LEDEN 2018
Po vánočních svátcích nastoupili klienti hned 2.ledna do denního stacionáře plni
očekávání, co nového, zajímavého je čeká v tomto kalendářním roce. Odpočati a
usměvaví zaměstnanci i dobrovolní pracovníci se zúčastnili vzdělávací akce, kterou
zajistila AkademiaCZ Ostrava. Jednalo se o kurz „Alternativní komunikace“.

Zimní radovánky ve středisku
Sníh láká velké i malé ke hrám. Naše středisková zahrada se po celkové úpravě ,
která proběhla v roce 2016, stala místem zábavy pro klienty v každé ročním období.
Prvý letošní sníh nedal na sebe dlouho čekat a jednotlivé skupinky si užívaly
nefalšované sněhové pohody. Vypukla pravá koulovačka, stavěli se sněhuláci….

Střediskoví sněhuláci – táta s klukem
posílají pozdrav všem kamarádům

Vítr se utišil, sníh láká k dovádění, koulování, hrám na sněhu.

Svépomocná skupina při SPR Ostrava
pokračuje úspěšně ve svých aktivitách i v tomto roce. Letošní prvé setkání se
uskutečnilo 14.2.2018 v sídle denního stacionáře. Malé občerstvení přispělo k dobré
náladě, tvůrčí atmosféře. Toto setkání mělo za úkol zhodnotit uskutečněné akce
projektu a seznámit opatrovníky-členy svépomocné skupiny s aktivitami, které se
ještě v letošním roce uskuteční.Všichni se těší na semináře, jejichž téma si sami
zvolí a zejména pak na vícedenní pobyt.

Olympijský festival 2018 v Ostravě

Olympijský festival 2018 byl v Ostravě zahájen 9. února. Bylo prezentováno, že
sportoviště Olympijského festivalu budou denně otevřena od 9.00 hodin. Uvítali
jsme tuto možnost a v pátek 18.února jsme se vypravili do centra dění i my.
Bohužel, hlavní lákadlo - Korejská vesnička na Masarykově náměstí nebyla
v avizovaný čas v provozu. Místo ochutnávky korejských specialit jsme poseděli u
skvělého čaje a vydali se na prohlídku sportovišť, upraveného centra a nábřeží.
Polodenní výlet se vydařil, všichni se spokojeně vraceli zpět do SPR., kde je již
čekal chutný oběd.

Procházka zasněženou Ostravou se všem líbila.

28.2.2018 nás zastihla smutná zpráva, že naše řady navždy opustil
náš kamarád, kolega, dlouholetý pracovník a dobrovolník našeho SPR
pan Ing. Miroslav Zámečník,
Naposled jsme se s ním rozloučili 7. března 2018
ve smuteční síni krematoria ve Slezské Ostravě.

Odborná konference „Ochrana lidské důstojnosti“
Proběhla 20. března 2018 v OA a VOŠ sociální v Ostravě pod záštitou
hejtmana MSK prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a náměstka hejtmana
MSK Mgr. Stanislava Folwarczného. SPR na tuto akci vyslala dva
zástupce. Program byl zajímavý, zejména nás zaujaly příspěvky, které
přednesli: doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc. PF UP Olomouc, Mgr.
Anna Šabatová Veřejná ochránkyně práv, Mgr. Jan Mochťák Úřad
vlády, odbor pro sociální začleňování,Mgr. Bc. Irena Drijáková, DiS. KÚ
MSK, odbor sociálních věcí .

