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Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří 

v úterý 6. října 2020 od 8:00 do 16:00 hodin 
v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem. 

 

 

 

Akce se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR vyhlašovaného APSS ČR a MPSV 

 

 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

	 SENIOR	 centrum	 Blansko,	 pří-
spěvková	organizace,	je	zařízení	pro	
seniory,	 kteří	 potřebují	 celodenní	
péči	 z	 důvodů	 zhoršení	 zdravotního	
stavu	a	svého	pokročilého	věku.	Za-
řízení	 funguje	 v	 Blansku	 již	 osm-	
náctým	 rokem,	 a	 to	 nad	 nemocnicí,	
na	ulici	Pod	Sanatorkou	3.	
	 Poskytují	se	zde	dva	druhy	služeb,		
a	 to	 Domov	 se	 zvláštním	 režimem,	
který	 je	 pro	 seniory	 s	 onemocněním	
Alzheimerovy	 choroby	 či	 jiným	 ty-
pem	 demence,	 a	 Domov	 pro	 seniory	
pečující	 o	 osoby	 se	 sníženou	 sobě-	
stačností	a	potřebností	zajištění	celo-
denní	péče.	Celková	kapacita	zaříze-	
ní	 je	 144	 obyvatel,	 o	 které	 pečují	
pečovatelky,	 zdravotní	 sestry,	 reha-	
bilitační	 sestry	 a	 další	 odborní	 za-
městnanci.	
	 Zařízení	 poskytuje	 velmi	 kvalitní	
služby,	za	které	dostalo	spoustu	oce-
nění,	a	to	jak	v	přímé	péči,	stravová-
ní,	tak	i	ve	zdravotnické	péči.	Kromě	
toho	 dbá	 i	 na	 společenské	 aktivity	
svých	 obyvatel.	 Mezi	 oblíbené	 čin-
nosti	 patří	 práce	 v	 dílnách,	 pečení,	

posezení	u	společného	čtení	a	 různé	
terapie.	 Pořádáme	 oslavy	 narozenin		
a	 výlety	 do	 blízkého	 i	 vzdáleného	
okolí.	Zdejší	senioři	nezahálejí	a	vy-	
užívají	vlastní	 rehabilitaci	 i	překrás-
nou	zahradu	k	procházkám.	Navíc	se	
účastní	 turnajů	 v	 pétanque	 na	 hřišti		

v	zahradě	i	v	ostatních	domovech	Ji-
homoravského	kraje.
	 V	 rámci	 celorepublikové	 akce	 Tý-
den	sociálních	služeb	pořádá	SENIOR	
centrum	Blansko	den	otevřených	dve-	
ří.	 Ten	 se	 koná	 v	 úterý	 6.	 října	 2020		
v	době	od	8	do	16	hodin.

	 Přijte	 si	 naše	 zařízení	 prohléd-
nout,	 budou	 se	 vám	 rádi	 věnovat		
sociální	 pracovníci,	 kteří	 vás	 pro-	
vedou	 po	 budově	 i	 krásné	 zahradě		
a	zodpoví	případné	otázky.

Za SENIOR centrum Blansko 
tým zaměstnanců

Naši milí výtvarníci, vzhledem k neobvyklému II. pololetí školního roku 2019/2020 
jsme se rozhodli posunout termín odevzdání soutěžních prací do výtvarné soutěže

BLANSKO V ROCE 3020, aneb Jaké to asi bude? 
Dalším z důvodů prodloužení termínu pro odevzdání prací je fakt, že se náš umělecký spolek ART-TEP se rozhodl 

s tímto výtvarným tématem připojit k akci Zažít Blansko jinak, která se uskuteční 12. září 2020. 
Sledujte nás, budeme vás o všem informovat 

Nový termín odevzdání soutěžních prací je stanovený na 15. října 2020.
Pro zájemce o umělecké vzdělávání otvíráme jako každý rok pro nejmenší 4 a 5 leté děti syntetický obor 

(brána do světa umění), výtvarné a keramické dílny a také taneční kurzy. Vše pro děti, mládež ale i dospělé a seniory.

u m ě l e c k é c e n t r u m sponzor a spoluorganizátor akce:


