Den Země

v Ostravě - Porubě

V úterý 25. 04. 2017 se na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě uskutečnil již po
patnácté Den Země, věnovaný tématu „Zdravá příroda – zdravý člověk“.

I když letos chladné dubnové počasí této poznávací akci moc nepřálo, přes to
klienti našeho denního stacionáře projevili zájem a navštívili Hlavní třídu.
Nabídka, která zaujala, byla velká: soutěže, bádání, pokusy, tvůrčí dílny s
tématikou „Bylinkové kouzlení“, přírodní kosmetika, výroba bylinkového mýdla.,
Krása a energie neživé přírody, Tajemství lesa, Badatelna aneb zdraví ze zahrady,
Zábavná meteorologie, Hravá chemie, V zdravém těle zdravý duch.

Také další nabízené programy nezůstaly bez povšimnutí, jako např. prezentace
projektu Zelená Porubě a Proměny Pustkoveckého údolí, Minisvět kolem nás,
Kabaret vědy a techniky … „Tajemství lesa“ (život volně žijících lesních zvířat
s praktickými ukázkami – paroží, kožešiny…), poznávali jsme živé sovy, práci
psovodů, prováděnou canisterapii, zapojili se do
zábavných pokusů s vodou, vyrobili si památeční brož
s logem DEN ZEMĚ.

Součástí akce bylo seznámení s projektem Zdravě po Ostravě, který se zabývá
alternativní formou dopravy (elektromobily, nízko-emisní automobily). Takové
vozidla by měla snížit negativní dopad na zdraví a životní prostředí. Nás zajímala
auta, motorky a další vybavení Policie ČR. Zde se nám přímo věnoval jeden
příslušník, který odpovídal na všechny dotazy.

Těšíme se již nyní na 16.ročník, který každoročně připadá na 22.dubna a slaví se
téměř po celém světě !

Páteční překvapení

Prvý květnový pátek proběhl ve znamení taktického požárního cvičení, jehož cílem
bylo procvičení evakuace osob – klientů denního stacionáře z „ohroženého
prostoru“ a připravenost požární hlídky na likvidaci požáru. Začalo to vyhlášením
požárního poplachu „HOŔÍÍ !!“ Klienti dle sdělení bezpečnostního technika
opustili budovu v rekordně krátkém čase. Aby bylo cvičení atraktivnější, připravili
jsme na střediskové zahradě interaktivní ukázku hašení požáru. Zde jsme využili
hasící přístroj, který obsluhovali jednak pracovníci, jednak samotni klienti. Toto
praktické cvičení bylo připraveno a dozorováno bezpečnostním technikem panem
Janem Šuhajdou. Tato letošní akce byla součástí preventivního výchovného
programu SPR-denního stacionáře.

V průběhu roku plánujeme návštěvu hasičské zbrojnice nebo hasičského muzea.

CHCI BÝT POŽÁRNÍKEM ………..
V návaznosti na požární cvičení proběhla další akce – prohlídka techniky u nového
hasičského auta. Profesionální požárníci přijeli ve středu 17.5. 2017 z porubského
Integrovaného záchranného centra. Velmi ochotně předvedli ukázku automobilu a
rovněž zodpověděli dotazy našich klientů.

Stonožkový dvojboj“
18. 5. 2017
Již tradiční Stonožkový dvojboj v bowlingu a minigolfu proběhl ve čtvrtek 18.5. v
prostorách restaurace Bowling Park Ostrava v Ostravě Hrabůvce, na ulici mjr.
Nováka 1490/14. I letošního sportovního klání se z našeho střediska zúčastnily
dva týmy SK Chachaři. Vybojovali jsme 3 a 4 místo v celkovém pořadí.

Po dobře
odvedeném sportovním výkonu chutnalo všem !
Počasí nám přálo, turnaj probíhal dle plánu pořadatelů. Nálada účastníků skvělá,
spoluhráči fandili všem. Příští rok se určitě této akce opět zúčastníme …

Senior-junior-hendikepiáda

Pátek 02.06.2017
X. ročník této úspěšné akce proběhl 2. června v areálu Domu s pečovatelskou
službou Astra na ulici Ivana Sekaniny.
Tříčlenná družstva se již po desáté utkala v deseti vědomostních, dovednostních a
sportovních disciplínách. Atmosféra jako každoročně byla báječná. Některé
disciplíny zvládli naši soutěžící lehce, jinde se trochu potrápili. Atraktivní byla
např. chůze s cirkusovým talíře, luštění hádanek a křížovek, skládání puzzlu, klikklak, házení šipkami.

