
  

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY   Šternberk p.o.,Komenského 40, 785 01  Šternberk : 
Poradenské a vzd�lávací st�edisko pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
Telefon: 585 013 672, e-mail: info@socialnisluzby.cz 
 
Sociální služby Šternberk, p.o. vytvo�ily Poradenské a vzd�lávací st�edisko pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením od 1. b�ezna 2006 jako svou další organiza�ní složku. 
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a 
Ministerstvem pro místní rozvoj �R. 
 
�innost poradenského a vzd�lávacího st�ediska : 

1. Poradenská �innost  - jde o podávání základních informací a pomoc v orientaci 
v oblasti sociální, zdravotní, bytové, poradenství p�i vypl�ování r�zných 
formulá�� a žádostí apod. 

2. Motiva�ní a aktiviza�ní programy – jde o dlouhodobé programy pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením. Podpora zájmových �inností formou 
pravidelných setkávání. 

      Pravidelná �innost t�chto klub� byla zahájena od zá�í 2006 a kopíruje školní rok.                          
            P�ehled zájmových klub� : 
            a/ programy zam��ené na práci s PC a internetem 
                - Klub práce s PC a internetem 
                - Ve�ejný internet  
            b/ program zam��ený na kulturu 
                - Klub kultury 
                - Klub zp�vu  
                - Klub dramatický – nov� z�ízený /nacvi�ování scének,p�íp.jednoduchých her/  
            c/  programy zam��ené na ru�ní práce a manuální dovednost 
                - Klub ru�ních dovedností 
                - Klub va�ení 
             d/ programy zam��ené na rehabilitaci a sport 
                - Rehabilita�ní cvi�ení  
                - Jóga v denním život� 
        3.  Vzd�lávací programy: 

Krom� t�chto klub� jsou také minimáln� 1 x m�sí�n� po�ádány  další     akce 
jako jsou p�ednášky, besedy, „kavárni�ky“, kulturní a spole�enské akce.  

        4.   Nov� byla otev�ena P�j�ovna kompenza�ních pom�cek.  
 
Myšlenkou aktiviza�ních program� je dostupnost pro každého, proto veškeré aktivity 
Poradenského a vzd�lávacího st�ediska – tedy i jednotlivých klub� - jsou zdarma a jsou 
ur�eny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
P�ihlášky do klub� na další školní rok 2007/2008 jsou k dispozici v našem poradenském 
a vzd�lávacím st�edisku na adrese Komenského 40 ve Šternberku. 
                        
                                  Nejlepší prevence proti stárnutí je AKTIVITA ! 
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