
Plán aktivit organizace
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

na měsíc duben 2017

3. 4. od 10.00 hodin 
ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
v Soukenické  ulici  –  Velikonoční  aranžování vedené  Ing.  Marií
Mikanovou Malou. Pouze pro přihlášené.

4. a 18. 4. od 14.00 hodin (POZOR změna dne!!!)
se  sejdeme  ve  společenské  místnosti Centra  sociálních  služeb

a pomoci  Chrudim  v Soukenické  ulici  na  přednášce  na  téma:
„Jarmila  Novotná“,  kterou  si  pro  nás  připravila  paní  RNDr.
Jana Procházková

10. 4. od 14.00 hodin 
bude  v jídelně  Centra  sociálních  služeb  a  pomoci  Chrudim

v Soukenické ulici probíhat aktivita Klub vařečka.

20. 4. od 17.00 hodin
se ve Spolkovém domě bude konat  Koncert s „Osobností  města
CR“.  Odpoledne  vám  zpříjemní  Retro  Band  vedený  panem
Františkem Machem. Vstupenky v hodnotě 40,- Kč jsou k zakoupení
v předprodeji v Divadle K. Pippicha nebo na Informačním centru.

24. 4. od 16.00 hodin
můžete trávit pozdní odpoledne v Měšťanské restauraci v Chrudimi

při Posezení s hudbou a tancem

Posezení při kávě:
19. 4. v 14.00 hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim

v Soukenické ulici
20. 4. v 14.00 hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů

a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků



„Anglický jazyk pro seniory“ 
přednášející paní Eliška Machačová
Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku.

 první skupina            3., 10. a 24. 4. v 9.00 hodin
 druhá skupina                      4., 11. a 18. 4. v 9.00 hodin
 třetí skupina                         5., 12. a 19. 4. v 9.00 hodin
 čtvrtá skupina                      6., 13. a 20. 4. v 9.00 hodin

„Arteterapie“
přednášející paní Ing. Eva Mašínová 
Setkání budou probíhat v Klubu seniorů v Městském parku.

 první skupina                       21. 4. od 9.00 hodin 
 druhá skupina                        21. 4. od 12.00 hodin

Kontaktní pracovník CSSP Chrudim: Dita Potužáková, 
          mobil:. 733 145 532, email: potuzakova@socialni-sluzby.cz


