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Z činnosti Klubu Zvoneček Odry- aneb ze života Zvonečku….
1. pololetí 2017
S myšlenkou poskytnout dětem, mládeži a mladým lidem s kombinovaným postižením
podporu na kvalitní úrovni, oslovujeme odborníky, pedagogy i nepedagogy - odborníky k lektorské
činnosti.
Jednotlivé oblasti, kterým jsme se pravidelně věnovali:
Výtvarné činnosti a práce s materiály: „Naše“ děti i uživatelé sociálních služeb se výtvarným
činnostem věnovali velmi rádi. Vyráběli papírové dekorace, přání k jarnímu období, k narozeninám
apod. Rozmanitá práce s papírem podporovala rozvoj jemné motoriky a vedla k dodržování
pracovních postupů.
V keramické dílně jsme se hodně zdokonalili při práci s keramickou hlínou. Velmi úspěšně jsme
vykrajovali tvary, lepili jednotlivé části hlíny, zvládali jsme i glazurování. Nejdůležitější byl vždy
nápad, který jsme chtěli uskutečnit a vyrobit. Výrobky z keramiky jsme zdobili celý interiér
Zvonečku. Dříve jsme používali větu „já to ale neumím“…to už neříkáme…

Pohybové dovednosti jsme rozvíjeli při
cvičení
v Relaxku,
v
tělocvičně
s tělocvičným nářadím: zvládali jsme
cvičení s činkami, velkými i malými
míči,
šátky,
gumou,
overbally.
Procvičovali jsme rytmus pohybem i
zpěvem. Těšili jsme se na tanec s hudbou
i kuželky.
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Za „vodou“ jsme pravidelně vyjížděli na Plovárnu v Hranicích. Cvičili jsme ve vodě, plavali jsme
v různých bazénech, hráli hry a relaxovali ve vířivce. Příjemné byly i masáže vodními proudy.

Muzikoterapie přispívala k pohodě, dobré náladě a lepšímu vnímání zvuků. Mimo jiné jsme
poznávali hudební nástroj hoboj v několika verzích, různé flétny a hudební historii. Hudbu a zpěv
jsme se naučili vnímat jako aktivizační, vzdělávací a relaxační nástroj. Pohodové bylo i dopoledne
na přání, kdy jsme zpívali své oblíbené písně a melodie s kytarou, mandolínou i bubny a hobojem.
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Sociologické úvahy o životě našly své opodstatnění v aktivizačních a vzdělávacích činnostech.
Pomocí symboliky se nám podařilo postavit si dům, či vytvořit vládu pomyslné země. Nebyl to dům
ledajaký, byl postaven na lidských vlastnostech. Dům se nedal postavit na nepřátelství a nepohodě,
lži a zlosti, ale na lásce a přátelství, porozumění a vzájemné pomoci. Přemýšleli jsme, které
předměty potřebujeme na cestu, na dovolenou anebo na výlet, jak se chovat v neznámém prostředí a
jak dbát o svoje zdraví a bezpečnost.

Poznávání přírody a světa mají uživatelé Klubu Zvoneček obzvláště v oblibě. Seznamovali se a
rozšiřovali si poznatky o fauně a floře o živé a neživé přírodě. Získávali přírodovědné znalosti a
povědomí o okolním světě. Nadšeni byli z praktických pokusů a interaktivních činností. Pozorovali
jsme dešťovky, jak provzdušňují zeminu pomocí písku a hlíny. V oblasti nauky o planetách jsme
pozorovali otáčení globusu a vzpomněli jsme si na návštěvu v Planetáriu v Ostravě, kde jsme
navštívili několik naučných a vzdělávacích programů. O měsíci, Obloha v noci apod.
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V únoru jsme uspořádali Valentýnský ples pro uživatele Centra denních služeb. Společnými silami
jsme si vyzdobili prostory Zvonečku, přichystali tombolu, zajistili hudební doprovod, dobroty
k zobání a slavnostně se vystrojili. Přátelsky jsme se pobavili, zatancovali si a zazpívali si.

Klub Zvoneček se těší dlouhodobé spolupráci se Základní školou v Heřmanicích u Oder. Žáci školy
již dvakrát vystoupili se svým „zvonečkovým souborem“ na tradičním Adventním koncertě
Zvonečku v oderském chrámu sv. Bartoloměje. V měsíci dubnu pak přijali pozvání do Zvonečku
k tvůrčí keramické dílničce. Žákům i pedagogům školy byla činnost Klubu představena, prohlédli si
prostory a aktivně se zapojili do tvoření z keramické hlíny. Vlastními výrobky pak obdarovali své
maminky ke Dni matek, v květnu tohoto roku.
Děti z této školy se svými učiteli uspořádali i sbírku knih. Knihy věnovali Klubu Zvoneček. Po
poradě s pracovníky sociálně aktivizační služby, kteří pracují v terénu, jsme se dohodli, že knihy
poputují do rodin s dětmi na Odersku a Fulnecku, které se potýkaly se sociálními problémy.
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Pěkný dárek jsme obdrželi od rodiny Grossmannových. 15. března jsme vzpomněli výročí úmrtí
naší kamarádky Andrejky, která odešla z tohoto světa náhle a nečekaně ve 40 letech. Jeli jsme, na
pozvání její maminky a babičky, do kina v Bohumíně, na český film Anděl Páně 2. Byl to pro nás
velký a příjemný zážitek. Krásně se o nás starala p. Grossmannová Lidka, která vyhledala vlakové
spoje a turisté z Bohumína, kteří předem zakoupili vstupenky, pomohli s orientací a zajistili
„hospůdku“, kde bylo možné poobědvat. Andrejce jsme poslali kytici modrých tulipánů a
vzpomínku ….máme ji stále v srdíčku…..vzpomínáme na její bonmoty a veselou povahu... Velmi
děkujeme.

