Zvoneček informuje….
Týdenní prázdninový pobyt ve Zvonečku aneb“ Horké léto 2013 „
...Za krásami Moravy jsme se vydali desátým létem.To letošní ještě neskončilo ale budeme
na ně vzpomínat jako na opravdu horké , v pravém slova smyslu….
Plán poznávacích výletů jsme si pečlivě připravili dopředu ale v letošním horkém létě byly
nutné změny a úpravy programu s ohledem na extrémní teploty +35 i + 40stupňů C.
Zatím co minulé roky jsme měřili vzdálenost k cíli na kroky anebo metry,v tomto horkém
týdnu na stín pod stromem s odpočinkem a osvěžení vodou.....
Nutno říci ,že bez dotace Ministerstva školství ČR bychom nemohli pobyt
realizovat.Děkujeme.
Pobytu se účastnily děti z pěstounských rodin,děti,jejichž rodiny se nachází v hmotné nouzi
,mládež se zdravotním postižením do 26 let a ostatní děti a mládež ,které se nemohly
prázdninového spaní ve Zvonečku dočkat a na pobyt se prostě přihlásily./Mohelnice,Horní
Benešov,Fulnek,Odry atd./ Každý rok se snažíme ,aby prázdninový pobyt byl veselý
,radostný ,abychom strávili všichni příjemný týden , osamostatňovali se ve všech činnostech
,které jsou nutné pro život a také poznali mnoho nového.
Navštívili jsme Maria Skálu,Hostýnské muzeum,ZOO ve Zlíně –Lešné včetně nádherného
zámku,projeli jsme se vláčkem v ZOO,absolvovali i kolotoč,osedlali poníky,zasportovali
v lanovém centru Lanáček,prohlédli si Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad
Bečvou ,ochutnali léčivou minerální vodu ,zahráli si turnaj v bowlingu a také ve
dvouhodinovém aktivním pobytu na Dopravním hřišti v Odrách zajezdili na
koloběžkách,jízdních kolech a elektromobilech.Odpolední 3 hodinové pobyty ve vířivkách a
bazénech v Hranicích byly úžasné.....
Vzdělávání a poznávání obohacuje a to jsme splnili .Děti jsme podporovali v samostatnosti a
v letošním roce to bylo opravdu mnoho zapotřebí !Rodiče i prarodiče pravděpodobně z lásky
k dítěti všechny základní úkony a činnosti ,které by desetileté dítě mělo umět vykonávali i
za své děti a svěřence ......Pro 11 dítě bylo velkým problémem složit si deku anebo jíst celým
příborem ,oddělit použité věci od čistých ,poznat si svůj ručník,dodržovat pravidla
domluvy....
Vyslechli jsme i sdělení dítěte ,že celý příbor k jídlu nepotřebuje ,že mu stačí lžíce a že
příborem nikdy nejedlo,pokyn ,že do velkého bazénu jdou jen dobří plavci považovalo za
pobídnutí ke skoku do vody ,anebo že po mokré podlaze chodíme pomalu ho pobídlo k běhu
a skončilo se 3 stehy na čele.....poněvadž hrana schodu je přece jen dost tvrdá ....
Vymoženost moderní doby v podobě mobilního telefonu také ovlivnilo pobyt......Vynikající
bylo opatření některých rodičů,že dítěti mohli zavolat jen oni a dotázat se ,jak se dítěti na
pobytu daří a měli rovněž všichni číslo na služební telefon ,který byl v pohotovosti 24 hodin
denně
a
byl
pro
rodiče
a
pěstouny
přístupný....
Všichni pracovníci pobytu podporovali u dětí odvahu a samostatnost .Individuálním
přístupem se snažili děti vést ke zručnosti,soběstačnosti,bezpečnosti
a
celkové
orientaci.Vedli děti k tomu aby „své“ věci si dávaly na „své „určené místo,do svého kufru
,při stesku řekli pohádku,pohladili....Všem patří velké poděkování i za čas ,který dětem
věnovali.Na pobytu pracovali od 5 hod.ráno do 22 hod.večer a spát chodili až usnulo
poslední dítě a všichni spokojeně oddychovali .Bylo to náročné ale ....už se těšíme se na léto
2014 se spaním ve Zvonečku....
Klára Galetková-vedoucí prázdninového pobytu

