....Ze života ve Zvonečku ....
***sociální služby Zvonečku využívají občané se zdravotním postižením a dochází do centra
denních služeb
***další poskytovanou službou jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služba je
určena rodinám s dětmi,k podpoře rodičovských kompetencí a také terénní pracovník přímo
v rodině pomáhá dítěti zvládat přípravu na školu ,případně ve spolupráci se základními
školami řeší výchovné a sociální problémy *Cvičení v tělocvičně, plavání v Hranicích
na Moravě, probíhalo v pravidelných termínech k radosti nás všech, kteří se těchto
vynikajících akcí zúčastňujeme. Užíváme si vířivek, tobogánu, točivé vody i masážních
proudů.
*Relax v solné jeskyni jsme si všichni zopakovali a krásně užívali. Vždy jedna skupina
cvičila s nářadím a druhá odpočívala. Všem se taková forma odpočinku líbila.

*Rok 2015 už zůstane zapsán v kronice Zvonečku i v naší paměti, jako rok, kdy
jsme poprvé navštívili Slovensko a mohli pobýt ve Vysokých Tatrách.
Čtyřdenní poznávací výlet do Vysokých Tater se hodně podařil. Jeli jsme RegioJetem a využili
jsme i bohatou nabídku jídelního lístku....Ubytování bylo velmi pěkné v rodinném domě ve
Štrbě, v soukromí. Počasí nás hodně překvapilo svou rozmanitostí. Zažili jsme
neproniknutelnou mlhu na Štrbském Plese, kroupy i velké teplo s viditelností až na vrcholky
hor... Ochutnali jsme tatranskou specialitu v Kolibě, prošli jsme Štrbu a kochali se krásami
slovenských velehor. Navštívili jsme Starý Smokovec i Tatranskou Lomnici. Projeli jsme
se“zubačkou“, potkávali jsme turisty ze všech koutů světa..... Celé čtyři dny nás doprovázel
verš, který se nachází v tatranském muzeu: “Utrhl jsem květinu, zvadla.Chytil jsem motýla a
zemřel mi v dlani. A tak jsem pochopil, že krásy, je možno dotýkat se pouze srdcem.“
*Noví klienti centra denních služeb se hlásili v průběhu celého roku. Stále nás,
pracovníky sociálních služeb Zvonečku, překvapují informace od občanů Oderska a Fulnecka,
že vůbec nevěděli, že se centrum denních služeb v Odrách nachází a je přístupné osobám se
zdravotním postižením k denní docházce.
*Prázdninového pobytu –tábora pro děti, se letos účastnila skupina menších dětí od 5
let -15 let věku.Všechny děti si užily prima chvilky, radosti, zábavy a nových zážitků. Zajímavý
byl den s Městskou policií v Odrách, krásně bylo ve vodním areálu v Hranicích na Moravě,
zajímavé poznatky všechny děti získaly na výstavě Svět v pravěku v Muzeu v Novém Jičíně. A
co teprve na hradě Helfštýně, kde si každý mohl vyrobit vlastní minci. Mnoho legrace bylo
také na bobové dráze v Heiparku v Tošovicích. Velmi pozorně všechny děti sledovaly výklad o
práci dobrovolných hasičů rovněž v Tošovicích. Zaujala je informace o výhře poháru
v Ženklavě a to z toho důvodu, že tábora se účastnily i děti ze Ženklavy.
SASka pro rodiče s dětmi začala opět v srpnu svoji činnost 1. srpna k radosti dětí a
maminek, povídáním o pitném režimu. Pravidelně s dětmi a jejich maminkami zpíváme dětské
písničky, hovoříme o vývoji a výchově dítěte a podporujeme rodičovské kompetence.
SASka v terénu se rozběhne koncem srpna. Těší nás zájem rodin s dětmi a připravujeme
rozšíření terénní práce. Pokud si myslíte, že Vaše dítě potřebuje pomoc a podporu
s pravidelnou intenzivnější přípravou do školy, neostýchejte se nás oslovit, seznámit nás
s Vašim požadavkem a pokud to bude možné, rádi Vašemu přání vyhovíme. Terénní pracovník
spolupracuje s výchovními poradci základních škol a vždy se snaží vybrat takovou formu
práce, která je pro dítě nejvhodnější a nejúčinnější.
Klára Galetková

