
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 
 

Středisko sociálních služeb Salvie 
 
Služby 
Od 1.1.2017 se zvýší kapacita osobní asistence na 140 osob (cca 74 000 hodin). V roce 2017 budeme 
žádat o navýšení počtu hodin služby cca na 82 000 hodin. 
 
Rozšíření prostor 
Od 1.1.2017 budeme mít pronajatou ještě jednu místnost ve Fabrice ve třetím poschodí. Tato místnost 
bude sloužit jako zázemí poskytovaných služeb. Budeme ji muset vybavit nábytkem. Židle a stoly 
nám poskytne SKS Svitavy. Ostatní zařízení si budeme muset zajistit sami. Vzhledem k tomu, že 
nemáme dostatek finančních prostředků, musíme se obrátit se žádostí o pomoc na nadace a sponzory. 
 
Doprava 
V roce 2016 došlo ke zvýšení počtu individuálních jízd. Snižuje se počet osob přepravených z Domu 
s pečovatelskou službou (dříve Penzion). 
 
Automobily 
V roce 2017 plánujeme u Opela a Fiata (oba devítimístné) výměnu nástupních schůdků, protože 
v současné jsou již nevyhovující. 
 
Pozvánka na vánoční setkání osaměle žijících osob se zdravotním 

postižením a seniorů 
I v letošním roce bude pořádat Středisko sociálních služeb Salvia v úzké spolupráci s městem Svitavy 
Vánoční setkání osaměle žijících osob se zdravotním postižením a seniorů ze Svitav. Naší akce se  
19. prosince v 15 hodin ve velkém sále Fabriky zúčastní starosta města David Šimek a vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Šárka Řehořová. 
V programu vystoupí Coutry klub „Srdí čko“.  K tanci a poslechu zahraje a zazpívá skupina Paleta 
Band. 
Občerstvení je zajištěno. 
Pozvání platí i pro ty osaměle žijící, kteří od nás neobdrželi pozvánku. Není v našich silách zjistit 
všechny osaměle žijící občany ve Svitavách, protože zákon o osobních údajích nám nedovoluje tyto 
informace zjišťovat. Proto převážně obesíláme osoby, které jsou u nás evidovány jsou uživatelé 
služeb, nebo nám daly během předchozích vánočních setkáních svoji adresu. Prosíme ty, kteří obdrží 
pozvánku, aby nám vrátili návratku. Ty, kteří pozvánku neobdrží, prosíme o potvrzení účasti 
do 12. prosince na tel.: 461 723 728, nebo osobně. 
Pro osoby s omezením pohybu bude zajištěn odvoz zdarma, ale je nutné ho objednat také do 12. 
prosince buď telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle, nebo přímo ve Středisku sociálních 
služeb Salvia (Wolkerova alej 92/18, Svitavy 4. poschodí). 
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