Duben 2018
Trochu moudra našich předků:
Duben patří, co se počasí týče, k nejvrtkavějším měsícům v roce. Naši předkové
v tomto období bedlivě pozorovali přírodu a snažili se z proměnlivého počasí
odhadnout, jaký vliv bude mít na jejich úrodu. Vznikla tak spousta pranostik (duben
je prý na pranostiky nejbohatším měsícem), které sice meteorologové dnes
zpochybňují, protože se neopírají o žádná vědecká data, nicméně jsou, dalo by se
říci, naším kulturním dědictvím.
Naši předkové rovněž prorokovali,
že prší-li 1. dubna, bývá mokrý
máj nebo je-li

Na Svatého Marka(25.4.) deštivo,
je sedm týdnů blátivo.
Další pranostiky se týkají jarního
počasí. Například nejznámější:¨

na Svatého Jiří (24. 4.) vylézají
hadi, štíři. Mimochodem, pokud se
chystáte nějaký ten strom zasadit, pak neotálejte. Kolikátého dubna stromek
zasadíš, tolikátého roku ponese ovoce.

Protidrogový vlak v Ostravě

Ve středu 4.4.2018 naši klienti navštívili v Ostravě-Svinově protidrogový vlak :
„Revolution Train“, který je svou koncepcí jedinečným projektem v oblasti české
protidrogové prevence

Autor tohoto projektu pan Pavel Tůma chce pravdivými, odstrašující příklady nejen
varovat před užíváním drog, ale i nabídnout alternativu hodnou 21. století.

Základní vizi autorů projektu doplňují sami návštěvníci protidrogového vlaku, kteří
formou dotazníku mohou navrhovat a tím ovlivnit jejich další podobu.
Návštěvu vlaku na Svinovském nádraží podpořil i městský obvod Ostrava-Poruba.

SPR–DS, o.p.s. spolupracuje nadále se společnosti
MOMENT ČR o.p.s., která je více známá pod názvem
Charity Shops. Posláním této společnosti je provozování
charitativních obchodů, které svou činností podporují další neziskové organizace.

Jsme rádi, že i naše organizace může pomáhat potřebným.

Caruso Show v SPR
páteční zábavný program

…...po dobře vykonané práci přichází odměna ……

tanec, zpěv, zábava - to máme rádi

A opět zpátky k povinnostem :
účast zástupců SPR-DS na semináři k problematice GDPR
tento seminář se uskutečnil 26. 4. 2018 v budově
Nové radnice a byl určen pro poskytovatele sociálních
služeb a souvisejících aktivit. GDPR má výrazně zvýšit
ochranu osobních dat občanů a vstoupí v účinnost dne
25. 5. 2018. GDPR se týká všech firem a institucí
zpracovávající data uživatelů, tzn. také poskytovatelů sociálních služeb. Účastníci
semináře byli seznámeni zejména s
- novými povinnostmi, zásadami zpracování a postupem implementace
- odpovědnost správce a zpracovatele, smlouva o zpracování osobních údajů, sankce
- definici, pojmy, právem subjektů údajů a povinnosti správců
- Souhlasem a ostatními právní tituly zpracování

DEN ZEMĚ

Ostrava-Poruba, Hlavní třída

probíhal 26.4.2018 od 9 do 17 hodin na prostranství u krytého pódia u
kruhového objezdu na Hlavní třídě za účasti hostů Magistrátu města
Ostravy, městské policie, VŠB-TUO, Ostravského muzea, Planetária, atd.

Bohatý program byl pro naše klienty velmi zajímavý.

Nejvíce zaujaly chemické pokusy, přírodověda hrou = hry, kvízy, soutěže,
„policejní stánek“, kynologické ukázky, dravci - ukázka sokolnictví.

Den pečujících

V sobotu 5. Května se v ostravském Trojhalí Karolina setkalo cca padesát
organizací, dobrovolných skupin, které se starají o nemocné, handicapované a lidi,
kteří si již nemohou sami pomoci. Celodenní program pro ně připravili organizátoři z
Moravskoslezského kraje. Pro zúčastněné organizace i jednotlivce probíhaly
odborné workshopy na téma: Autismus, Sociálně patologické jevy, Relaxace, Tvorba
zážitkových programů, Terapie tancem, výtvarné akce a další.

Pro návštěvníky byl připraven velmi bohatý kulturní program – vystoupila např.
hudební skupina osob se zdravotním postižením Třesk a Rytmy, dále skupina Maxim
Turbulenc, Lipo, Petr Bende a Cimbál Big Band a hosté koncertu Richard Tesařík a
Bohuš Josef.

Vzděláváme se
11.5 . seminář na téma „Klíčenka pro záchranu“
Jedná se o nabídku řešení situace nenadálého kolapsu, kdy dotyčná
osoba má u sebe základní údaje, které záchranářům pomáhají určit
chorobu, užívané léky, případné alergie a tak zajistit rychlou pomoc.
15.5. seminář na téma GDPR
Tentokrát jsme seznámili s připravovanou novelou ochrany osobních dat dle nařízení
EU, která má platit od 25.5.2018, pracovníky naší organizace i zájemce z řad
pečujících. Seminář proběhl pod hlavičkou Akademie.cz.
Lektorka se zaměřila na zákon č.101 /2006 Sb. a nově
vzniklý zákon a respektováním zařízení
i uživatelů,
opatrovníků, pečovatelů. Jedná se např. o vedení
dokumentace, fotografování v zařízení, souhlasy………apod.

Následují aktivity našich sportovců ze SK Chachaři
Stonožkový dvojboj
IV. ročník sportovců se zdravotním postižením i jejich asistentů se

uskutečnil 17.5.2018 v Bowling Parku Ostrava-Hrabůvka. Sportovní
elán neovlivnilo ani “uplakané“ počasí. Ze 14 sportovních klubů se
sportovci SPR umístili na 3. příčce. Organizátorům pomáhalo 20 studentek oboru
sociální činnost ze Střední školy prof. Z. Matějčka, Ostrava-Poruba. Soutěžící
obdrželi upomínkové předměty, které vyrobila keramická dílna pořádající organizace.

Senior-junior-hendikepiáda

Pátek 1.6.2018
XI. ročník sportovního, vědomostního a znalostního klání se uskutečnil na zahradě
DPS Astra. Trojice senior-dítě- hendikepovaný měla za úkol splnit připravené
disciplíny, které rozvíjely motoriku, koordinaci, postřeh, intelekt.

Naši klienti se tradičně této akce účastnili a obsadili 1., 2. I 3. Místo. Soupeření
v tříčlenných smíšených družstvech soutěžící přirozenou cestou inspirovalo
k vzájemné toleranci, spolupráci.

Zahradní slavnost – dopolední posezení s grilováním v SPR
21.června 2018
A zase nastal čas dovolených. Letos jsme si jara moc neužili, léto se přihlásilo hned
po zimě. Konec června nás zastihl v pravém horkém letním počasí, v plném rozpuku
letních radovánek. Na tuto dobu se všichni moc těší. Dovolená je naplánovaná, čekají
nás převážně pestré odpočinkové aktivity.

A takto u nás, v denním stacionáři tradičně vítáme léto :
hudbou, grilováním, zábavnými tvůrčími činnostmi, soutěžením.

