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Dobrý den, 
  
ráda bych Vás pozvala na setkání, které se týká možnosti otevření  "Centra denních služeb" 
pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením dospělého věku v Benešově.  
 
Toto centrum by v budoucnosti mohlo vzniknout ve spolupráci spolků Spolurádi 
(Benešov, www.spoluradi.org) a Centrum Lada (Pacov, www.centrumlada.cz). Spolurádi 
organizují společné volnočasové aktivity pro lidi s postižením i bez postižení, především výlety v 
ČR i do ciziny. Centrum Lada provozuje centrum denních služeb v Pacově. 
 
Nyní je pro nás důležité ověřit si Váš zájem a ujasnit si, jak by centrum mělo vypadat, aby co 
nejvíce vyhovovalo potřebám Vašich dětí. 
 
Setkání se uskuteční ve středu 11.3. v 16:30 v zasedací místnosti Rytmus Benešov, o.p.s. 
(F.V. Mareše 2056). 
 
Zájemce o službu, prosím, aby se přihlásili na emailu spoluradi@gmail.com nebo 
telefonním čísle 733 568 978. Ráda bych Vás poprosila také o rozšíření této informace 
mezi Vaše přátele a známé, kteří by mohli mít o službu zájem. Víc hlav víc ví :-)  
 
Děkuju a těším se na viděnou,  
 
Jana Klápová 
předsedkyně Spolurádi 
tel. 733 568 978 

http://www.spoluradi.org/
http://www.centrumlada.cz/
mailto:spoluradi@gmail.com
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Dobrý den, 
  
ráda bych Vás pozvala na setkání, které se týká možnosti otevření  "Centra denních služeb" 
pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením dospělého věku v Benešově.  
 
Toto centrum by v budoucnosti mohlo vzniknout ve spolupráci spolků Spolurádi 
(Benešov, www.spoluradi.org) a Centrum Lada (Pacov, www.centrumlada.cz). Spolurádi 
organizují společné volnočasové aktivity pro lidi s postižením i bez postižením, především výlety 
v ČR i do ciziny. Centrum Lada provozuje centrum denních služeb v Pacově. 
 
Nyní je pro nás důležité ověřit si Váš zájem a ujasnit si, jak by centrum mělo vypadat, aby co 
nejvíce vyhovovalo potřebám Vašich dětí. 
 
Setkání se uskuteční ve středu 25.2. v 15:30 v Benešově. Místo ještě upřesníme podle počtu 
účastníků. 
 
Zájemce o službu, prosím, aby se přihlásili na emailu spoluradi@gmail.com nebo 
telefonním čísle 733 568 978. Ráda bych Vás poprosila také o rozšíření této informace 
mezi Vaše přátele a známé, kteří by mohli mít o službu zájem. Víc hlav víc ví :-)  
 
Děkuju a těším se na viděnou,  
 
Jana Klápová 
předsedkyně Spolurádi 
tel. 733 568 978 
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