Ve druhé polovině měsíce června se uskutečnila poznávací a vzdělávací akce Za historií městem
Fulnek, s návštěvou Muzea Jana Ámose Komenského. Přiměřeným způsobem se děti se zdravotním
postižením a mladí lidi s kombinovaným postižením seznámili s dílem Jana Ámose Komenského
přímo v Muzeu J.A.K. Rovněž jsme navštívili Kapli Jednoty bratrské, ve které kázal.
Bylo by chybou, kdybychom opomenuli sociálně terapeutické činnosti, které probíhaly každý den a
to různými způsoby. V rámci přípravy jídla, podle přání uživatelů, jsme krájeli zeleninu, čistili
brambory, míchali těsto, připravovali drobenku na koláč apod. Učili jsme se činnostem a pracím,
které člověk nutně potřebuje ke svému životu, aby byl co nejvíce soběstačný. Dokázali jsme i
pověsit utěrky na sušák a někteří uživatelé soc. služby zvládli žehlit a skládat „prádlo“. Dobře se
dařilo klientům sestavit jídelníček oblíbených jídel, která jsme si chtěli uvařit a také zapsat do
sešitu, určit potraviny, které musíme nakoupit a zpracovat. Protože připravit si oběd je velká
práce………
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O Velikonocích jsme pekli z kynutého těsta tzv. jidáše, tradiční velikonoční pokrm. Společně jsme
je zapletli, ozdobili rozinkami, pomazali vajíčkem a upekli. Zaplétali jsme také vrbové proutí do
pomlázek, kterým říkáme „tatary“. Procvičili jsme tak jemnou motoriku prstů.
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V rámci Muzejní noci byla provedena veřejná prezentace ARPZPD v ČR, z. s. Klubu Zvoneček ve
Vodním mlýnu Wesselský formou výstavky výrobků dětí, členů a uživatelů, včetně propagačních
informačních materiálů.

Vzdělávání pracovníků Klubu Zvoneček v roce 2017 probíhá za podpory projektu Vlády ČR na
podporu spolků a významně přispěje ke zvýšení kvality práce, v péči a poskytování podpory dětem
s chronickým onemocněním, mládeži a mladým lidem s kombinovaným zdravotním aj. postižením.
Prozatím se uskutečnil jeden seminář na téma Práce se standardy kvality v praxi sociálních služeb a
využití relaxačních technik v průběhu služby. Vzdělávání pracovníků bude dále pokračovat tématy,
které zvolil pracovní tým. Jsou to: Úvod do problematiky šikany a kyberšikany u dětí a
mladistvých, Asertivní komunikace a Prevence syndromu vyhoření. Odbornost seminářů a
akreditace zabezpečuje Sociální akademie v Ostravě.
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SAS - jinak Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Ze zákona se poskytuje zdarma.
Sociální službu poskytujeme v ambulantní formě v sídle poskytovatele a také v rodině s dětmi.
Službu využívají rodiny s dětmi, kdy dítě trpí opakovanými chronickými zdravotními problémy a
z tohoto důvodu potřebuje individuální přístup. Služba podporuje začlenění členů rodiny do
společnosti a je službou sociální prevence před sociálně patologickými jevy společnosti. Přímo v
rodinách s dětmi poskytujeme podporu a pomoc při školním vzdělávání dětí, dospělým členům
domácnosti pak s podporu při hledání práce i s orientací jednání na úřadech, se školou, u lékaře
apod.
Ambulantní forma služby:

Terénní forma služby:

Naše finance:
Město Odry je k potřebám Zvonečku i ostatních sociálních služeb ve městě vnímavé. Velmi nám
pomáhá loňské rozhodnutí Města Odry s moudrými zastupiteli, že budeme dostávat pravidelně,
každoročně částku 100.000,- Kč z rozpočtu města Odry na provozní náklady. Přiměřeně pomáhají i
ostatní obce Oderska, město Fulnek i Vítkov.
Město Odry nám v Grantech „Poznáváme svět, vzděláváme se“ a „Pohybem ke zdraví“ poskytlo
částku 27.000.- Kč pro rok 2017.
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Služba pro rodiny s dětmi bude v letech 2017-2019 podporována projektem Podpora služeb sociální
prevence 2.

V letošním roce 2017 jsme zaznamenali úspěch u Nadace Agrofert, v projektu: Grant na podporu
rodičů samoživitelů s dětmi, která poskytla finanční prostředky ve výši 50.000,- Kč.

Tým pracovníků:
Klára Galetková, Ing. Robert Frydrych, Bc. Pavla Baráková, Irena Špůrková, Petra Peštová,
Ludmila Grossmannová, Ing. Jaroslav Tomčík, Ludmila Kučerová DiS., Mgr. Karolína Žáková,
Mgr. Alena Jestřebská, Martina Jaroňová, Martin Kusý DiS., Mgr. Jindra Kopřivová, jáhen Radek
Hanák DiS., Alena Orságová , Ing. Dana Homolová.

