
Sociální a zdravotní péče / 8

Dětská přání
se naplnila
Děti a chrudimská organizace Šance pro Tebe děkují za zajímavé 
setkání v předvánočním čase. Nechyběla Panna Maria s Josefem, 
vánoční stromeček, trpaslíci se skřítky, sob, medvěd a kouzelný dě-
deček. Celou atmosféru umocňovaly vánoční koledy, které se linuly 
z velkého kamionu. Ten skrýval i opravdové hudebníky!

Všude byla přítomna radost, nadšení, rozzářené dětské oči a překva-
pení. Děkujeme firmě Šmídl Provozní Holding s. r. o. za tento zážitek 
a splněná dětská přání.

Děkujeme vám všem, kteří jste připravili dárek pro naše děti a tím 
podpořili jejich vánoční sen.

pracovníci Šance pro Tebe

Plán CSSP na únor
Josef Kajetán Tyl
12. a 26. 2. od 14.00 hodin
Přednáší RNDr. Jana Procházková.
společenská místnost DPS v ulici Obce Ležáků 

Posezení s hudbou a tancem
17. 2. od 16.00 hodin
Měšťanská restaurace 

Anglický jazyk pro seniory 
Přednáší paní Eliška Machačová.
klub seniorů v Městském parku
• první skupina 3., 10., 17. a 24. 2. v 9.00 hodin
• druhá skupina 4., 11., 18. a 25. 2. v 9.00 hodin
• třetí skupina 5., 12., 19. a 26. 2. v 9.00 hodin
• čtvrtá skupina 6., 13., 20. a 27. 2. v 9.00 hodin

Arteterapie
Přednáší Ing. Eva Mašínová. 
klub seniorů v Městském parku
• první skupina 28. 2. od 9.00 hodin 
• druhá skupina 28. 2. od 12.00 hodin

Počítače pro seniory
Přednáší pan Mgr. Petr Špína.
počítačová učebna Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi
5., 19. a 26. 2. od 15.30 hodin

Zájemci o kurz na PC, který bude začínat na podzim roku 2020,  
se mohou hlásit u paní Potužákové na tel. 733 145 549.

Chcete pomáhat?
Staňte se dobrovolníky!
Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim po vzájemné dohodě 
nabízí podporu lidem, kteří jsou ochotni ve svém volném čase a zdar-
ma pomáhat potřebným. Dobrovolníci jsou obyčejní lidé s neobyčej-
ným srdcem... Zkrátka lidé dobré vůle. Jste jedním z nich?

Abyste se mohli stát dobrovolníkem, potřebujete vlastně jen dvě 
věci: ochotu pomáhat dobrým věcem a věnovat této činnosti trochu 
svého času. I drobná časová investice se vám však mnohonásobně 
vrátí, vždyť dobrý pocit ze smysluplné pomoci někomu potřebnému 
je k nezaplacení. Jen máloco tolik přispěje k vašemu osobnímu rozvo-
ji, k novým zkušenostem a znalostem. Pokud hledáte práci, dobrovol-
nická zkušenost se v životopisu také rozhodně neztratí!

Dobrovolnictví je vhodné pro mladé lidi od 15 let, pro dospělé, pro 
matky na mateřské, i pro seniory, kteří zvládnou dojít k někomu na 
návštěvu.

Čemu se tedy mohou dobrovolníci věnovat?
1. Pomáhat lze seniorům, osobám s handicapem, dětem i nemoc-

ným, a to nejčastěji psychickou podporou a volnočasovými akti-
vitami. Návštěvy u lidí, kteří jsou osamocení doma nebo v nejrůz-
nějších institucích, mají zdravotní problémy a málo společnosti, 
ale i přesto nejsou mrzutí a mají o společnost druhých lidí stále zá-
jem. Často stačí si jen obyčejně popovídat nebo jít na procházku. 
Dobrovolníky posíláme pouze k lidem, kteří o to mají zájem! Každý 
si může vybrat, za kým, kdy a jak bude na návštěvy chodit. Přítom-
nost dobrovolníků nenahrazuje odbornou pomoc, jejím cílem je 
zprostředkovat kontakt se světem těm, kteří to již sami nezvládají 
a mimo svůj domov se dostanou minimálně.

