Sociální služby se otevírají veřejnosti
ŠUMPERK. Dny otevřených dveří, v nichž se návštěvníci seznámí s širokou škálou sociálních služeb
pro lidi všech věkových kategorií, připravila pro tento týden v Šumperku obecně prospěšná
společnost Pontis. Akce probíhají v rámci šestého ročníku celorepublikového Týdne sociálních
služeb.
„V úterý 7. října zveme všechny zájemce do Kavárničky nejen pro seniory na Temenické ulici. Od 14
hodin tu máme připravený program, kdy se bude promítat nádherný film Králova řeč a ještě před tím
se návštěvníci dozvědí o pečovatelské službě, a také sociálně aktivizačních službách i dalších
možnostech, které jsme schopni nejen seniorům poskytnout. Pro hosty kavárničky bude připraveno i
malé pohoštění,“ láká na zahajovací akci Týdne sociálních služeb v Pontisu vedoucí oddělení služeb
pro seniory Bohdana Březinová.
O den později ve středu 8. října se veřejnosti otevřou také prostory kontaktního a poradenského
centra Krédo a centra sociálního poradenství.
Hlavní den otevřených dveří Pontisu připadne na čtvrtek 9. října, kdy se zájemci mohou podívat do
hlavní budovy Pontisu v objektu bývalých kasáren. Otevřeno bude nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Rachot i denní stacionář, prezentovat se bude i odlehčovací služba. „V dopoledních hodinách
se otevíráme školám a odpoledne očekáváme děti i dospělé, kteří chtějí poznat naše programy. Uvidí
například naši novinku - kroužek breakdance,“ uvedl Vladimír Přibyl, sociální pracovník Rachotu.
V tentýž den mají lidé také jedinečnou možnost navštívit azylový dům na Gagarinově ulici. „Často se
stává, že přijdou i lidé, kteří bydlí v okolí našeho domu, aby se podívali, jak naše zařízení funguje.
Většinou jsou mile překvapeni, když zjistí, jaké prostory i služby lidem v tísni nabízíme,“ doplnil Jiří
Novák, vedoucí oddělení ubytovacích služeb Pontisu.
Smyslem celorepublikové akce, kterou zaštiťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb je ukázat
veřejnosti, že sociální služby v České republice jsou kvalitní, pomáhají statisícům lidí a zároveň
zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. „Jsem přesvědčená, že lidé, kteří netuší, co Pontis je,
budou příjemně překvapeni. Doporučujeme tuto akci i osobám pečujícím, aby se přišly podívat i se
seniory, protože často nevědí, jak moc jim můžeme pomoci. Zájem by měli mít i lidé pracující
v úřednické nebo lékařské profesi,“ říká Bohdana Březinová. Podrobný program Týdne sociálních
služeb najdou zájemci na www.pontis.cz. (hap)

