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Dostali jste se vy nebo vaši blízcí do
obtížné  životní situace? Vymanit se z ní
vám může pomoci  brožura Průvodce
sociálními službami Prostějovska,  kte-
rou ve spolupráci s městem vydalo Ob-
čanské  sdružení LIPKA. Financování
pěti tisíc výtisků  určených nejen odbor-
né, ale i široké veřejnosti si  zajistilo for-
mou grantu z fondu Evropské unie 
a státního rozpočtu České republiky. 

„Zhruba čtyřicetistránková brožura po-
dává ucelený  přehled zařízení místních
samospráv, nestátních  neziskových orga-
nizací, občanských sdružení a institucí,
jejichž posláním je pomáhat lidem.  Kaž-
dému z nás se může přihodit, že se on sám
nebo  někdo z jeho blízkých dostane do
obtížné životní  situace. Jak z ní, mu mů-
že naznačit právě zmíněný  Průvodce, kte-
rý mapuje zdravotní a sociální služby  na
Prostějovsku,“ uvedla místostarostka Bo-
žena  Sekaninová. 

A tak vedle Domovů s pečovatelskou
službou či  domovů důchodců mapuje tiš-
těný pomocník i střediska domácí péče,
ošetřovatelskou a zdravotní  službu či
osobní asistenci. Pomocnou ruku v něm
nabízejí i centra denních služeb sociální 
a ústavní péče, neziskové organizace
a speciální  školy. Přímý kontakt však lze
jeho prostřednictvím  získat i na zařízení,
která pomáhají lidem v přechodné krizi, ja-
ko je například azylové centrum,  poradna
pro ženy a dívky, Fond ohrožených dětí či
K - centrum Želva pro drogově závislé. 

„Brožurka se mi poprvé dostala do ruky
na únorové  1. městské konferenci posky-
tovatelů sociálních  služeb. Hledala jsem
v ní zařízení, která by mě v případě po-
třeby alespoň částečně zastoupila při  pé-
či o mentálně postiženou dcerku,“ uvedla

Marie  Černohousová ze Svazu postiže-
ných civilizačními  chorobami. „Přesně to
bylo prvotním impulsem k vydání Prů-
vodce sociálními službami Prostějovska.
Chtěli jsme, aby lidé, kteří zde žijí a do-
stanou  se do složité sociální situace, ne-
museli  komplikovaně pátrat po tom, kdo
a jak by jim mohl  pomoci,“ konstatovala

ředitelka Občanského  sdružení LIPKA
Mgr. Renata Čekalová. 

Brožura Průvodce sociálními služba-
mi Prostějovska  je od března zdarma
k dispozici v informačním  středisku
prostějovské radnice a na odboru  soci-
álních služeb ve Školní ulici. 

Y. Kadlecová

Dostali jste se do obtížné situace? 
Cestu z ní naznačí Průvodce sociálními službami 

Průvodce sociálními službami Prostějovska byl k vidění i na 1.  městské konfe-
renci poskytovatelů sociálních služeb. Foto: Y. Kadlecová

Součástí brožury je i souhrnný přehled organizací, sdružení a zařízení poskytujících sociální služby v okrese Prostějov.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
Prostějov, Svatoplukova 15

Akce pro širokou veřejnost 

sobota 18. 3. Malování mandal s Jiřinou Greplovou od 14  do 18 hodin
- Akce je spojena s výstavou magnetoterapeutických šperků.
- Poplatek 500 Kč. 

středa 5. 4. Výtvarné odpoledne od 14  hodin 
- Výroba velikonočních ozdob s Marcelou Vavřínovou.

Březen - měsíc Internetu
Internetová večerka HABRO Prostějov, 

Hliníky 4, Prostějov, telefon: 582 363 335, www.habro.cz

Inspirace internetem
Přednášky proběhnou v březnu každou středu od 15 do 16 hodin,  

opakování od 17 do 18 hodin.
Vstupné 50 Kč. 

Na tyto internetové středy je třeba rezervovat si svou židli na  adrese 
navratil@habro.cz, nebo osobně na adrese Habro, Hliníky  4, Prostějov.
Vstup zdarma při předložení aktuálního článku z Prostějovského  dne

(www.pvtyden.cz) nebo členské průkazky z Městské knihovny  v Prostějově
(www.knihovna.cz) jako připomenutí Března - měsíce  knihy!

středa 8. 3. Nadnárodní internetový archiv 
- přednáší ing. Jan Navrátil
- pozvaným hostem na 15. hodinu je dlouholetá ředitelka 

okresní knihovny v Olomouci ing. Marie  Svobodová, CSc.

středa 15. 3. Prostějov na internetu
- přednáší Ing. Jan Navrátil
- pozvaným hostem je předseda komise  pro informační technologie

a člen redakční rady www.mestopv.cz  ing. Tomáš Blumenstein

středa 22. 3. Zpravodajství na internetu
- přednáší ing. Jan Navrátil
- pozvaným hostem na 15. hodinu je  šéfredaktorka Prostějovského

dne Olga Katolická

středa 29. 3. Vzdělávání a práce na internetu
- přednáší ing. Jan Navrátil
- pozvaným hostem na 15. hodinu je  vedoucí oddělení poradenství

Úřadu práce v Prostějově PhDr.  Adolf Tomandl

Internet 2006 v obrazech
Ve všech školicích prostorách proběhne od 7. března výstava  

dokumentující stav internetu v roce 2006.
Vernisáž se uskuteční v úterý 7. března v 19 hodin za účasti  
spoluautorů kolekce Jana Pacholíka a Milana Heitmara DiS.

V březnu doporučujeme www.brezen.cz, www.verejnyinternet.cz,  
www.micr, www.mpsv.cz a další. 

Ve středu 29. března dojde v poledních
hodinách k zatměni  Slunce, které bude od
nás pozorovatelné jako částečné, zhruba  po-
loviční. Mimo jiné ze severní Afriky, Tu-
recka, Ruska apod.  (viz obrázek) bude mož-
né v nejlepším případě až po dobu čtyř  mi-
nut pozorovat zatmění Slunce úplné. Mnoho
Čechů z tohoto  důvodu do těchto oblastí vy-
cestuje. 

Nelze pochybovat, ze v případě příznivé-
ho počasí najde tento  jev i u nás velké
množství pozorovatelů, a to i z řad školní

mládeže. Prostějovská hvězdárna při této
příležitosti  připravila pro školy speciální
pořad - prezentaci Potemnělá  polední oblo-
ha s přesným popisem vzniku zatmění obec-
ně,  průběhu toho letošního i tipy, jak lze ten-
to jev bezpečně  pozorovat i v amatérských
podmínkách. 

Rozšířenou pasáží o zatmění Slunce na
požádání obohatí i  standardní školní pořady
o astronomii a sluneční soustavě.  Zatměním
Slunce je inspirována i soutěž pro děti do 10
let s názvem Kdo schovává Slunce. 

Zatmění Slunce bude u nás 
pozorovatelné jen částečně