2. Vypomáhat lze při organizaci vzdělávacích kurzů a aktivitách pro 
lidi s fyzickým či mentálním handicapem, kteří se zde učí, jak si 
najít práci a požádat o ni, nebo jak si najít a zajistit vlastní bydlení 
a další potřebné znalosti a dovednosti. Vše probíhá za účasti a pod 
vedením profesionálního a plně kvalifikovaného pracovníka, který 
má také na starosti přípravu a zajištění vybavení. Dobrovolník jed-
noduše přijde a dělá pouze to, co se mu řekne.

3. Pomáhat můžete také s aktivizačními činnostmi v předškolním klu-
bu Amálka, který provozuje Amalthea, z. s. Dobrovolníci pomáhají 
odbornému personálu při práci s dětmi ve věku 3–6 let. K aktivi-
tám klubu patří i celodenní výlety, na jejichž zajištění se podílejí 
právě i dobrovolníci.

4. Pomáhat můžete i při jednorázových akcích, které pořádá město 
Chrudim i místní neziskové organizace. Ukliďme Česko, potravi-
nová sbírka, Kolo pro Afriku, Za udržitelnost Země, Den dobrovol-
níků, Senior festival, Pouť lidí dobré vůle, Charitativní běh a další 
jsou jen malým výčtem jednorázových aktivit, na kterých se dob-
rovolníci podílejí.

Farní charita Chrudim

Dobrovolnické centrum
Farní charity Chrudim 

rozvíjí svoji činnost
Také v uplynulém roce Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim 
rozvíjelo svoji činnost. Dobrovolníci zdarma věnovali svůj čas v celko-
vém rozsahu 1 856 hodin, služba dobrovolníků probíhala z větší části 
přímo v Chrudimi. 

Za zmínku jistě stojí nově navázaná spolupráce s chrudimskými ško-
lami. Studenti Gymnázia Josefa Ressela a Střední zdravotnické školy, 
studenti SOŠ a SOU obchodu a služeb a také studenti dalších škol 
přispěli významným dílem k výborným výsledkům konkrétních akcí, 
jako byl Senior festival a Potravinová sbírka. Na oplátku školy mohou 
využívat přednášky o dobrovolnictví a sociálních službách. „Navázá-
ní spolupráce s chrudimskými školami vnímám jako pozitivní zprávu 
o tom, že věnovat zdarma svůj čas na podporu smysluplné činnosti 
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je pro mnoho lidí stále aktuální. Oceňuji, že počet zdarma odpraco-
vaných hodin našich dobrovolníku oproti minulému roku podstatně 
stoupnul, stejně jako počet dobrovolníků,“ uvedl ředitel Farní charity 
Chrudim Roman Pešek. 

Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim má za sebou celkově 
velice příznivý rok. I když dobrovolníky stále hledáme a hledat bude-
me, můžeme se těšit ze vzrůstajícího zájmu občanů všech věkových 
kategorií jak o účast na jednorázových akcích pořádaných městem 
i neziskovými organizacemi, tak o práci s dětmi nebo o pravidelné 
docházení za seniory do sociálních zařízení i do domácností. 

Akcí dobrovolnického centra se v loňském roce zúčastnilo 110 dob-
rovolníků, kteří při rozhovorech, procházkách, předčítání, doučování 
a ostatních aktivitách věnovali potřebným svůj čas. Všem našim dob-
rovolníkům děkujeme a všechny, kteří by se chtěli na dobrovolnické 
činnosti v Chrudimi a okolí podílet, srdečně zveme mezi nás!

Ivana Blehová, Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim

Mateřinka Chrudim
– 14. ročník festivalu
Srdečně vás zveme na nesoutěžní festival mateřských škol ze širo-
kého okolí, který se bude konat ve středu 18. března v Divadle Karla 
Pippicha v odpoledních hodinách.

Ze zkoušky v loňském roce

Protože program teprve upřesňujeme, můžeme vám nyní alespoň 
prozradit, že v uplynulých letech vystoupilo 10 mateřských škol z ce-
lého kraje a festival byl rozdělen na dva odpolední bloky, začal ve  
14 hodin a předpokládáme, že tomu tak bude i letos.

