
Pokud potřebujete naši pomoc, kontaktujte nás:
tel.: 606 888 938

email: sluzbyproseniory@charita-beroun.cz

Zásady poskytování služby: Porozumění, úcta a ohleduplnost. 
Rovný přístup ke každému člověku, nestrannost.

Sociálně aktivizační služba pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

POSLÁNÍ
Posláním Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytovat 
programy a projekty s cílem zabránit sociální izolaci klientů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný 
život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou závislými na pomoci 
druhých.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Berouna
a okolí (od 19 let), kteří mají zájem o sociální kontakt či aktivní využití času.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

S pamětí je to podobné jako s květinou - když ji věnujeme pozornost a pečujeme o ni, 
bude nám delší dobu „kvést”, svěží a plná barev. Najděte proto chvilku

a přijďte dopřát své paměti pár kapek svěží rosy...

CÍLE SLUŽBY
Obecnými cíli, tj. čeho chceme poskytováním služby dosáhnout, je:
       zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím
       rozvíjet kognitivní schopnosti klientů se záměrem napomoci jim, co nejdéle
       setrvat v jejich přirozeném prostředí
       orientovat klienty v současném světě a napomáhat jim využít všechny dostupné
       zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb

Trénování paměti na Tetíně
probíhá v sále komunitního centra
vždy 3. úterý v měsíci
od 10 do 11 hodin. 

Trénování paměti v Berouně
probíhá na faře ŘKF Beroun, 
Seydlovo náměstí 24/5
každé 1. úterý v měsíci
od 9.30 do 10.30 hodin. 

Služba je otevřena všem zájemcům ZDARMA.
Na setkání je možno přijít bez předchozího objednání.
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