....Ze života ve Zvonečku...

....čas běží a ani jsme se nenadáli, skončilo léto a vstoupili jsme do třetího čtvrtletí roku
2014, kdy přivítáme podzim v plné síle a zimu.....
Jak žijeme ve Zvonečku???
*V letošním roce řešíme nedostatek finančních prostředků na provozní a mzdové náklady a
z toho důvodu jednáme, píšeme a řešíme... Ve městě Odrách se také z tohoto důvodu
uskutečnila porada starostů měst a obcí, jež spadají do mikroregionu Odry, to znamená obce
Oderska a Fulnecka, jejichž občané sociální služby využívají. Porada byla svolána odborem
sociálních věcí města Odry, Bc.Hrčkovou a účastnili se starosta města Odry Ing. Matůšů a
tajemník města Odry Mgr. Mlčoch, ředitelé škol Mgr.Jursík, Mgr.Hladný, starostka obce
Jakubčovice n/O, Zd Ambrožová, starostka města Fulneku, Bc. Mocová, starosta obce Vražné
Ing. Nippert, a další, sociální pracovníci OSPOD, výchovní poradci a zástupci škol,
ekonomka provozu sociálních služeb Zvonečku Ing. Homolová a zástupce Zvonečku Kl.
Galetková.
Porada byla hodnotná a závěr z porady je kladný. Všichni přítomní se shodli na tom, že
sociální služby, které Zvoneček poskytuje, tj. centrum denních služeb pro osoby, které nejsou
soběstačné a rodiny s dětmi v ambulantní a terénní formě, jsou potřebné a budou zachovány
v té podobě, tak jak doposud. Pro města a obce z tohoto jednání vyplynulo - podpořit
provozní a mzdové náklady finančně. Dále jsme vyvíjeli jednání na ministerstvu práce a
sociálních věcí, Moravskoslezském krajském úřadu, jednali jsme i s poslankyní parlamentu i
u náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje.
*V měsíci květnu t. r. se uskutečnil ozdravný pobyt na Horní Bečvě, pro 25 dětí, které trpí
opakovanými záněty dýchacích cest a také pro 15 osob – uživatelů centra denních služeb
Zvonečku. Celkem 40 osob vyjelo osobními auty vstříc odpočinkovým dnům a strávilo
hodnotný pobyt v horském prostředí s možností wellness procedur, s procházkami do lesa a
okolí přehrady. Zajezdili jsme si v jízdárně na koních, dostatečně využívali denně vyhřívaný
bazén a také relaxační odpočinkovou místnost. Děti pobytem venku a plaváním podpořily své
zdraví. Nutno poděkovat ÚP v Odrách, jmenovitě p. Kaspříkovi za vstřícnost a podporu při
často komplikovaných jednáních s některými rodiči dětí, sociálním pracovnicím OSPOD
města Odry Bc.Tvrdoňové Ing.Tomášové a p. Šubrtové za podporu a velmi dobrou
spolupráci.
*Prázdninový týden ve Zvonečku pro děti se uskutečnil v prvním srpnovém týdnu. Užili
jsme si interaktivních a poznávacích akcí, byli jsme na Helfštýně, poslechli barokní hudbu,
navštívili jsme muzeum v Odrách, i památník J. A. Komenského ve Fulneku, zahráli si
bowling, osvěžovali se ve vodním areálu v Hranicích při večerním plavání.
Děti byly vedeny k samostatnosti, podporovali jsme je v odvaze, vysvětlovali jsme, co je to
kamarádství a vedli je ke správným společenským a hygienickým návykům.
*V měsíci září jsme se opět vypravili do italského Bibione za sluníčkem a teplým mořem, na
Vinofest a ohňostroj s hudební produkcí.
*Nemohli jsme si ani nechat ujít akci kunínského zámku: Růže pro hraběnku. Prohlédli jsme
si interiéry zámku, které byly vyzdobeny nádhernými květinovými vazbami a připomněli si
historii i zásluhy dobré hraběnky Walburgy, která učila až 90 dětí denně v prostorách zámku
a vedla je k všestrannosti /vyšívání, háčkování, učila je jazykům i matematice/. Zážitek
pohladil po duši a jak jinak ukončit tak příjemný den, než obědem v restauraci na zámku
v Kuníně u Dobré hraběnky .
*V současné době i nás ovlivnila náramková “mánie“ a tak mimo jiné si vyrábíme náramky,
těšíme se z barevných výsledků a také z toho, že můžeme obdarovat své nejbližší...

*Nezapomněli jsme na keramiku, povídání s p. Hanákem,evangelickým farářem a kazatelem,
zpívání s panem Jarkem či tvoření s p. Dájou. Cvičíme na Motomedu a posilujeme svaly
rukou i nohou, denně se učíme si připravit jídlo, upéci si ovocný koláč, připravit si kávičku a
všichni společnou prací se snažíme aby každý den byl prostě “krásný“.
*Připravujeme se na adventní koncert Zvonečku, který se koná vždy, již tradičně po
mnoho let, 1.adventní neděli tj. 30.listopadu v 15 hodin , na kterém se bude podílet svým
hudebním programem ZUŠ v Odrách. Na tradičním adventním koncertě se mohou
prezentovat a jakýmkoliv způsobem pomáhat jej realizovat a připravovat, případně se
účastnit jakoukoliv formou a to jak bývalí, současní a snad i budoucí členové a příznivci
či sponzoři Zvonečku. To proto, že Zvoneček byl, je a bude jen jeden. Je jen jedna
historie, kterou si chráníme a ctíme a to i s dětmi a lidmi, kteří do Zvonečku docházeli
anebo docházejí. Všichni mají dveře dokořán otevřené každý den .
Někde jsem četla, že Zvoneček je o lidech. Ano, je. O těch bývalých i současných, o
velkých i malých dohromady a nelze je v žádném případě rozdělovat. To je prostě
historie a současnost a obojí je jen naše, jednoho Zvonečku..
* ....A že se nám dostávalo po mnoho let darů v podobě lásky, pochopení, podpory a
laskavosti, vyslechnutí i úsměvů a také financí od občanů a obyčejných lidí a dětí – např.
Adélky a Bertíka Žilinských anebo Janičky Králové, sponzorů, nadací, od měst ,obcí, za to
že jsme a existujeme a můžeme podporovat a pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují, a stojí
o to, za to vše poděkujeme děkovnou mší svatou 30.listopadu v 8 hodin v chrámu
sv.Bartoloměje v Odrách......
pracovníci Zvonečku v Odrách
výbor Zvonečku
a
všichni uživatelé sociálních služeb Zvonečku
všichni bývalí i současní členové Zvonečku v Odrách

