Jana Moravcová.
Kompletní přehled zapojených organizací najdete na webových stránkách
Kraje Vysočina.

INZERCE

Potřebujete pomoc při zajištění chodu
domácnosti?
Nakoupit, poklidit?
Máte problémy se zvládáním
sebeobsluhy? Je pro Vás obtížné
samostatně zvládnout péči o osobní
hygienu?
Potřebujete pomoc při zajištění nebo
donášce jídla?
Je třeba zajistit dohled nad léčebným
režimem?
Dopomoci při pohybu nebo přesunu?

Pečovatelskou službou zajišťujeme
podporu a pomoc lidem, kteří se pro
svůj věk, ztrátu soběstačnosti, nemoc
či zdravotní postižení ocitli v obtížné
situaci, kdy si nejsou schopni sami zajistit
péči o svoji osobu nebo domácnost.
Usilujeme o to, aby klient s naším
přispěním mohl žít co nejdéle důstojným
a samostatným životem ve svém
domácím prostředí.

Pečovatelskou službu nabízíme
• u vás doma, kvalifikovaně
• po celém okrese Třebíč
• v pracovní dny i ve dnech volna

Podpořen dotací Kraje Vysočina

Další služby, které vám můžeme
zprostředkovat:
y domácí ošetřovatelskou péči
krátkodobě i dlouhodobě
nemocných
y zapůjčení kompenzačních pomůcek

Kontaktní kancelář:
Vltavínská 1346, Třebíč
e-mail: info@domacipomoc-diana.cz
Po – Pá 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 568 808 228
Mobil: 728 168 405

