
“S humorem a grácií, navštívíme Asii”

FIMFÁRUM
 

22. - 24. 6. 2018 SPOLU Olomouc

Pøedstavuje se Vám poøádající organizace
Podporujeme lidi se zdravotním, primárnì s mentálním postižením  

v olomouckém regionu, aby mohli žít a seberealizovat se v bìžných 

životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky. Dále 

podporujeme osoby peèující v rodinách o èlovìka s mentálním 

postižením pøi udržování jejich fyzického a duševního zdraví.

SPOLU Olomouc poskytuje sociální služby

OSOBNÍ ASISTENCE

Tato sociální služba umožòuje dìtem, mládeži a dospìlým lidem s 

mentálním postižením ve vìku od 7 do 64 let v olomouckém regionu 

za podpory osobních asistentù dìlat ty èinnosti, které by mohli dìlat 

sami, kdyby postižení nemìli, podobnì jako jejich vrstevníci, a to v 

jejich domácím nebo jiném bìžném prostøedí.  

AKTIVIZAÈNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Tato bezplatná služba sociální prevence rozšiøuje lidem s mentálním 

postižením ve vìku od 7 do 64 let v Olomouckém kraji pøíležitosti pro 

zaèlenìní do spoleènosti a podporuje rozvoj nebo udržení 

konkrétních schopností a dovedností, které vycházejí z jejich potøeb a 

zájmù. ARP jsou realizovány formou: Pravidelné skupinové programy 

| Jednodenní skupinové programy | Vícedenní skupinové programy | 

Individuální program

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
METODOU PODPOROVANÉHO ZAMÌSTNÁVÁNÍ

Tato bezplatná služba sociální prevence podporuje lidi se zdravotním 

postižením ve vìku od 16 do 64 let v olomouckém regionu v 

samostatném využívání bìžných zdrojù spoleènosti a otevøeného 

trhu práce. 

SPOLU Olomouc | Dolní nám. 38, 779 00  Olomouc 

e-mail:  | telefon: 585 228 686
www.spoluolomouc.cz

spolu@spoluolomouc.cz

FIMFÁRUM 2018 PODPOØILI

David Rozehnal,
rodina Rozehnalova

Tomáš Ujfaluši

Michal Tomeèek s rodinou;
Jídelna pøi ZŠ Demlova, Olomouc;

Pekaøství Ptaèník, Chomoutov; Milan Vaòous;
Restaurace: U Huberta, Torture - Muèírna 

a Side Street

Záštitu nad festivalem pøevzal místopøedseda
Poslanecké snìmovny Bc. Vojtìch Pikal

SPOLU Olomouc organizuje:
Tvoøivé aktivity lidí s mentálním postižením  
FIMFÁRUM - festival tvoøivosti a fantazie 
výstavy a veøejná divadelní vystoupení
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