Středisko pracovní rehabilitace
vybojovalo 3 poháry:
zlatý získal Jan Lanta,
stříbrný
David Střižík,
bronzový
Hanka Tomisová.

Zahrada začíná splňovat naši představu

A zabydlel se nám tu
i nový obyvatel
Úprava zahrady se sluníčkem v zádech všechny baví. Škoda, že si některých
květinkách pochutnávají hladoví slináci……

Červen ve znamení vzdělávání
Svépomocná skupina SPR, složena z opatrovníků našich klientů se zapojila do
vzdělávacích aktivit. Témata byla zajímavá, proto v rámci dalšího vzdělávání tyto
semináře absolvovali i pracovníci denního stacionáře.
Jako první se uskutečnil seminář z oblasti sociálního práva, vedený právničkou
Ligy lidských práv na téma Praktický výkon opatrovnictví – povinnosti
opatrovníka, odpovědnost opatrovníka a opatrovnické řízení“. Další semináře
proběhly v Mens saně s vedoucím Centra trénování paměti Mgr. Antonínem Liškou.
Konkrétně se jednalo o Úvod do procesu myšlení, principy úspěšného pamatování,
pravidla správného tvoření asociací, základní paměťové metody. Při této výuce
nechyběly ani praktické ukázky. Pro velký zájem opatrovníků i pracovníků
v sociálních službách proběhl y semináře opakovaně, ve dvou termínech.

Vyjádření účastníka semináře :
Dne 9.6.2017 jsem se v SPR-DS zúčastnila Semináře – sociální a právní poradenství .
Seminář byl velmi dobře připravený, dozvěděla jsem se spoustu nových informací. Lektorka
byla fundovaná, milá, vstřícná, své práci velmi dobře rozuměla. Velmi se mi líbilo, že seminář
probíhal spíše formou diskuze, mohli jsme se ptát přímo při výkladu, diskutovali jsme o svých
zkušenostech, postřezích a možnostech, které máme.
Byla jsem velmi spokojena a ráda se takové akce kdykoliv zúčastním opět.
Olga Němcová

Slavnostní vyhlášení grantů Arcelor Mittal
Ostrava, 13. června 2017
Nadační komise obdržela 97 žádostí, ze kterých vybrala 38 nejvíce společensky
prospěšných projektů. Mezi nimi i bylo i Středisko pracovní rehabilitace, které
obdrželo dar ve výši 20.000,-Kč na úpravu zahrady pro klienty denního stacionáře.

Krajský přebor v bowlingu - středa 14.6.2017
XIV. ročník krajského přeboru v bowlingu, který již tradičně proběhl v BowlinSky
herním areálu v Ostravě-Porubě. se zúčastnilo 17 družstev SK handicapovaných
sportovců. Po celou akci vládla kamarádská atmosféra, všichni zúčastnění a to jak
soutěžící, tak i diváci, fandili všem bez rozdílu, zda se jednalo o vlastní tým či
spřátelené sportovce z krajských oddílů. Našim sportovcům se dařilo. Obě družstva
se umístila na předních místech – získali jsme zlatou a stříbrnou medaili spolu
s poháry pro nejlepší družstva. V tomto přeboru však byli vítězi všichni, kteří se
zúčastnili. Domů si vezli jak poháry, tak i nezapomenutelné zážitky.

DEN SBLÍŽENÍ
Opět se blíží doba dovolených, letních radovánek a na střediskové zahradě se 15.6.
sešli příznivci, hosté a klienti, aby takto zahájili každoroční vítání léta. Počasí
nám přálo a my jsme mohli plně využít nově upravené plochy zahrady. Asi
největším zážitkem bylo vystoupení Porubských trubačů. Velký dík proto patří
empatickému vedoucímu tohoto sboru, který doprovázel hudbu vtipným,
originálním konferováním. Přidal i skladby k tanci, ke zpěvu. Všichni účastníci
letní slavnosti obdrželi občerstvení, i malou sladkou odměnu za účast v soutěžích,
které probíhaly na pěti stanovištích. Celá akce byla zakončena vypuštění, „balónků
štěstí“.

