deník

PARDUBICKO 3

pátek 20. března 2015

Sociální služby musí
být pestré a dostupné
Pardubice – Veletrh sociálních služeb v prostorách budovy ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí měl motto
Žijeme v pestrém světě.
„Tato myšlenka se mi moc
líbí. Právě sociální služby by
měly být pestré, aby dokázaly
zvýšit zájem a svou nabídkou
jít klientům naproti,“ řekla
Pardubickému deníku Jana
Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních
věcí a dodala: „Kvalitní a pro
klienty příznivý systém sociálních služeb musí být dostupný a také variabilní, aby
si všichni mohli vybrat službu, která jim bude vyhovovat.
Každý člověk je jiný a má jiné
priority, někdo upřednostní
terénní služby, které využije v
rámci svého domova, někdo dá
přednost pobytové službě“.

Zábava a zážitek
„Lidé se zpravidla o sociální
služby zajímají až v situaci,
kdy je akutně potřebují. Letošní ročník jsme proto připravili maximálně zábavně a
zážitkově,“ charakterizoval
akci Komunitního plánování
sociálních služeb Pardubice
Jakub Rychtecký, náměstek
primátora města Pardubice
pro sociální politiku a zdravotnictví.
Se svou nabídkou se proto
prezentovaly například Česká
abilympijská asociace, TyfloCentrum, CEDR, Komunitní
centrum Češkova ulice, byly
tu ukázky canisterapie, na-

mocněním umožnit návrat na
trh práce,“ informovala vedoucí rehabilitace Jana Otradovská. Jde o individuální
nácviky praktických dovedností zaměřené na trénink komunikace, zvládání jednoduché administrativy, jednání s
druhými lidmi a práci na počítači. V loňském roce se podařilo do pracovního procesu
vrátit pět lidí a v současné době má CEDR celkem dvacet
uživatelů. Velice dobře se rozběhlo Centrum volného času,
které má pestrou nabídku –
mimo jiné od výuky angličtiny a počítačových kurzů až po
jógu a orientální břišní tance
či dramaterapii. Dobře fungují rehabilitační, šicí a rukodělná dílna, chystá se keramika a muzikoterapie.

bídky lázeňské péče atd.
Na veletrhu zaznělo i to, že
by duševní či tělesný handicap neměl být důvodem k izolaci těchto lidí ve společnosti.
„To by si měli uvědomovat
hlavně zaměstnavatelé a takové lidi neodmítat, ale naopak jim najít odpovídající
pracovní zařazení,“ svěřily se
Věra Jánská a Květa Kupková, které mají duševně nemocné syny. Jeden má uplatnění jako kuchař, zato druhý
se v zednické profesi nemůže
chytit. „Výraznou pomoc pro
nás znamená spolek Péče o
duševní zdraví. Dostáváme
důležité informace o chráněné práci i chráněném bydlení,
velmi dobře funguje jejich sociální pracovník.“
Obě jsou členkami skupiny
s názvem Felicitas, kde si vyměňují důležité zkušenosti a
navzájem si poradí.
Nezisková organizace Péče
o duševní zdraví pomůže ve
východních Čechách ročně
kolem 700 lidí, kteří trpí vážnými duševními poruchami.
Řeší jejich sociální problémy,
učí je praktickým dovednostem aby mohli žít co nejsamostatněji.
Sociální služby v této oblasti poskytuje od roku 1994 i
obecně prospěšná společnost
CEDR Pardubice. „Provozujeme několik chráněných
pracovišť, máme sociálně terapeutické dílny, zaměřujeme
se na pracovní rehabilitaci a
podporu zaměstnávání, která
může lidem s duševním one-

Velký zájem
Bylo to opravdu pestré odpoledne, na své si přišel každý,
zájem byl veliký. K vyzkoušení lákal oční screening, měření tlaku, živo bylo u tříkolek a
elektrokol. Diváci byli nadšeni z basketbalové show BK JIP
Pardubice a vozíčkářů Wheelchair basket Studánka. Líbila se pěvecká, taneční a bubenická vystoupení, k pěkné
atmosféře přispěli kreslíř Jan
Lušovský, písničky kapely
Romens a koncert Márdiho a
Pítrse z Vypsané fiXy. K dispozici byla řada ochutnávek
různých kuchyní, na odbyt šly
regionální potraviny prodejny Pardubanda.
(fr)

Soutěže Deníku

Nenechte si ujít

Restaurace Zámek Choltice pořádá
zabijačkové hody. Vyhrajte menu pro dva!

