Město Nový Jičín a prezentující organizace
vás srdečně zvou na VI. ročník akce

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
s podtitulem „VZÁJEMNĚ SE POZNEJME“

16. září 2015
10:00 – 15:30 h na Masarykově náměstí v Novém Jičíně
Doprovodný program:
10:00 Zahájení starostou města Nový Jičín PhDr. Jaroslavem Dvořákem
10:15 Milan Juřík (klient Chráněného bydlení ARCHA NJ) – zpěv písní Dalibora Jandy
11:00 Podané ruce – Podané ruce a tlapky aneb CANISTERAPIE
11:45 EFFATHA Nový Jičín - maňáskové divadlo (pohádka „O Honzovi“)
12.30 Taneční soubor Veselé dámy (Klub seniorů Loučka)
13.00 Jóga pro celou rodinu (Rodinné centrum MOZAIKA Nový Jičín)
13.30 Podané ruce – Podané ruce a tlapky aneb CANISTERAPIE
14.30 Vyhlášení ankety „Dobrovolník roku“
15.00 KUBUKU – bubenická show + bubnování v podání pořadatelů a účastníků akce
Po celou dobu konání akce pro vás budou připraveny:
- výstava velkoformátových fotografií Slezské diakonie ve vestibulu radnice
- zábavné koutky pro děti (skákací hrad, klaun Barvička,…)
- možnost vyzkoušení jízdy na tandemovém kole
- nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí
- prožitková aktivita (hmatové krabice)
- měření tlaku a cukru v krvi, měření saturace krve kyslíkem
Workshopy 10:00 – 12:00 h
Rodinné centrum MOZAIKA – tvoření z vršků od PET lahví, výtvarná dílnička
Domovy Duha a Paprsek – výroba keramiky, pletení, výroba dřevěných přívěšků
Workshopy 13:00 – 15:00 h
Rodinné centrum PROVÁZEK – šátkování, prezentace moderních látkových plenek
Slezská diakonie - výroba papírových loutek pro děti, ukázka AAK (metoda
komunikace nahrazující řeč)
14:00 Centrum pro zdr.postižené MSK - předvedení „schodolezu“ ve vestibulu radnice

PREZENTUJÍCÍ ORGANIZACE
ADRA, o. p. s. dobrovolnické centrum Frýdek-Místek
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj
BUNKR, o. p. s.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s. – detašované pracoviště Nový Jičín
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., raná péče pro Moravu a Slezsko
Centrum psychologické pomoci, p. o. – detašované pracoviště Rodinná a manželská poradna Nový Jičín
Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín, p. o.
DOMINO cz, o. p. s.
Domov Duha, p. o.
Domov Paprsek, p. o.
Charita Nový Jičín
ILCO Novojičínska spolek stomiků
ITY, z. s.
Kafira, o. p. s. – středisko Nový Jičín
MAJA – domácí a hospicová péče, s.r.o.
MOZAIKA rodinné centrum, z. s.
Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín, p. o.
ProSenior Nový Jičín
Podané ruce Frýdek-Místek
Proficio - rodinné centrum Provázek
Renarkon, o. p. s.
SONS a Tyfloservis
Slezská diakonie - ARCHA Nový Jičín, EDEN Nový Jičín,
EFFATHA Nový Jičín, RÚT Nový Jičín, MATANA Krnov,
KARMEL Tichá
Společnost Parkinson, o. s. Praha – Klub Ostrava
Škola života, o. p. s. Nový Jičín
Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Nový Jičín
Zámek Nová Horka, p. o. – Chráněné bydlení Nový
Jičín

