Sociální automobil

Firma KOMPAKT s.r.o., která se zabývá zajišťováním sociálních vozidel pro
neziskové organizace předala již 376 vozidel, které jezdí po celé republice. Dne
17.10.2017 obdržel i náš denní stacionář osobní automobil Renault Master.

VoLBY 2017

Volby jsou v demokratických zemích procesem, při kterém si občané hlasováním
vybírají, jaké osoby nebo politické strany budou v čele státu. O vítězi voleb
rozhodne většina hlasů, v případě parlamentních voleb zemi vládne ta politická
strana, či strany, které vytvoří koalici s nadpoloviční většinou. Letošní volby do
Poslanecké sněmovny České republiky se uskutečnily ve dnech 20. a 21.10.2017.
Naše dvě kolegyně byly nominovány do volebních okrskových komisí a „užívaly si“ i
mediálního zviditelnění.

Čtvrtek 23.listopadu 2017: další návštěva Kina CineStar Ostrava
tentokrát jsme si vybrali českou 2-hodinovou komedii, která
vykouzlila úsměv na tváři všem přítomným. Diváci se ani na
chvíli nenudili a společně s herci, prožívali příhody, které napsal
sám život………

ADVENT plný andělů – 28.11.2017 se uskutečnila benefiční akce, na které
se představily ostravské neziskové organizace, té se zúčastnil i náš denní stacionář.
Nedílnou součástí byla prezentace a prodej vánočních předmětů vyrobených klienty
v terapeutických dílnách. Tato akce byla přístupna pro veřejnost, dobrovolné
vstupné poté využito na podporu tohoto projektu. Nechybělo ani kulturní
vystoupení v podání uživatelů sociálních služeb. Letos poprvé došlo k ocenění
„andělů“ vybraných z řad NNO, kteří pomáhají ve svém volném čase či nad rámec
pracovních povinností lidem zdravotně znevýhodněným.

Tvořivá dílna v rámci projektu

„Podporujeme hrdinství, které není vidět“
Pod vedením instruktorky paní Lenky Bártové si poslední listopadový den zájemci
o Workshop „Vánoční dílny - ADVENT“ prověřili své dovednosti při zhotovování
adventních věnců, vánočních ozdob. Přikouzlili jsme si sváteční předvánoční
atmosféru a dobrá věc se podařila. Domů si každý odnesl nejen hotový výrobek, ale
i pocit sounáležitosti……

Vánočním turnaji ve stolním tenisu sportovců s mentálním postižením
2. 12. 2017

Tradiční předvánoční klání ve stolním tenisu pro lidi s mentálním postižením
uspořádali pracovníci Barevného světa, jehož sídlo je v Ostravě-Muglinově.
Sobotní dopoledne již tradičně vyplnilo sportovní
nadšení soutěžících, kteří přijeli nejen z ostravských
organizací, které pečují o handicapované
spoluobčany, ale také z okolních měst, např. SK
Harmonie z Města Albrechtic. Po několika letech
slaví SK Chachaři velký úspěch. Zásluhou Jana
Lanty jsme obsadili zlatou příčku a o stříbrnou se
zasloužil Petr Duda.
Blahopřejeme !!!!!!!

Vánoční turnaj v bowlingu , 05.12.2017.
Tato poslední sportovní akce roku 2017 se uskutečnila v Herním centru Zuzana,
Ostrava-Poruba. Pořadatelem byl náš SK Chachaři, který tuto akci zároveň pojal
jako „Mikulášské zápolení“. Skvělá nálada, opravdové fandovství a radost
z úspěchů jednotlivců provázela turnaj od začátku až do konce. Všichni zúčastněni
obdrželi občerstvení, medaile a dárky. Všechny sportovní kluby si domu odnášely
sportovní poháry.

MIKULÁŠ se svou družinou navštívil středisko

Prosincová prezentace Střediska pracovní rehabilitace na návštěvě
v ABB a tradičním „KŘÍDLENÍ„.
XII. ročník festivalu se uskutečnil ve čtvrtek 7. 12. 2017 v Gongu. Ve spolupráci s
KŘÍDLENÍ nadačním fondem a dalšími partnery nabídli pořadatele příležitost k
setkání, zábavě a podpoře místních neziskových organizací a jejich klientů.

ABB podporuje již několik let naše středisko zakoupením vánočních
výrobků, které vznikají v terapeutických dílnách našeho střediska. Akce
proběhla v pátek 8.12.2017.
Další akce, které se realizují v SPR pod záštitou MSK v rámci projektu
„Podporujeme hrdinství, které není vidět“ jsou vzdělávací programy pro
opatrovníky - pečující osoby.

Ve dnech 05.12.2017 a 12.12.2017 se uskutečnily 2 vzdělávací semináře pod
názvem „Sociálně právní poradenství – opatrovnictví“. Členové podpůrné skupiny,
která pracuje v našem zařízení si vyžádali toto téma. Seminář vedla Mgr. Zuzana
Durajová. Účastníci ( celkem 25 osob)

Seminář byl poutavý, všichni pozorně naslouchali, jaké změny
v legislativě vstoupí v platnost.

Lektorka kompetentně zodpověděla všechny dotazy účastníků.

Vánoční čas je tady …….

Středisko ovládly vánoční vůně cukroví a domácího ovocného grogu

Vánoce klepou na dveře, konec roku 2017 se nezadržitelně blíží. A my
jako každoročně usedáme k slavnostně prostřeným stolům, ochutnáváme
dobroty, povídáme si – bilancujeme zážitky celého roku, co se nám
podařilo nejvíc, v čem budeme pokračovat, co bychom si mohli zkusit
nového v terapeutických dílničkách a také zdobíme svícny. Hlavně však si
užíváme vánoční pohodu, posloucháme a zpíváme všem známé koledy,
připomínáme si staročeské zvyky jako například: pouštíme lodičky ze
skořápek ořechů. Celou budovou se nese sváteční atmosféra, kterou si
přišli užít i klienti SPMP -Centra denních služeb Ostrava.

Přejeme KRÁSNÉ VÁNOCE ! ! !

