
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 

Nádražní 695/28 Odry 742 35       

Zvoneček informuje:  

Horké léto se nachýlilo a bude přicházet podzimní čas. A tak rekapitulujeme… Měsíc září byl příjemný 

i pro 31 členů Klubu Zvoneček, kteří vyjeli za mořem do Itálie - Bibione. Byli jsme překvapeni 

nádherným slunečným počasím, krásným průhledným mořem i akcemi v průběhu pobytu na podporu 

zdraví. Vydařil se taneční večer s ochutnávkou pizzy mnoha druhů, jízda vláčkem večerním městem 

s nasvícenými fontánami, celodenní výlet do Gulliverlandie  s mnoha atrakcemi. Nejlepší byli cvičení 

lachtani a jízda autíčky. Nechyběl ohňostroj nad mořem a ochutnávka vína. Nádhera. Utužili jsme 

přátelské vztahy, odpočinuli si, ochutnali místní speciality včetně mnoha druhů zmrzlin a nápojů. 

Cesta byla příjemná oběma směry a mnozí si vyzkoušeli poprvé jízdu patrovým autobusem. Myslím, 

že můžeme konstatovat, že akce se vydařila. 

V měsíci září dále probíhal ucelený blok rehabilitačního cvičení v tělocvičně a solné jeskyni v Relaxku 
ve Fulneku, pod vedením odborníka. Dále plánujeme účast na akci „Růže pro hraběnku“ v zámku 
v Kuníně. Nesmí chybět oběd v zámecké restauraci. Připravujeme výrobky v rámci aktivizačních 
činností na výstavu, která bude v adventním čase v MIC v Odrách patřit Zvonečku. 
Pracovní tým byl posílen o 1 kvalifikovaného pracovníka pro výkon terénní práce na Odersku a 
Fulnecku. 
V měsíci říjnu se uskuteční dokončení realizace projektu „Technikou za poznáním“, kdy jsme u 

Nadace ČEZ uspěli svým podáním. Mimo jiné se uskuteční malování všech prostor, drobné opravy a 

obnovy nátěrů a hlavně dojde k výměně elektrotechniky. Denní místnost, ve které probíhají různé 

aktivity, bude zdobit a hlavně sloužit velkoplošná televize s úhlopříčkou 139 cm k naučným, 

zájmovým a vzdělávacím programům. PC pracovna dostane nové monitory a přístroje k radosti všech 

uživatelů. Nadace ČEZ nám umožnila i nákup vzdělávacích programů, které budeme využívat 

k podpoře vzdělávaní uživatelů centra denních služeb a rodin s dětmi. 

Rádi bychom připomněli a informovali širokou veřejnost, zejména rodiny s dětmi, že na Odersku a 

Fulnecku poskytujeme ambulantně a terénně Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Sociální 

služba je určena rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, které se potýkají s obtížemi v oblasti 

výchovy a vzdělávání dětí, péče o děti, hospodaření a rodinného rozpočtu, bydlení a vedení 

domácnosti, komunikace s úřady a školami. 

Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti: 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi a s rodiči, podpora a 

nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora pro 

zajištění v rodině pro vzdělávání dětí), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (v 

závažných případech doprovázení dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity), sociálně terapeutické 

činnosti (činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení soběstačnosti, osobních a sociálních schopností 

a dovedností podporující sociální začleňování a upevňování pracovních návyků), pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování 

běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob), základní sociální poradenství (sociální 

poradenství slouží k orientaci v sociálních službách, pomáháme při oprávněných žádostech o dávky 



v hmotné nouzi, při sepisování žádostí, podpora při ucházení se o zaměstnání, doprovod na úřady a 

pomoc při jednání s úřady a se školou, doporučení odborné pomoci).  

Provozní doba: 

Ambulantní:     Terénní: 

Pondělí  14:00 – 16:30   Středa, čtvrtek 13:00 – 17:00 

Pátek  8:00 – 12:00   *V individuálních případech lze poskytnout terénní 

sociální službu po vzájemné dohodě i v jiném 

časovém rozmezí. 

 

 

 Klára Galetková Zvoneček Odry 

 






