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Milí přátelé,
velice nás mrzí, že musíme rušit další tradiční akce Pražské organizace vozíčkářů, ale věříme,
že se blýská na lepší časy a že si vše společně vynahradíme. Nicméně, tradice některých našich
počinů je vkořeněná tak hluboko, že si bez nich prostě rok neumíme představit, a proto je
zkusíme zachovat, i když pro letošek v jiné podobě. Více se dočtete níže.
KANCELÁŘ POV zůstává i nadále uzavřená. Všichni pracovníci jsou vám ale nadále k dispozici.
Kontakty naleznete zde: http://pov.cz/o-nas/pracovnici
WEBOVÉ STRÁNKY www.pov.cz a www.presbariery.cz v těchto dnech slouží jako hlavní
informační kanály. Podívat se můžete například na článek o dovážkových službách:
http://pov.cz/8-aktuality/897-dovoz-potravin-hotovych-jidel-a-dalsiho-sortimentu nebo o
nové asistenční službě Správy železnic http://presbariery.cz/cz/item/14204-nova-asistencnisluzba-na-nadrazich-pro-cestujici-s-pohybovym-omezenim Pokud jste nový systém
asistenčních služeb ve vlakové dopravě stihli vyzkoušet, případně jste si zkusili projít
objednávkový formulář, můžete své případné připomínky zasílat do středy 18. listopadu na email: kratkymi@spravazeleznic.cz.
Informovali jsme vás také o nově vznikající webové stránce, která si klade za úkol přehledně
informovat o aktuálních opatřeních vydaných v souvislosti s vývojem epidemie covidu-19.
Podívejte se sem: https://covid.gov.cz
V současné době by držitelům III. stupně invalidního důchodu měly být distribuovány ROUŠKY.
Budou doručeny přímo na adresu trvalého bydliště. Prosím, dejte nám vědět, zda k vám roušky
doputovaly. Děkujeme.
NABÍDKU ZAMĚSTNÁNÍ pro OZP nám poslala firma Active Colour, chráněná dílna. Hledá
„ochutnávače limonád“. Testování nových příchutí limonád je plánované jako práce z domova.
Zájemci, prosím, pište na e-mail frankova@pov.cz. Zašleme vám kontakt.
Jednou z námi oblíbených akcí, které budeme letos muset vynechat, je výroba ADVENTNÍCH
VĚNCŮ. Nechceme se jí ale vzdát úplně. Proto vyhlašujeme soutěž o nejpůsobivější
vlastnoručně vyrobený adventní věnec. Pár větviček, sušené ovoce, přírodniny, čtyři svíčky a
trocha fantazie, to je vše, co je k jeho výrobě potřeba. Soutěž bude v pondělí 16. listopadu
vyhlášena i na facebookovém profilu a v samostatném e-mailu. Stačí, když doma vyrobený
věnec vyfotíte a foto pošlete na e-mail frankova@pov.cz. (Případně můžete foto z mobilu
posílat jako MMS na telefonní číslo 731 469 084. Vítěz obdrží dárkový balíček, který bude
v lednu k vyzvednutí v kanceláři POV, případně ho po domluvě s vítězem zašleme poštou.
Pokud budete mít chvilku, dejte nám vědět, jak se vám daří.
Tým POV vám přeje pevné zdraví.

