SENIOR DOPRAVA
- je určena seniorům, osobám
zdravotně oslabeným
a rodičům s dětmi k návštěvě
lékaře, úřadu, k dopravě
na nákup, ...
- jezdí každý pracovní den
od 7:00 do 15:30 hodin
(po dohodě i mimo tyto hodiny)
- cenu přepravy zjistíte na
www.cckuo.cz/doprava.htm
nebo na telefonním čísle pro objednání
- pro využití služby je nutné zakoupit permanentku
Službu lze objednat nejpozději
v pracovní den před plánovanou jízdou ve městech:

Česká Třebová
Ústí nad Orlicí
Lanškroun
Vysoké Mýto

a okolí na tel.č.: 728 417 506
a okolí na tel.č.: 774 412 117
a okolí na tel.č.: 773 595 126
a okolí na tel.č.: 773 595 125

SNOEZELEN
- pojem Snoezelen je chápán jako záměrně vytvořené
prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí
a důvěry
- je to místo odpočinku,
relaxace, ale i aktivity,
oslovení našich smyslů, klid,
útěk od okolních často
stresujících podnětů,
uvolnění, kontakt,
sounáležitost, potěšení
a sdílení
- Snoezelen může využít každý
kdo má zájem v budově
Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí
po předchozím objednání.

SLUŽBY

ČESK? ČERVEN? KŘÍŽ
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí

NABÍDKA PRO DOMÁCNOSTI
jsme tu s vámi a pro vás

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Nabízíme Vám:
- pravidelné i jednorázové úklidy domácnosti
mytí oken, úklid sociálního zařízení
péče o podlahové krytiny
- generální úklidy (např. před svátky)
- žehlení prádla
HODINOVÝ MANŽEL
Nabízíme Vám:
- drobré opravy v domácnosti i ve firmě všeho druhu
opravy a výměna vodovodních baterií
montáž poliček, obrázků, nábytku
- pravidelné služby (např. sekání trávy)
Bližší informace o službě
www.cckuo.cz
a objednání na tel.: 773 001 088
Informace platné k 1.9.2014

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí
Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. + Fax: 464 649 590
Tel.:
464 649 591
MT:
607 131 592
E-mail: ustinadorlici@cervenykriz.eu

facebook

www.facebook.com/oscckuo

www.cckuo.cz

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
- nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno
zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu
Červeného kříže a o Československém červeném kříži
- občanské sdružení registrované u Ministerstva
vnitra ČR pod čj. VS/1-20998/93-R
- jedna z největších humanitárních organizací
působících na území ČR
- jedna ze 189 národních společností Mezinárodního
hnutí ČK a ČP
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí
organizační složka národní společnosti se samostatnou
právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je
vymezeno Stanovami Českého červeného kříže

DÁRCOVSTVÍ KRVE
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve patří k hlavním
činnostem Českého červeného kříže, který s transfúzními
zařízeními spolupracuje při náboru BDK, při propagaci
a při zajištění komplexního oceňování bezpříspěvkových
dárců krve.

POBYTOVÉ AKCE

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí
00462261
CZ00462261
organizační jednotka sdružení
registrován v souladu s usnesením Hlavy II.
části B Stanov ČČK Výkonnou radou ČČK
pod č. registrace 61 dne 1. ledna 1994
okres Ústí nad Orlicí
Působnost:
Bankovní účet: 233603654/0300 u ČSOB a.s.

Při Oblastním spolku ČČK Ústí nad Orlicí zároveň pracuje
dalších přibližně 50 dobrovolníků (nečlenů), kteří
pomáhají realizovat jednotlivé programy a aktivity ČČK.

Dlouhodobě a systematicky připravovaní členové
humanitární jednotky spolupracují při mimořádných
událostech, nouzových stavech a katastrofách
se složkami Integrovaného záchranného systému
na zdravotní, psychologické a další pomoci postiženým.

- Letní rekondiční tábor ČČK pro zdravotně oslabené děti
- Letní tábor ČČK
- Oblastní studijní středisko ČČK
Letní tábor ČČK zaměřený na výuku první pomoci
- Pobyty pro seniory

Název:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Registrace:

Členskou základnu Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí
tvoří přes 900 členů sdružených ve více jak 20 místních
skupinách ČČK.

HUMANITÁRNÍ ČINNOST

Ošacovací středisko ČČK
je zřízeno pro potřeby sociálně slabých spoluobčanů,
např. vícečlenné rodiny, osoby vracející se z výkonu
trestu a bezdomovce.
Ošacení se vydává bezplatně na základě doporučení
sociálních odborů.

PRVNÍ POMOCI
Zdravotnické dozory
- zdravotnické dozory na kulturních, společenských a
sportovních akcích
- vybavení pro poskytování neodkladné první pomoci
na vysoké úrovni
- zázemí pro zdravotníky (záchranářské stany)
Školení, kurzy, výukové programy první pomoci
- kurzy první pomoci pro širokou veřejnost
(Život zachraňující úkony, První pomoc pro řidiče,
První pomoc pro domácnost, ... .)
- kurzy pro zdravotníky na pracovištích
- kurzy pro zdravotníky na zotavovacích akcích
- individuální výukové programy pro podniky
a další organizace

www.cckuo.cz

SPOLEČENSKÉ
CENTRUM
vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory
- besedy a přednášky na různá témata
- relaxační a rehabilitační cvičení
- výtvarná dílnička
- kavárna (senior internet)
- masáže
- společenské akce
- výlety

