CHARITA ZÁBŘEH slaví spolu s Vámi
… již 20 let pomáháme žít lepší životy
Letos tomu bude 20 let, kdy naše Charita znovuobnovila svoji činnost. Za tento krásný
věk vděčí všem Vám, kteří jí jakkoliv projevujete svoji přízeň. Jako poděkování si
dovolujeme nabídnout pohled „pod charitní pokličku“ a srdečně zveme na cyklus akcí.

Neděle 25. září – Kostel sv. Bartoloměje od 16 hodin; Zábřeh
Koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen
Můžete se těšit na české, latinské a německé duchovní skladby,
pravoslavné duchovní zpěvy, spirituály a další…. Výtěžek dobrovolného
vstupného bude použit na nákup speciálního lůžka s bočním náklonem.

Pondělí 26. září
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám):
10–12 hod. Oáza – centrum denních služeb (Žižkova 15, Zábřeh) - malá
prodejní výstava s možností vyzkoušení ručních technik
8–12 hod. „Vrškárna“ – třídírna vršků do PET lahví (Valová 9 – boční vchod) –
ukázka činnosti projektu „Vršky pomáhají“
8–12 hod. Pečovatelská služba (Žižkova 15, Zábřeh) – pedikúra zdarma
10–14 hod. Denní stacionář Okýnko (Zámecká 11, Mohelnice) - výstava výrobků
uživatelů, možnost vyzkoušet si výtvarné techniky

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):
NAJDETE NÁS: 9–16 hod. Zábřeh u kostela sv. Bartoloměje
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky
9–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI
9–16 hod. Pečovatelská služba – ukázka a vyzkoušení zdravotních pomůcek
10-11 hod. Denní stacionář Domovinka - možnost zapojení do tvůrčí dílny

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU, PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
12.30 hod. žehnání nového vozidla VW Caddy pro individuální přepravní službu
lidí se sníženou schopností pohybu (před kostelem sv. Bartoloměje)
13.30 hod. Domovinka (Leštinská 16, Zábřeh) nové zahradní cvičební prvky pro
seniory; následují Sportovní hry pro seniory a handicapované

Čtvrtek 29. září
Start tradiční jednorázové humanitární sbírky šatstva, obuvi, domácích
potřeb a NOVĚ: NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. Sběrná místa
v Zábřehu (nákladní nádraží ČD) a Mohelnici (přízemí kulturního domu)
jsou otevřena ve všední dny 9-17, v sobotu 9-12 hod. Více na plakátech.

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):
NAJDETE NÁS: 9 – 16 hod. na náměstí Svobody v Mohelnici
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky
9–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI
10–11 hod. Denní stacionář Okýnko – vyzkoušení pomůcek, výtvarné tvoření

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):
NAJDETE NÁS: 9–14.30 hod. - náměstí Osvobození v Zábřehu
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky
a další překvapení
10-11 hod. Denní stacionář Domovinka – možnost zapojení do tvůrčí dílny
11-14 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI
15 hod. MŠE SVATÁ PRO A ZA CHARITU ZÁBŘEH (kostel sv. Bartoloměje,
Zábřeh) – za zakladatele, bývalé i současné zaměstnance a jejich rodiny,
dobrovolníky, živé i zemřelé uživatele služeb, příznivce, přátele a donátory

Úterý 27. září
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám):
10–16 hod. Ošetřovatelská služba Postřelmov (Tovární 501 – zdrav. středisko)
a Štíty (Nám. Míru 57 – zdrav. středisko): měření tlaku, glykemie, výpočet BMI
13–16 hod. Domovinka – denní stacionář pro seniory (Leštinská 16, Zábřeh) prohlídka vzpomínkové místnosti, nových zahradních cvičebních prvků

Pátek 30. září
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám):
9–14 hod. Chráněná dílna Zábřeh (Masarykovo nám. 7, Zábřeh) – ukázka
provozu šicí dílny: opravy oděvů, konfekční výroba
9–14 hod. Chráněná dílna Palonín (Palonín 78) – ukázka ručního zdobení svící
(výrobek s certifikátem „Jeseníky – originální produkt“)

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):
NAJDETE NÁS: 9 – 16 hod. náměstí Osvobození v Zábřehu
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky
9 – 12 hod. Oáza denní centrum - tvořivá dílnička s uživateli služeb
12–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI
Pokud potřebujete na jakoukoliv z těchto akcí dopravit naším speciálně
upraveným vozidlem pro převoz lidí se sníženou schopností pohybu,
kontaktujte paní Petru Bartošovou (tel. 736 509 439).

