13. září Svépomocná skupina pro pozůstalé - setkání pro všechny, kteří se
čtvrtek

cítí osamělí ve svém prožívání zármutku; Charita Zábřeh, Žižkova 15; v 16 hod.

13. září

Klub o páté: Sociopatie versus psychopatie - tematické setkání

čtvrtek

pořádané službou SOREHA - sociální rehabilitace; lektorka Mgr. Petra Tošnerová
Charita Zábřeh, Žižkova 15; od 15 hod.

18. září CESTA - výstava tvorby uživatelů služby SOREHA - sociální rehabilitace pro
úterý

lidi s duševním onemocněním ; Kino Retro Zábřeh, vernisáž 18. 9. v 17 hodin

19. září

Klub pečujících

středa

- setkání laických pečujících: prostor pro vzájemnou
podporu, předávání zkušeností, popovídání si
Charita Zábřeh, Valová 9; od 16 hod.

21. září

BABÍ LÉTO S CHARITOU - 7. ročník benefiční akce.

pátek
od 15 h.

Tentokrát s legendami českého folku Slávkem Janouškem
a Lubošem Vondrákem, poeticky poprockovou kapelou VLNY, moravičanskými
The Addams Sisters, malými divadelníky ze ZŠ Rovensko Ráčci Roveňáčci.
Kavárna NADĚJNÁ - občasná mobilní kavárna klientů Charity Zábřeh aneb kup
si kávu do hrníčku, který ti udělá radost i doma; regionální speciality; tradiční
štrůdl. Hrátky pro děti - skákací hrad, kolo štěstí, malování na obličej.
Z výtěžku budou pořízeny nafukovací vany pro snadnější hygienu klientů
upoutaných na lůžko, a podpořena Domácí hospicová péče.
Zábřeh, areál před kulturním domem, od 15 hod.

27. září

Bohoslužba za Charitu - poděkování za všechny zaměstnance, klienty,

čtvrtek

rodinné příslušníky, dobrovolníky a příznivce Charity
Zábřeh, kostel sv. Barbory; od 14.30 hod.

10. října Den otevřených dveří v našich zábřežských službách - představení aktivit,
středa

prohlídka zázemí; Kavárna NADĚJNÁ, doprovodný program
charitní domy Žižkova 15, Valová 9; Domovinka, Leštinská 16; 9 -15.30 hod.

19. - 20. Humanitární sbírka - sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, domácích potřeb.
října
Zábřeh - U Slunce, Žižkova 5; Mohelnice - dodávkové vozidlo na nám. Svobody
pá - so

čas: 9 - 17 hod.

více na plakátech k jednotlivým akcím