1. Bohdanečský ples
již zítra v Zababě

Choltice – Víkend plný zabijačkových lahůdek a pochoutek z
českého pašíka se
chystá tento víkend v
zámecké restauraci v
Cholticích. Můžete si
tak pochutnat třeba
na prdelačce, prejtu,
jitrničce, ovárku či
zabijačkovém guláši.
I ti, kteří maso nemusí, si ale přijdou na své. Bude pro ně připraven bezmasý prejt z
luštěnin s domácím zámeckým zelím. „Všechny pokrmy připravujeme podle receptů řeznického mistra s respektem k surovinám a tradičním výrobním postupům,“ vysvětlil provozovatel zámecké choltické restaurace Josef Raba. Pokud si i vy
chcete pochutnávat na zabijačkových lahůdkách a odnést si domů výslužku, odpovězte do dnešní desáté hodiny dopolední na
otázku: „Jak se jmenuje provozovatel restaurace?“. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu martina.vosahlova@denik.cz a připište své celé jméno, adresu, telefon a heslo: Choltice.
(kd)

Lázně Bohdaneč – Již tuto sobotu se v zábavním centru Zababa na sídlišti Na Lužci v
Lázních Bohdanči uskuteční
1. Bohdanečský ples. Půjde o
vůbec první plesovou akci v
prostředí nového tanečního
sálu. Pokud chcete být u této
premiéry, neváhejte. K tanci i
poslechu bude hrát skupina
Koplaho band, předtančení
obstará duo Řina & Tom. Ujít
si nenechte ani vzdušný akrobatický tanec Šárky Bílé. Samozřejmostí je bohatá tombola i občerstvení.
(red)

Soutěžte s námi o volné lístky na koncert
Monkey Business v Music Hall Hobe!
Pardubice – Chcete
vyhrát dvě volné vstupenky na koncert populární hudební skupiny Monkey Business
v pardubickém klubu
Music Hall Hobe, který
je součástí klubového
turné kapely 15 let na
cestě kamarádství a
uskuteční se už tuto sobotu od 20 hodin? Pokud s námi chcete soutěžit, tak do dnešní desáté hodiny dopoledne odpovězte na emailovou adresu martina.vosahlova@denik.cz na otázku: Jak se
jmenuje první album skupiny Monkey Business? Nezapomeňte připsat celé jméno, adresu, telefon a heslo Monkey Business.
(pad)

Maškarní zábava
v Sezemickém domě
Sezemice – Parta přátel dobré
zábavy a město Sezemice vás
zvou na taneční maškarní zábavu. Jeden z vrcholů zdejší
plesové sezony se uskuteční v
sobotu 21. března od 20 hodin
v sále Sezemického domu v Sezemicích. „Spousta cen v tombole bude samozřejmostí, stejně tak i zajímavé odměny pro
nejoriginálnější masky,“ informovala náš Deník za pořadatele akce Marie Schillerová, tisková mluvčí sezemického městského úřadu.
„Nebude chybět ani atraktivní předtančení a také půlnoční překvapení,“ poznamenala Marie Schillerová a dodala, že k tanci a k poslechu zahraje na sezemické maškarní
zábavě známá chrudimská
kapela Wječná žízeň.
(pad)

INZERCE

SHÁNÍTE PRÁCI, KTERÁ VÁS
BUDE BAVIT? ZKUSTE ALBERT!
Chcete-li se starat o to, aby si
každý pochutnal na tom nejlepším,
navštivte informace prodejny,
www.ialbert.jobs.cz nebo volejte
na bezplatnou linku 800 402 402.
Stačí chtít.
1001129707_A

VELETRH poutal zájem, živo bylo u jednotlivých stánků, ale na odbyt šly i regionální potraviny prodejny
Pardubanda, o které se zajímala Jana Hanzlíková (na druhém snímku vlevo). Foto: Jaromír Fridrich

ARRIVA TEPLICE s.r.o.
přijme ŘIDIČKY A ŘIDIČE AUTOBUSU A TROLEJBUSU
Nabízíme:
• M sí ní hrubá mzda 20 000 - 24 000 K
• P ísp vek na ubytování ve smluvním
ubytovacím za ízení (max. 3000 K za m síc)
• Pracovní ošacení - stejnokroj
• P ísp vek na penzijní p ipojišt ní
• Stravné
• Týden dovolené navíc
• P ísp vek na d tskou rekreaci
• Garance výplatního termínu 11. den v m síci

Kontakt: Inka Ježková, personální odd lení
e-mail: inka.jezkova@arriva.cz • mob.: 724 676 135

1001129596_A

Požadujeme:
• idi ský pr kaz skupiny D
• Profesní a zdravotní
zp sobilost
• Spolehlivost
• Slušné jednání a vystupování
• Pro držitele idi ského
pr kazu B nebo C zajistíme
rozší ení na skupinu D
• V k 21 let

 Denní menu - výb r ze 4 jídel
 Steaková i mezinárodní kuchy
 Víkendové akce
 Tankové pivo Pilsner Urquell
 Skv lá vína z Moravy

PRO 8 s.r.o., Semtín 96
přijme pro montáž elektrických rozváděčů

ELEKTROMECHANIKA

1001130240_A

Informace podá ing. Líbal,
tel. 466 824 934, 466 824 930
nebo e-mail: pro8@pro8.cz

Restaurace Na Poseidonu
náb eží Závodu Míru 1898, 530 02 Pardubice
Rezervace na tel.: 466 989 773 naposeidonu@seznam.cz

Vzpomínejte na ty, které jste
měli rádi, zapalte jim
svíčku na našem
novém webu.

www.naposeidonu.cz

Předplaťte si
a získáte spoustu výhod

1001111145_L

Nástup možný ihned

1001128948_A

(vhodné i pro ženy)

