Pondělí 9.10.
15.00 - 18.00 hod. Den otevřených dveří kontaktního centra Želva
Pořádá: Kontaktní centrum Želva. Kde: Kontaktní centrum Želva, Vrahovická 83, Prostějov
Úterý 10.10.
8.00 – 14.00 hod. Den otevřených dveří chráněné dílny Senza
Pořádá: Senza družstvo, chráněná dílna. Kde: SENZA družstvo, chráněná dílna, Tylova 44, Prostějov
Čtvrtek 12.10.
10.00 – 11.30 hod. Individualita dítěte a rodinný systém
Přednáška pro maminky na mateřské dovolené – přednáší Mgr. Zajícová. Pořádá: Mateřské centrum Prostějov a
Art Language. Kde: Mateřské centrum Cipísek, Dvořákova 5, Prostějov

Profily pořádajících organizací Prostějov
Kontaktní centrum Želva je jedním z programů regionálního oddělení Sdružení Podané ruce Walhalla. Sdružení
Podané ruce sídlící v Brně provozuje širokou ucelenou síť odborných zařízení pro drogově závislé po celé Moravě.
Walhalla sdružuje pět samostatných projektů - tři kontaktní centra ( v Olomouci, v Prostějově a v Uherském
Hradišti), Terénní programy , které působí na území měst Olomouc, Šternberk a Litovel a program Práce s klienty
v konfliktu se zákonem, jenž nabízí trestně-právní, sociální a psychologické poradenství pro klienty v trestním
řízení a ve výkonu trestu. Služby jsou určeny aktivním uživatelům drog, mladistvým uživatelům, ohrožené
mládeži, rekreačním uživatelům syntetických drog. Mezi hlavní činnosti patří aktivní kontaktování uživatelů
návykových látek z tzv. "skryté populace", redukce zdravotních, sociálních a ostatních rizik spojených s jejich
způsobem života a motivace ke změně životního stylu. Mimo to je v centru poskytována i pomoc ve formě včasné
krizové intervence, individuálního poradenství, poradenství pro rodiče, rodinné poradenství, asistenční služby,
základní potravinový, sociální a hygienický servis. Mezi základní služby patří i realizace programů primární
prevence na základních, středních a učňovských školách. Kontakt: Kontaktní centrum Želva, Oddělení SPR
Walhalla, Sdružení Podané ruce, Vrahovická 83, 796 01 Prostějov, tel.: 582 361 401, 777 916 268, e-mail:
zelva@podaneruce.cz, www.podaneruce.cz
Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov je dobrovolné občanské hnutí, jehož posláním je podpora
mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině prostřednictvím tvořivých a komunitních činností, poradenských
a vzdělávacích programů. Za tímto účelem sdružení provozuje v Prostějově dvě Mateřská centra Cipísek – na
Dvořákové ulici a na Sídlišti svobody, kde se návštěvníci - děti, mládež a dospělí setkávají a kde jsou pro ně dle
jejich potřeb a požadavků a s jejich pomocí organizovány potřebné aktivity, jako např: setkávání maminek na
mateřské dovolené a jejich dětí , akce pro celé rodiny, kurzy práce na PC a internetu, přednášky, kreativní večery,
Klub dvojčat a vícečat a Mimiklub. Kontakt: Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, 796
01 Prostějov, tel.: 723 436 339, e-mail: jitka.zapletalova@centrum.cz, www.mcprostejov.goo.cz
Senza družstvo, chráněná dílna je družstvo sociálního typu. Jeho účelem je provozování chráněné dílny jako
součásti komplexu služeb sociální péče a intervence pro znevýhodněné, handicapované skupiny obyvatelstva a
v souvislosti s tím i poskytování služeb veřejnosti. Převážná část zaměstnanců družstva jsou občané, kteří pro
svoje zdravotní postižení hledají pracovní uplatnění a tím i zařazení do společnosti jen velmi obtížně (pracovníci se
změněnou pracovní schopností, s částečným invalidním důchodem, s plným invalidním důchodem a s plným
invalidním důchodem s těžkým zdravotním postižením). Chráněná dílna zahrnuje vývařovnu (příprava a podávání
obědů pro zaměstnance i veřejnost včetně diety žlučníkové a diabetické, rozvoz obědů v rámci Prostějova)
prádelnu (praní, žehlení, mandlování a drobné opravy prádla pro klienty z řad občanů, živnostníků a firem)
universální dílnu (dílčí výrobní operace pro naše smluvní partnery) Kontakt: SENZA družstvo, chráněná dílna,
Tylova 44, 796 01 Prostějov, tel: 582 337 830, e-mail: senza.pv@quick.cz, www.edb.cz/senza

