
Zdravé město Pelhřimov   

Místní akční skupina Šipka 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Pelhřimov 

Vás zvou na akci 

PREZENTACE POSKYTOVATELŮ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

aneb 

co všechno nabízí poskytovatelé sociálních služeb  

a my to možná ani nevíme 

28. června 2022  
od 10:00 do 16:00  Masarykovo náměstí 

Pelhřimov 

Záštitu nad akcí převzal Ladislav Med, starosta Města Pelhřimov. 

Přijďte si pro odpovědi na otázky, které Vás zajímají, a získejte informace, které Vám mohou pomoci.  

Nenechte si ujít: 

 prezentace poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit 
 možnost získat ZDARMA brožuru Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb pro občany Pelhřimovska 

(do vyčerpání zásob) 
 seznámení se znakovým jazykem  
 prezentace kompenzačních pomůcek  
 sluchadlové poradenství  
 možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí v podmínkách simulované slepoty 
 ukázka výcviku a dovedností vodících psů 
 představení projektů realizovaných poskytovateli sociálních služeb 
 workshopy zaměřené na přiblížení tématiky duševního onemocnění  
 ukázky a poradenství rekondičního cvičení – dle zájmu 
 kvízy k trénování paměti; práci s tablety 
 testování finanční gramotnosti pro děti i dospělé 
 interaktivní hry a tvořivé činnosti pro děti 
 ukázky a prodej výrobků uživatelů sociálních služeb 
 a další 

 
 

Prezentující poskytovatelé sociálních služeb: 
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., Základní organizace Pelhřimov, p.s.; Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, o.p.s., Pracoviště Pelhřimov (Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o.; VODICÍ PES, z.s.); Domov Černovice – Lidmaň, p.o.; 
Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o.; Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.; Domov pro seniory Pelhřimov, p.o.; FOKUS Vysočina, z.ú., 
Středisko Pelhřimov; Hodina H, z.s. – Senior point Pelhřimov; Charita Pelhřimov; Intervenční centrum Kraje Vysočina; Kraj Vysočina – 
projekt Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina; Nemocnice Pelhřimov, p.o. – Mobilní specializovaná paliativní 
péče, Oddělení domácí péče - DOSANKA; Rodinné centrum Krteček, z.s. – Family Point Pelhřimov; Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka Pelhřimov (Tyfloservis, o.p.s.); Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 
z.s., Okresní organizace a Komunitní centrum Pelhřimov; VČELKA sociální služby, o.p.s., Detašované pracoviště Pelhřimov 


