Červenec – srpen
Letní provoz zaměřený především na aktivizační, volnočasové
a zájmové činnosti byl zahájen v pondělí 3.7.
Letní měsíce využívá většina klientů pro odpočinek v kruhu rodiny, pobytu na
chatách, tuzemských i zahraničních pobytech. Programů, které nabízí SPR se
účastní přihlášení zájemci, kteří jsou pro toto období zařazení do jedné skupiny

V horkých dnech plně využíváme zahradu, posezení u lípy a zejména pergolu, která
skýtá příjemné posezení, chládek

Takové překvapení nás čekalo po svátcích v zahradě : rozkvetlý záhon a praváci !

Červenc – srpen to je ta správná doba pro výlety, výšlapy, procházky, návštěvu
kulturních památek, výstav, atd.

Letos se nám podařilo například

absolvovat krásné procházky lesem, které nás dovedly až do Plesné

zde jsme jednou využili možnost prohlédnout si Putovní výstavu k 750. výročí
první písemné zmínky o Ostravě „Od Petřkovické Venuše k Dolní oblasti

na programu nechyběly ani výstavy obrazů a to jak v porubské radniční Galerií
na schodech, tak i ve FN Poruba ,v CSS Astra.

-

Další vydařené akce v měsíci červenci
návštěva „porubské Myslivny“
ostravský hrad, výstava okultistických předmětů, nadpřirozených bytostí,
hradní věž poskytla výhled na dolní oblast Vítkovic a centr města
Sklep strašidel
procházka pustkoveckým údolím
cukrárna: nejen mlsání, ale i zároveň nácvik (opakování) společenských
dovedností

- u rybníčku: pozorování, krmení divokých kačen

A v srpnu pokračujeme v osvědčeném nastaveném programu
- tvořivé programy jsou přesunuté do pergoly, která skýtá příjemný chládek
- horké dny s teplotou nad 35°C lákají k návštěvě koupaliště, což jsme taky
učinili a strávili dopoledne v porubské SAREZE

Krajský soud v Ostravě
V rámci poskytování služby s dle zákona 108/2006 Sb., §46 – denní stacionáře,
bod g: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí se celá skupina vydala ke Krajskému soudu. Jeden klient byl takto
doprovázen k jednání,

ostatní v tom čase absolvovali exkurzi soudní budovy za doprovodu soudní stráže,
která je seznámila se zabezpečením účastníků soudního jednání.

květiny na střediskové zahradě i přes vytrvalá vedra nevadnou a pestrobarevný
koberec je pastvou pro oči

Vícedenní pobyt pro osoby se zdravotním postižením
byla další akcí Podpůrné skupiny SPR-DS. Pobyt proběhl ve dnech 25.-27.8.2017
v Beskydech, hotelu Bauer. Celý tento projekt probíhá pod názvem “ Podporujeme
hrdinství, které není vidět „. Projekt financuje MSK. Vícedenní pobyt měl umožnit
opatrovníkům výměnu zkušeností, sdílení pocitů a získat nové poznatky,
zkušenosti. V rámci pobytu se uskutečnil seminář na téma Rehabilitační péče o
zdravotně postižené. Lektorem pro tento seminář byla Bc. Dobromila Kristofory.

Asistenti odvedli skvělou práci. Prodloužený víkend
byl nabitý aktivitami, akcemi. Dalším bonusem pro
naše opatrovníky bylo možnost využití bazénu a
vířivky. V době pobytu se v hotelu Bauer konal i
Barmanský den, který byl završen „Ohňovou šou“,
ohňostrojem a živou country hudbou. Účastníci alce
si nejen tento večer, ale celý tento pobyt užili .

Středisko pracovní rehabilitace slaví 25.let od svého založení

Dne 27.9.2017 proběhla oslava k 25.výročí vzniku SPR-DS.
Zahájit akci přijel místostarosta Městského obvodu Poruba – Ing. Dalibor Malík.
Našemu středisku popřál mnoho dalších úspěchů v naší práci a dalších alespoň 25
let působení. Akce byla velmi zdařilá – během celé akce nechyběla skvělá hudba, o
kterou se postaral DJ Dusty. Po celou dobu konání byla k dispozici trampolína a
dětský hrad. Pobavit nás přišel Klaun z Balónkova, a nechybělo ani hudební
vystoupení. Oslavu zaštítil a našim klientům zazpíval Petr Bende. Po vystoupení
byla autogramiáda, o kterou byl neskutečný zájem. Nechybělo drobné občerstvení,
teplý čaj, nebo káva. Akci navštívili např. studenti SŠ prof. Zdeňka Matějčka i se
svými učitelkami, ředitelka Soukromé školy v Ostravě-Mariánských Horách Mgr.
Dagmar Mazáková, děti z mateřské školky z L.Podéště, rehabilitační sestry s
dětmi z Dětského rehabilitačního stacionáře v Porubě, SPMP Ostrava a další.

