ŘÍJEN
Říjnová nabídka se rozrostla o sportovní aktivity.
Dne 4.10.

se členové SK Chachaři zúčastnili Turnaje v Bocccie, který se konal

v rámci Evropských dnů handicapu. Pořadatelem byla Střední škola Prof. Zdeňka
Matějčka Ostrava. Naši sportovci obsadili 3.místo.

Pokračujeme účastí na další sportovní akci – fotbalového turnaje „O pohár Santé“
v Havířově. Toho se zúčastnili 4 členové SK Chahchaři.
v rámci spolupráce s příspěvkovou organizace SANTÉ
Havířov - centra ambulantních a pobytových sociálních
služeb pro lidi s mentálním postižením. Umístili jsme se na 4.místě při celkové
účasti 7 družstev.
Pro zaměstnance SPR, dobrovolné pracovníky a opatrovníky našich klientů se
uskutečnilo vzdělávání, které proběhlo pod záštitou MSK „ Etika v sociálních
službách“. Seminář zajistila agentura VaVjja Pro s.r.o.
A stále dbáme o své fyzické zdraví, tzn. pokračujeme v návštěvách Solné jeskyně
Halos a nezapomínáme ani na psychickou zdatnost: v CTP Mens Sana trénujeme
paměť a věnujeme se hudebním aktivitám.

1.listopad – opět ve znamení sportu
SPR- denní stacionář a jeho SK CHACHAŘI uspořádali Krajský přebor v bowlingu,
kterého se zúčastnili sportovci a zájemci o tento sport z různých míst kraje.
Tentokrát se zapojili i „zdraví“ soupeři- studenti střední školy, obor sociální
činnost. Sportovní zápolení probíhalo v příjemné atmosféře. Všichni měli radost
z dosažených výsledků. Na závěr obdrželi všichni závodníci medaili, drobné dárky a
každé družstvo pohár. A nechybělo ani občerstvení ( malá svačinka a teplý oběd ).

Abilympiáda

=

soutěž v pracovních dovednostech, zručnosti a duševních

schopnostech zdravotně postižených. Již tradičně proběhla v prostorách denního
stacionáře. Motto: „Já Vám ukážu, že to dokážu“ prolínalo všemi disciplínami
(ukázka, tvoření

studené kuchyně, vyřezávání dýní, dílenská zručnost-práce se

dřevem, japonská gastronomie aplikovaná do her, sportovní aktivity).

Byli jsme u toho !

V den zahájení – tzn. 9.11.2018 jsme navštívili oblíbenou prodejní výstavu, která
proběhla na výstavišti Černé louce pod názvem „Kreativ Ostrava 2018“. Pozorně
jsme si prohlédli nabízené výrobky, inspirovali se starými rukodělnými dovednostmi.

Časově se nám podařilo zvládnout i souběžně probíhající výstavu Život bez bariér,
kde si klienti mohli vyzkoušet některé techniky pomoci handicapovaným lidem.

XIII. ročník Advent plný KŘÍDLENÍ 2018

proběhl 29.11.2018 v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Cílem této
akce je podpora a propagace místních neziskových organizací, které se prezentují
prodejními stánky s výrobky a občerstvením, vystoupeními členů a klientů, dražbou
předmětů, vlastními projekty v kreativní zóně. Snahou je spolupráce ve prospěch
místních neziskovek, pomoc dobrovolníků, institucí, škol, úspěšné společensky
odpovědných firem i významných osobností.
Projekt chce motivovat ty, kteří chtějí pomáhat, šířit radost mezi lidmi, přinášet
smysluplnou zábavu.

1.12.2018

MEMORIÁL VÁCLAVA BENEDÍKA

vánoční turnaj ve stolním tenisu
sportovců s mentálním postižením

Prvou prosincovou sobotu proběhl již XXIII. Ročník Vánočního turnaje a v pořadí
VII. ročník Memoriálu V. Benedíka. Sportovní klub SPR CHACHAŘI reprezentovalo
5 členů oddílu stolního tenisu.

I letos jsme si z turnaje odnesli medailové umístění : Jakub Gelnar obsadil 1.místo
a Karel Konečný 3, bronzovou pozici.

Konec kalendářního roku 2018 se neúprosně blíží. Klienti si připravují drobné
dárečky pro své blízké, zdobí „mikulášské větvičky“, těší se na tradiční Vánoční
posezení s punčem (nealko).

A už jsme se dočkali – všude vládne slavnostní nálada. Nasloucháme koledám, sami
je taky zpíváme. Nastala ta správná předvánoční atmosféra.

Bilancujeme, co se nám tento rok podařilo a už plánujeme nové aktivity pro rok
2019.

Z celého srdce přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2019.

