
 

NAZARET

nabízí ambulantní sociální službu
 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU DÍLNU
 

Je určena dospělým lidem s handicapem, kteří se snaží žít aktivním životem. Vhodné jako 
rehabilitační činnost jak pro lidi po úraze či nemoci, tak pro ty, kteří mají nějaké zdravotní 
znevýhodnění od mládí. Program pracovní terapie upravíme například i pro nevidomé či 
vozíčkáře. Vedle pracovní terapie, která se zabývá keramickou či textilní vý
i arteterapii, muzikoterapii či sportovní aktivity.
   Služba není zpoplatněna a lze ji využívat dle svého uvážení kdykoli v pracovním týdnu vždy 
od 8.00 do 14.00 hodin. Nabízíme i případnou (zpoplatněnou) přepravu. 
 
Další informace můžeme poskytnout při osobní návštěvě Nazaretu 
v Borovanech nebo mailem či telefonem: nazaretdilna@centrum.cz, 603
Více o nás také na www.nazaret.cz 
 

Podpora sociálních služeb v

 

            Motto: „S námi je i pracovní den svátkem“

NAZARET se sídlem v Borovanech  

nabízí ambulantní sociální službu: 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU DÍLNU

Je určena dospělým lidem s handicapem, kteří se snaží žít aktivním životem. Vhodné jako 
rehabilitační činnost jak pro lidi po úraze či nemoci, tak pro ty, kteří mají nějaké zdravotní 
znevýhodnění od mládí. Program pracovní terapie upravíme například i pro nevidomé či 
vozíčkáře. Vedle pracovní terapie, která se zabývá keramickou či textilní vý
arteterapii, muzikoterapii či sportovní aktivity. 
Služba není zpoplatněna a lze ji využívat dle svého uvážení kdykoli v pracovním týdnu vždy 
8.00 do 14.00 hodin. Nabízíme i případnou (zpoplatněnou) přepravu.  

me poskytnout při osobní návštěvě Nazaretu – Žižkovo náměstí 1, zámecký areál 
v Borovanech nebo mailem či telefonem: nazaretdilna@centrum.cz, 603 175 004.  

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji 

„S námi je i pracovní den svátkem“ 
 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU DÍLNU 

Je určena dospělým lidem s handicapem, kteří se snaží žít aktivním životem. Vhodné jako 
rehabilitační činnost jak pro lidi po úraze či nemoci, tak pro ty, kteří mají nějaké zdravotní 
znevýhodnění od mládí. Program pracovní terapie upravíme například i pro nevidomé či 
vozíčkáře. Vedle pracovní terapie, která se zabývá keramickou či textilní výrobou, nabízí STD 

Služba není zpoplatněna a lze ji využívat dle svého uvážení kdykoli v pracovním týdnu vždy 

Žižkovo náměstí 1, zámecký areál  

 


