
           

 

 

        

 

 

 

 

 
 

 



           

 

 

 

LEDEN  2019 

S první vteřinou Nového roku končí staré příběhy a začínají nové. 
Ať je rok 2019 plný štěstí a lásky !     Pojďme mu vyšlapat do sněhu cestičku…. 
 

A máme tu rok 2019. Vánoční svátky utekly jako voda, dočkali jsme se i sněhové 

nadílky a zavzpomínali na tradice našich předků. Například dříve chodila ulicemi 

koledující mládež. Nedělaly se nepříjemné práce - věřilo se, že co se bude dělat na 

Nový rok, to bude po celý rok, nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet ani 

vymetat z místnosti. Většina zvyků je zapomenuta. Základem oslavy Nového roku 

dnes je setkání celé rodiny u bohatého oběda, kde by neměla chybět čočka nebo 

polévka s drobnou krupicí tzv. milionová (aby se člověka držely peníze), většinou se 

podává vepřové. Nepřípustný je zajíc či drůbež, aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. 

Po obědě se rodina jde projít, navštěvují se výstavy, kulturní představení či přátelé. 

A tak my – tzn. klienti a pracovníci, jsme se hned 2. ledna sešli v denním stacionáři. 

Všichni se rádi podělili o své sváteční zážitky, pochlubili dárečky. Téměř všem se 

splnila přání a očekávání.  

Tak ať se nám po celý rok 2019  daří alespoň tak, jak tomu bylo v minulých letech !!! 

 
 
 

 
 
 

  teplý svetřík příjde vhod               mužům patří nová technologie 

 
 



           

 

 

 
 

Nastoupili jsme do správně nastartovaných programů a pokračujeme dál. Práce 

v terapeutických dílničkách, pravidelná návštěva solné jeskyně, sportovní kroužky – 

to je ten správný směr, který nás nepřestává bavit. 

      práce se dřevem        malování na sklo 

co sami upečeme, to nám víc chutná                                 v keramické dílně                 

sportujeme 

 



           

 

 

 

 
        

Pravá „Ladovská zima“.  

Příroda nás obdařila sněhem i v únoru. 

*  netradiční rozcvička - ranní sněhová nadílka  

 

I v chladném zimním počasí jsme se s klienty vydali do Galerie DUKLA Poruba. 

Prvým letošním kulturním počinem se stalo shlédnutí výstavy fotografií, nazvané  

„Od vesnice k městu“. Text a fotografie dokumentují život a rozvoj od roku 2018 

do dneška. Všichni byli s procházkou, spojenou s kulturním zážitkem, moc spokojeni. 

 

 



           

 

 

 

                         

     Únor - vzděláváme se :  

dle Tematického a časového plánu SPR-denního stacionáře, pod 

vedením zkušené lektorky paní Bc. Evy Zwyrtkové, absolvovali 

zaměstnanci i dobrovolníci školení „První pomoc“. Odbornost byla jištěna 

vyšší zdravotnickou školou v Ostravě. Obsahem odborného školení byly 

kromě novinek v oboru, teoretických informací, také ukázky zdravotnických technik. 

                             

A následuje další školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců 

SPR-DS z oblasti Požární ochrany a předpisů k zajištění 

Bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 ( Školitel : pan Jan Šuhajda). 

 

CVIČNÝ  POPLACH ve středisku 

19.02.2019byl uskutečněn “požární poplach“ pro klienty denního stacionáře. 

V dopoledních hodinách se nečekaně ozvalo : „poplach ! hoří !“ A netrvalo to ani 

minutu a všichni přítomni klienti i zaměstnanci už opustili budovu a tak byli 

zachráněni  v  prostorách zahrady střediska. Cvičení splnilo požadovaný účel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

Uživatelé služeb denního stacionáře si mohou vybrat z rozmanité nabídky 

programů, které jim pracovníci SPR nabízí. Velký zájem je např. o „cvičení paměti“, 

které se uskutečňuje v  Centru trénování paměti v Ostravě-Porubě. Centrum 

provozuje ostravská Mens Sana. Pod vedením odborníků si zde zájemci zábavnou 

formou jednak trénují paměť, logické uvažování, rozšiřují slovní zásobu a navíc i 

rozvíjí schopnost soustředění. Mají možnost využívat počítačové programy, rovněž 

kognitivní a rehabilitační pomůcky. Na programu jsou i různá jednoduchá cvičení. 

 

 



           

 

 

 

 

 

Další březnovou akcí, která proběhla 12.03.2019 v rámci projektu MSK 

„Podporujeme hrdinství, které není vidět“ byl seminář Sexualita lidí s mentálním 

handicapem. Seminář byl určen pro opatrovníky, členy svépomocné skupiny při SPR. 

Seminář byl otevřený i pro další zájemce z řad pečovatelů. 

 

 

 

 

MUZIKOTERAPIE 

Pravidelná výuka  Muzikoterapie  probíhá v objektu Mens Sana pod odborným 

vedením vyškolených pracovníků. U našich klientů je tato terapie velmi oblíbená.  

Přivítali jsme, že i v našem okolí existují organizace, které provozují nejrůznější 

terapeutické programy, mající léčivý a uzdravující efekt na celou lidskou osobnost. 

A právě porubská Mens Sana, se kterou naše organizace úzce spolupracuje, nabízí 

individuální i skupinové programy pro lidi s handicapem. 

Naši klienti využívají zejména prožitkové programy, při kterých objevují své 

možnosti a schopnosti, využívají nově nabytých zkušeností. 

 



           

 

 

 

 

 

Relaxační působení živé hudby zanechávají blahodárné účinky. Působí nenásilně, 

citlivě, avšak konečný efekt je hluboký a dlouhodobý. 

 

Výstaviště Černá louka  
 

pořádala v měsíci březnu několik aktivit. Nám se podařilo zajistit 15 vstupenek pro 

účastníky + doprovod na novou akci – i-Mobilita zdarma. Toto jsme s radostí 

přivítali a zpestřili tak našim klientům páteční program 

 

               i-Mobilita 
Cílem této akce bylo 

seznámení s tím, jak lze 

kvalitně cestovat.  

Na akci se prezentovaly 

firmy, které nabízely 

nové možnosti cestování 

s ohledem na ochranu 

životního prostředí.  

 

K vidění byly novinky a trendy v inteligentní dopravě, chytrému integrovanému 

cestování. Vystavené dopravní prostředky jsme si pozorně prohlédli. Využili jsme i 

možnost vyzkoušet si v praxi autodráhu. 

 

 



           

 

 

 

 

 

KREATIV  Jaro 2019 
 

V pátek 29.03.2019 jsme se opět rozjeli na Černou louku, kde právě probíhá výstava 

Kreativ jaro. Každý si zde mohl věnovat tomu, co ho zajímá, vybrali si např.: 

výtvarnou dílničku účast na workshopu. Využili možnost sbírání nápadů, inspirací pro 

práci v podmínkách našich kreativních dílen.  

 

  

Zaujala nás i nabídka zakoupení materiálů, surovin pro samostatnou tvořivou práci 

(suroviny pro výroby svíček, floristický materiál, razítka).    

 

 

 

Návštěvníci si mohli dále nakoupit  

nebo vyrobit velikonoční dekorace, 

např. přírodní materiály pro výrobu 

věnců, kraslic, svícnů,  košíků.   
                                                                                                                                       


