Služba je určena osobám se zdravotním postižením s vrozenými nebo
získanými vadami a s civilizačními chorobami, které jsou ohrožené sociální
izolací. Věková hranice pro poskytování služby je od 11 do 64 let.

Služba nabízí:

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• zájmové a vzdělávací aktivity
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování osob
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Čas a místo poskytování služby:

terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele
středa 13:00 – 16:00 hod.

Kontaktní osoba:
Mgr. Bc. Markéta Cinádrová
Tel.:		

775 382 488

E-mail:
info@linhart-chelcice.cz

Služba je poskytována ze zákona zdarma (vyjma fakultativních činností).
Financování sociální služby SAS je zajištěno z příspěvků obcí, individuálních darů a z hospodářské činnosti Domova.

KOMUNITNÍ CENTRUM
Komunitní centrum je otevřeným místem setkávání,
spolupráce a vzájemné opory pro všechny příchozí.

Naleznete zde:

• Mnohé aktivity spojené s komunitní přírodní zahradou, která je
otevřená veřejnosti
• Knihovnu Petra Chelčického, Čtenářské dílny pro děti, rodiče
a prarodiče nebo Besedy „Cestujeme po světě“, kontaktní osobou je
Romana Janurová (tel. 737 920 046)
• Probíhají zde Zdravotní cvičení nejen pro seniory (vhodné i pro
muže), kontaktní osobou je K. Hlavová (tel. 736 444 647) a Dechová
a relaxační cvičení, kontaktní osobou je L. Kvasničková (tel.
724 410 732).
• Pro rodiče, prarodiče a děti zde probíhá Cvičení a tvoření pro
nejmenší děti, kontaktní osobou je P. Bártová (tel. 725 969 652)
• Probíhají zde setkání dětí v Dětském divadelním spolku Chelčické
štěstí, kontaktní osobou je K. Pluskalová (tel. 777 858 177)
• Tvořivá sobotní odpoledne jsou zde pro všechny sochaře
a keramiky, kontaktní osobou je K. Kavanová Mušková (tel.
776 134 683)
• Mezigenerační setkávání křesťanů v rámci chelčické římskokatolické
farnosti probíhá nepravidelně v průběhu roku v rámci tzv. „Farních
kaváren“
• Bezplatná sociální poradna pro veřejnost
funguje dle individuální domluvy. Má ji na
starosti Bc. Lucie Troblová Teringlová,
(tel: 607 023 694)
• Vítané jsou také aktivity dobrovolníků,
kteří pomáhají v mnohých činnostech či
konkrétních projektech. Koordinátorkou
dobrovolníků je K. Kavanová Mušková
(tel. 776 134 683)
Moc děkujeme za to, že pomáháte.
Informace o akcích, plakáty, pozvánky a fotografie
můžete nalézt na webových stránkách obce
Chelčice www.chelcice.cz, ve složce Aktuálně
– Komunitní centrum či na webu Chelčického
domova sv. Linharta, o.p.s. na www.linhart-chelcice.cz