Na této akci vystupuje vždy bezmála 400 dětí s překrásnými nápadi-
tými vystoupeními. Porota složená z odborníků, která zasedá v Nym-
burce, kde také tato myšlenka již před 20 lety vznikla, pak vybere na 
základě DVD nahrávky nejkrásnější vystoupení a vítězná škola se pak 
může účastnit celostátního festivalu právě v tomto městě. Upozorňu-
jeme, že předprodej vstupenek na tuto velmi oblíbenou akci začne 
již 17. února od 14 hod. v infocentru na Resselově náměstí, v divadle 
a na webu www.chrudimsobe.cz. Cena vstupného je 80 Kč.

V polovině února v každé chrudimské mateřské škole získáte bližší 
informace, ve kterém bloku vystoupí právě vaše děti. Akci pořádá 
Mateřská škola Svatopluka Čecha Chrudim ve spolupráci s městem 
Chrudim a Chrudimskou besedou. Těšíme se na setkání s vámi.

Radka Melicherová, ředitelka MŠ Sv. Čecha

MŠ Strojařů chystá
akce pro rodiče

Beseda s fyzioterapeutkou Mgr. et Mgr. D. Chvojkovou
19. 2. v 16.00 hod., MŠ Medlešice (odloučené pracoviště MŠ Strojařů)
Jak ovlivňují pohybové návyky z dětství zdraví v dospělosti, co prospí-
vá dětskému tělu a jaké sporty naopak zatím vynechat, jak se připra-
vit na sezení ve škole, jak vybrat správnou obuv…

My jsme malí kuchaři
20. 2. v 15.30 hod., MŠ Strojařů Chrudim 
Kuchařské dílny pro rodiče s dětmi, ochutnávky, výpočet BMI, tipování 
obsahu cukru v nápojích atd.

Akce v rámci Dnů porozumění autismu:
Den otevřených dveří třídy Motýlci v MŠ Strojařů
2. 4. od 9.00 do 11.00 hod.
Třídy pro děti s PAS a dalšími vývojovými poruchami.

Co dokáže síla rodičovské lásky
2. 4. v 16.00 hod., Spolkový dům Chrudim
Příběh rodičů, kteří se nesmířili s lékařskou diagnózou… Setkání 
s Ing. Bc. Danielem Krsičkou, který má bohaté teoretické a prak-
tické zkušenosti s přístupem ABA, ale především je skvělým tátou.  
Nenechte si ujít velmi silný příběh, který vás nenechá v klidu, záro-
veň vás nabije, posílí, inspiruje na nelehké, ale krásné cestě rodiče či  
prarodiče. Doporučujeme také všem, kdo pracují s dětmi.

Na všechny zmíněné akce srdečně zveme všechny příznivce MŠ Stro-
jařů i rodiče, kteří by naši školku rádi blíže poznali. Podrobnější infor-
mace o těchto a dalších jarních akcích sledujte na www.msstrojaru.cz. 
Těšíme se na setkávání s vámi!

Lada Kalinová, ředitelka

ZŠ Bohemia zve
na zápis nanečisto

Základní škola Bohemia v Chrudimi vás srdečně zve na den otevře-
ných dveří spojený se zápisem nanečisto, který se uskuteční ve stře-
du 26. 2. od 15 do 18 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Tereza Kropáčková, ZŠ Bohemia

Únor v DDM Chrudim
Připravujeme pro vás:
10.–13. 2. Jarní prázdniny v DDM
 programy k jednotlivým dnům na webu DDM
18. 2. Kurz keramiky pro dospělé (téma Velikonoce)
 přihlášky na tel. 608 316 961; cena 100 Kč;
 zahájení v 17.30 hodin
21. 2. Wolkrův Prostějov – oblastní kolo
22. 2. Pop-up bazar (více na webu DDM)
6. 3. Pyžamová party

Dále nabízíme keramické dílny pro mateřské a základní školy.

Lenka Sedláková, ředitelka


