TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
2. – 6. října 2017
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a
sociálních věcí vyhlásili v letošním roce již po deváté TÝDEN
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY, jehož cílem je zvýšit
povědomí o sociálních službách v ČR a jejich kvalitě a přispívat ke
zvýšení společenského uznání nejen poskytovatelů sociálních služeb,
ale i jednotlivých pracovníků.
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - mohou
pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas,
starat se sami o sebe, svou domácnost apod.

CDS Medou se k týdnu sociálních služeb připojilo celou
řadou aktivit:
První z aktivit byl společný workshop ve spolupráci se Stanicí Pavlov pro
děti z mateřské školy Bambi Kindergarten „Pomáháme si navzájem“.
V roli lektorů se tentokrát měli možnost představit vedle pracovníků
záchranné stanice z Pavlova také klienti naší služby. Podobné aktivity se
již tradičně těší velkému zájmu nejen ze strany dětí z mateřské školy i
jejich pedagogů, ale také ze strany partnerské organizace Stanice
Pavlov.

Projekt „Prostřeno“ jsme uspořádali ve spolupráci s Domovem
Jeřabina. Monika, Markéta a Dominik za pomoci pracovnic uvařili
skvělou dýňovou polévku. Druhým chodem bylo vynikající kuře na kari
s ananasem a rýží. Všichni jsme si pochutnali na skvělém obědě.
V hodnocení poroty naši kuchaři získali 39 bodů.

Velkému zájmu se těšil také doprovodný hudební a společenský
program. Pro přátele z Domova Jeřabina jsme připravili turnaj ve hře
ČLOVĚČE NEZLOB SE, hudební a taneční program i zajímavé soutěže.

DEN OTEVŘENÝCH OČÍ
Ve čtvrtek 5. října jsme uspořádali celodenní slavnost pro rodiny
uživatelů našich služeb, pro partnery i přátele. Cílem programu bylo
představit CDS Medou široké veřejnosti.

V rámci programu jsme uspořádali besedu s místostarostkou Města
Humpolec, paní Lenkou Bartákovou.

V odpoledních hodinách bylo
naše centrum otevřené široké
veřejnosti. Návštěvníci mohli
nahlédnout do prostor denních
místností, seznámit se
s aktivizačními činnostmi, získat
informace o poskytovaných
službách.

Doprovodný program tvořily
workshopy, kde si svoji zručnost
mohli vyzkoušet všichni návštěvníci.
Pletení košíků z pedigu, ruční
výroba barevných svíček i zdobení
perníčků se setkalo s velkým
zájmem.

Každý, kdo k nám zavítal, byl bohatší o nevšední hudební zážitek. V
podání pana Martina Bernarda zazněla za doprovodu elektro- akustické
kytary celá řada písniček, které navodily nezapomenutelnou atmosféru. Při
jejich poslechu ani na chvíli nepochybujeme o tom, že pan Bernard hraje
především proto, aby potěšil publikum, a to se mu podařilo v plné míře.

Vyvrcholením celodenního
programu byla beseda s Patrikem
Procházkou, psychologem,
poradcem a tvůrcem iniciativy
Výjimeční lidé, který je nesporně
inspirací všem lidem kolem sebe.
Hovoří o tom, že životní možnost
mít všude s sebou vlastní židli z něj
neučinila postiženého, ale naopak
výjimečného člověka. Ceníme si
jeho snahy ukazovat lidem jejich
neomezený potenciál.

