Zakaj bi samevali doma in čakali na pomoč ter
družbo, če lahko mi čakamo na vas
s sveže kuhano kavo in toplo besedo?
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Pridružite se nam in spoznajte,
da je starost lahko še kako lepa, prijazna, topla,
kratkočasna, nasmejana in
polna veselja.
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srečanje z županom, Andrejem Maffijem in
direktorjem Doma, Bojanom Stante
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9. 10. 2018 ob 17.30 v Dom Valentina Staniča v Ročinju
9. 10. 2018 ob 19.00 v MDC pri Tinci, Deskle
10. 10. 2018 ob 17.30 v Večnamensko dvorano Levpa
10. 10. 2018 ob 19.00 v Večnamensko dvorano Kanal
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HIŠA DOBRE VOLJE DESKLE Vam bo na voljo od 15. 10. 2018,
in sicer vsak delavnik med 7. in 17. uro.

HIŠA DOBRE VOLJE DESKLE Vam bo na voljo od 15. 10. 2018,
in sicer vsak delavnik med 7. in 17. uro.

Nahaja se v obnovljenih prostorih nekdanjega samskega doma v
Desklah, na naslovu: Cesta ob Soči 2, Deskle.
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Obiskovalci naše hiše boste imeli zagotovljeno
dnevno bivanje, socialno oskrbo in nego, tople obroke in
razvedrilne aktivnosti: telovadba, tematske in ustvarjalne
delavnice, delavnice za trening spomina, družabne igre,
sprehodi in izleti, praznovanja osebnih praznikov, druženje
z lokalnimi skupnostmi, društvi in ustanovami bodo del
vašega vsakdana.
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Ker je temelj našega delovanja dobra volja,
vam zagotavljamo prijetno, veselo in ljubezni polno
družinsko okolje, kjer boste zagotovo našli
svoj prostor in veselje.
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Za vsa dodatna vprašanja glede storitve dnevnega
varstva v Hiši dobre volje Deskle ali za zagotovitev
svojega mesta v njej, vam je na voljo:
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