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Wycieczka dla Seniorów Gminy Ząbkowice Śląskie do Czerwonego Kostelca - zapraszamy!

Gmina Ząbkowice Śląskie realizuje projekt pn. „Razem w aktywnej starości” . Projekt ma na celu
wzmocnienie współpracy pomiędzy seniorami i wymianę doświadczeń w sprawowaniu opieki nad
osobami starszymi. Realizacja projektu umożliwi seniorom i opiekunom osób starszych z pogranicza
polsko- czeskiego udział w spotkaniach, a więc przyczyni się do budowania więzi i wymiany swoich
doświadczeń.  W jego ramach zaplanowano jednodniowy wyjazd dla seniorów z Gminy Ząbkowice
Śląskie do Czerwonego Kostelca, która odbędzie się w dniu 9 września 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu Wszystkich Seniorów

Zgłoszenia  osób – seniorów zainteresowanych wyjazdem i  wzięciem udziału  w wydarzeniach  w
Czerwonym Kostelcu można dokonywać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach
Śląskich,  Osiedle  XX-lecia  52,  telefonicznie  pod  numerem  74 8100254  oraz  mailowo  na  adres
k.trzeciak@opszabkowiceslaskie.pl do dnia 1 września  2021 roku do godziny 15.00. Liczba miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Gmina Ząbkowice  Śląskie  zapewnia  pokrycie  kosztów transportu  na  trasie  Ząbkowice  Śląskie  –
Czerwony Kostelec i Czerwony Kostelec – Ząbkowice Śląskie.

W programie wyjazdu m.in.:

 zwiedzanie pomieszczeń Szpitala Dziennego w Czerwonym Kostelcu
 wycieczka po wybranych mieszkaniach i częściach wspólnych w DPS U Jakuba
 produkcja przedmiotu dekoracyjnego jako ćwiczenia motoryki małej oraz pokaz możliwych

czynności jakie wykonują spędzając czas w DPS U Jakuba

Jednocześnie informujemy, iż w reakcji na odnotowywane w Czechach przypadki COVID war.
delta,  od 09.07.2021 zaostrzone zostają zasady dot.  wykazywania  przez  podróżujących tzw.
bezinfekcyjności.  Konieczne  jest  zaświadczenie  o  przyjęciu  dwóch  dawek  szczepionki  na
COVID-19  lub  odbyciu  choroby  lub  wykonanie  testu  –  antygenowy  ważny  48h  lub  PCR
ważny72h (obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia) !!!

 

Projekt pn. „Razem w aktywnej starości” współfnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
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