
                                                                                                                                             

      Lokálne aktivity / CSS, Český Těšín, Česká Republika 

 

Pridružené organizácie / cooperating organizations- Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, přísp.organizace 

 

Organizace Adresa Cílová skupina Krátký popis spolupráce 

Albrechtova střední škola 
Český Těšín, příspěvková 
organizace 

Tyršova 611/2, 
Český Těšín 

studenti a 
pedagogové 
střední školy  

Spolupráce je realizována na základě uzavřené 
Smlouvy o partnerství, jejíž cílem je vybudování 
kladného vztahu mezi seniory a studenty 
zejména prostřednictvím realizace společných 
workshopů, přednášek a kulturně společenských 
akcí. 



Mateřská škola Hornická Hornická 1119, 
Český Těšín 

děti předškolního 
věku a jejich 
pedagogové 

Spolupráce se uskutečňuje pod symbolickým 
názvem "Generace spolu" a její podstatou je 
vzájemné předávání zkušeností, poznávání a 
obohacování se mezi generacemi formou účasti 
zejména v rukodělných a hudebních 
workshopech a dílnách.  

Klub seniorů - kroužek 
Kutilky provozovaný 
Centrem sociálních služeb 
Český Těšín, příspěvková 
organizace 

Střelniční 
256/1, Český 
Těšín 

senioři Vzájemné předávání zkušeností a osvojování si 
nových arteterapeutických technik v rámci 
realizovaných workshopů, umožnění prezentace 
jejich vlastních rukodělných výrobků na 
předvánoční a velikonoční výstavě v CSS. 

Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej "Pogodna 
Jesień" 

Korfantego 1, 
Cieszyn, Polsko 

senioři a 
zaměstnanci 
zařízení  

Vzájemné předávání zkušeností a osvojování si 
nových arteterapeutických technik v rámci 
realizovaných workshopů, umožnění prezentace 
jejich vlastních rukodělných výrobků na 
předvánoční výstavě v CSS. 

Tabuľka lokálnych aktivít/ The table of local activities – CSS Český Těšín 

Termín/ 
Date 

Názov aktivity, zameranie 
/Name and focus of activity 

Činnosť/activity 
Popis/description 

Cieľové skupiny/target groups Počet zapojených 
spolu/Number of 
participants 

Počet zapojených 
zamestnancov/ 
number of involved 
employees 

10.10.2017 Setkání se studenty Albrechtovy 
střední školy Český Těšín 

Storytelling + workshop se studenty ASŠ 
(obor designéři v reklamě) 

Studenti a pedagogové střední 
školy, uživatelé a zaměstnanci 
DpS při CSS 

4 studenti, 1 
pedagog, 12 
uživatelů DpS 

3 

16.10.-
17.10.2017 

Workshop Gliwice Kurz práce s keramickou hlínou Zaměstnanci CSS  12 účastníků 
(řemeslníků) 

2 

31.10.2017 Setkání se studenty Albrechtovy 
střední školy Český Těšín 

Storytelling + workshop se studenty ASŠ 
(obor pekaři) 

Studenti a pedagogové střední 
školy, uživatelé  a zaměstnanci 
DpS při CSS 

6 studentů, 1 
pedagog, 3 
uživatelé DpS 

3  



1.12.-
2.12.2017 

Předvánoční výstava výrobků 
zájmových dílen zařízení 
sociálních služeb v CSS 

Výstava výrobků a prezentace projektu Široká veřejnost, zaměstnanci 
a uživatelé jiných zařízení 
sociálních služeb 
a spolupracujících organizací 

13 vystavujících 
subjektů 

 11  

12.12.2017 Vánoční setkání s dětmi 
a pedagogy z MŠ Hornická 

Storytelling + ukázka a vlastní vyzkoušení 
si starých vánočních tradic 

Děti a pedagogové z MŠ, 
uživatelé a zaměstnanci DpS 
při CSS 

12 dětí/2 
pedagogové, 28 
uživatelů DpS 

1  

13.2.2018 Návštěva v MŠ Hornická  Storytelling + rukodělný workshop, 
prezentace činnosti DpS při CSS  

Děti a pedagogové z MŠ, 
uživatelé a zaměstnanci DpS 
při CSS 

3 uživatelé DpS, 12 
dětí, 2 pedagogové 

2  

20.2.2018 Workshop v DpS Ustroň Osvojování si techniky plstění Uživatelé a zaměstnanci DpS 2 uživatelé DpS při 
CSS 

2  

28.3.- 
29.3.2018 

Velikonoční výstava v CSS Prezentace projektu a výrobků uživatelů 
DpS při CSS a Klubu seniorů (kroužku 
Kutilky) 

Široká veřejnost, rodinní 
příslušníci uživatelů DpS při 
CSS 

2 vystavující 
subjekty 

4  

9.4.2018 Workshop s regionálními DpS Prezentace projektu a  workshop 
zaměřený na seznámení účastníků 
s možnostmi interaktivního zobrazovače a 
jeho využití při trénování paměti seniorů 

Uživatelé a zaměstnanci 
spolupracujících regionálních 
DpS a uživatelé a zaměstnanci 
DpS při CSS 

3 spolupracující 
DpS (celkem 8 
uživatelů, 8 
zaměstnanců), DpS 
při CSS 5 uživatelů 

4  

19.4.2018 Workshop s Klubem seniorů Keramický workshop s členkami Klubu 
seniorů – kroužku Kutilky 

Senioři z řad členů Klubu 
seniorů, uživatelé 
a zaměstnanci DpS při CSS 

4 senioři z Klubu 
seniorů, 3 uživatelé 
DpS při CSS  

2 

28.5.2018 Narozeninová sešlost uživatelů 
DpS při CSS 

Gratulace květnovým oslavencům z řad 
uživatelů spojená s multimediální 
prezentací mezinárodního setkání 
projektových partnerů v Piešťanech 
v květnu 2018 

Uživatelé a zaměstnanci DpS 
při CSS 

48 uživatelů DpS 
při CSS 

8  

 


