LEDEN 2017
„ V každém člověku je nějaké to sluníčko, které chce
zasvítit a ukázat, jak je zářivé... Tak sviťte, ať na
tomhle světě není zataženo...“.

Začátek roku 2017 si pro nás připravil sněhovou nadílku a přinesl
opravdovou mrazivou zimu. Vycházky jsme odložili a sledovali za
okny pravou Ladovou zimu s hrníčkem teplého čaje.

Po týdnu nám ale začal chybět pohyb a tak jsme se vydali za sportem do
bowlingového centra.

Učíme se stolovat, připravovat teplá jídla

Co si uvaříme, to si i sníme

Při naší práci je nám vzorem italská psycholožka a pedagožka Mária Montessori,
která v jednom životním období pracovala s dětmi se speciálními potřebami. Člověk
je přirozeně kreativní a pracuje se spontánní tvořivostí. Montessori předpokládá, že
tvořivá energie, na kterou působí vnější svět, utváří vlastní osobní duševní svět,
umožňující osvojovat si nové dovednosti a dále je zdokonalovat.
Proto platí i pro nás motto Marie Montessori „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
a to zejména v přípravě na samostatný život.

Charita a SPR
Začátkem měsíce února nás oslovili zástupci společnosti MOMENT. Navázali
jsme spolupráci, která bude prospěšná pro naše obě organizace i pro
spoluobčany, kteří pomoc potřebují. Společnost MOMENT ČR o.p.s.
začala praktikovat svou činnost v roce 2012. Inspirací byl již dobře
fungující západoevropský systém komunitního financování veřejně
prospěšných projektů, tzv. Charity Shops . Posláním této společnosti je zakládání a
provoz charitativních obchodů, které svou činností podporují další neziskové
organizace.

KOGNITIVNÍ REHABILITACE jako program SPR- DS, o.p.s.
Co je kognitivní rehabilitace:
kognitivní rehabilitace je systematický a pravidelný trénink mozku. Má za cíl
zlepšování a podporu kognitivních (poznávacích) funkcí mozku, mezi něž patří
především paměť, soustředění, logika, prostorová orientace apod.
Již třetím rokem spolupracujeme s NNO - MENS SANA, o.p.s., která
umožňuje našim klientům tzv. Kognitivní rehabilitaci. SPR-DS. o.p.s. od zahájení
činnosti CTP navázalo spolupráci s tímto Centrem, které je součástí organizace
MENS SANA, o.p.s., sídlícím na ulici Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba.

Hlavním záměrem Centra trénování paměti je poskytování širokého spektra
kognitivně-rehabilitačních aktivit, za využití různých variant tréninku:
 počítačové programy vyvinuté speciálně pro kognitivní rehabilitaci (Happy
Neuron)
 didaktický systém Logico Piccolo
 metoda tužka–papír (řešení písemných a grafických úkolů)
 další tréninkové pomůcky a kolektivní hry
 arteterapie a muzikoterapie (výtvarná a umělecká činnost jako prostředek
rehabilitace)

A že to všechny baví je zřejmé při pohledu na pořízenou fotodokumentaci.

Hurá, jde se za kulturou !!!
20.3.2017 jsme navštívili filmové představení v Cinesstaru v Ostravě.
Nejnavštěvovanější film Anděl Páně
pojednává o andělu Petronelovi a jeho
pokušiteli čertu Uriáši. Hádka
Petronela s Uriášem o jablko Poznání
ale skončí neslavně. V potyčce se
vzácné ovoce skutálí až na Zemi.
Anděl - popleta a jeho kamarád čert
musí jablko Poznání najít a přinést
zpátky. A po řadě lidských i „božských"
zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí,
že cesta k poznání vede především přes
sebe sama, přes objevení síly přátelství,
lásky a schopnosti odpuštění.

Filmové představení se všem zúčastněným líbilo, ještě další dny si vyprávěli o
shlédnutém filmu. Už nyní se těší na další návštěvu divadelního či filmového
představení.

Mezinárodní den porozumění autismu

Ve dnech 30.3. a 31.3.2017 proběhla v Ostravě konference „Každý den
s autismem“. SPR přijalo pozvání pořadatele – MIKASA, z.s. a v rámci dalšího
vzdělávání pracovníků v sociálních službách se této dvoudenní akce zúčastnilo šest
zaměstnanců naší organizace- SPR-denního stacionáře, o.p.s.
I my, pracovníci denního stacionáře, se setkáváme s lidmi s poruchou autistického
spektra. Nápadů a témat k zamyšlení si odnášíme spoustu a určitě nám poslouží

k lepšímu porozumění tohoto problému a také k aplikaci některých postupů v
praxi. Ocenili jsme v prvém dni zajímavé prezentace rodičů dětí s poruchami
autistického spektra, zejména pak podrobné seznámení s metodou O.T.A. Tato
metoda se zabývá úpravami chování, především: zvolnění úzkosti, zvládání situací
s vypětím. Druhý den byl věnován více odborníkům v této oblasti - např. se
představil K.Pančocha z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF
MU,J.Bittmann z pražského NAUTISU, O.Rajecová z Bratislavy, J.Horáčková
MŠMT.
Tato dvoudenní konference byla pro účastníky z řad odborníků i laické veřejnosti
všechny velmi přínosná. Probíhala prvý den pod záštitou náměstka hejtmana MSK
pana Jiřího Navrátila, druhý den pak převzala záštitu ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová. Úvodní slovo pronesl Daniel
Rychlík, vedoucí odboru sociálních služeb KÚ MSK.. Na závěr poděkoval a
rozloučil se s účastníky konference předseda pořádající organizace z.s. MIKASA
PhD. Michal Panáček.

