Vás zve na 17. ročník

V E L E T R H U S O C I Á L N Í C H S LU Ž E B
ve čtvrtek 15. září 2016 ve 2. patře obchodního domu Prior a venkovních stáncích
na Soﬁjském náměstí v Praze 12

PROGRAM VELETRHU:

DOPROVODNÝ PROGRAM PO CELÝ DEN

11:00 – 12:00 Zahájení – úvodní slovo zástupců Městské
části Praha 12, občerstvení

 Průběžná prezentace zástupců jednotlivých služeb,
možnost konzultace životní situace s kvaliﬁkovanými
odborníky
 Prezentace a prodej výrobků chráněných dílen
 Workshopy pro návštěvníky veletrhu
 Výstava obrazů z dílny klientů Modrého klíče, o.p.s.
 V odpoledních hodinách vystoupení břišních tanečnic
a ukázka stepu tanečnic Života 90, z.ú.
 Ukázku muzikoterapie zajistí společnost Azara sociální
z.s.
 Prodej občerstvení vybraných dodavatelů (street food)
 Nealkoholické nápoje – prodej domácích limonád
 Prodej výborné kávy zajišťuje Bloudící kavárna
 V případě příznivého počasí budou pro děti zajištěna
v těsné blízkosti veletrhu zábavná místa – řetízkový
kolotoč a skákací nafukovací hrad

12:00 – 15:30 Průběžná prezentace zástupců jednotlivých
neziskových organizací a MČ Praha-Libuš
15:30 – 17:30 Lenka Hofmanová, DiS., Oddělení prevence
Městské policie hl. m. Prahy – představení
Senior Akademie na území městské části
Praha 12
Ivana Patová, PhDr. ředitelka pobočky RK
CHIRŠ – seminář Jak prodat či pronajmout byt
a nenaletět
Bc. David Lebeda, Imperativ z.s. - Úvod do
problematiky nebezpečného obtěžování
(Stalking) a nezbytné obrany v rámci projektu
s názvem Nebát se a nelhat
Cyklus přednášek bude tlumočen do znakové
řeči pro neslyšící.
17:30 - 17:45

Vystoupení Modřanského chrámového sboru

17:45 - 18:15

Tombola - slosování návštěvnických kuponů
(dárkové balíčky od společností CODUM, s.r.o.,
SPEKTRA, v.d.n., Beluška, o.s., České čepice,
Jay´s Clothing&Store , výrobky z chráněných
dílen aj.)

18:15

Zakončení veletrhu

HUDEBNÍ DOPROVOD NA SOFIJSKÉM
NÁMĚSTÍ:
16:00 – 18:00 Hudební skupina Vlasta a Pavla

DVANÁCTKA ŽIJE ZDRAVĚ
11:00 – 18:00 V rámci Veletrhu sociálních služeb 2016 se
uskuteční Den zdraví

 Konzultace na téma výživa a zdravý životní styl.
Adiktologické poradenství.
 Testování míry závislosti na nikotinu a alkoholu.
 Diagnostika a základní informace o generalizovaných
úzkostných poruchách.
 Prevence rizikových faktorů tzv. „nemocí 21. století“.
 Konzultace na téma zrakové vady, prevence, symptomy.
 Měření zraku odborným pracovníkem. Konzultace
vyšetření zraku včetně doporučení případného řešení.

Vstup na veletrh je zdarma. Každý návštěvník veletrhu obdrží zdarma Katalog
poskytovatelů sociálních služeb 2016 MČ Praha 12. Zdarma nabízené služby v rámci
Dne zdraví. Návštěvnické kupony do tomboly je možné vyplnit na místě.

