
Zpravodaj   Stonožky 

Leden:     Červenec: 

11.1. Zahájení klubová činnosti    2.-16.7  I. turnus stanového tábora v CIT D. Hrad 

22.-24.1. Víkendový pobyt Dívčí Hrad    16.-30.7. II. turnus st. tábora v CIT Dívčí Hrad 

Únor:      Srpen: 

21.-27.2. Prázdninový pobyt Beskýdek    19.-27.8. III.turnus st. tábora v CIT Dívčí Hrad 

Březen:      Září: 

4.-5.3.  Disko v klubu Stonožka    12.9. Zahájení klubové činnosti 

11.-13.3 Vítání Jara Dívčí Hrad    16.-18.9. Pilotní projekt – turnaj klientů a    

      poskytovatelů sociálních služeb Dívčí Hrad 

24.-27.3. Velikonoční pobyt Dívčí Hrad    23.-25.9. Víkendový pobyt Dívčí Hrad 

Duben:      Říjen: 

15.-17.4. Víkendový pobyt Dívčí Hrad    7.-9.10. Víkendový pobyt Dívčí Hrad 

29.4-1.5. Víkendový pobyt v klubovně    14.10. Oslava 18. narozenin klubu Stonožka 

Ostrava spojený s výletem do Brna 

      25.-29.10 Podzimní pobytová akce Ramzová 

Květen:      Listopad: 

12.-15.5. Víkendový pobyt Horní Bečva    11.-13.11 Víkendový pobyt  ve Stonožce 

20.-22.5. Víkendový pobyt Dívčí Hrad    25.-27.11. Víkendový pobyt Dívčí Hrad 

26.5. Stonožkový dvojboj –turnaj  

klientů a poskytovatelů  sociálních 

Služeb       

Červen:      Prosinec: 

31.5.-5.6. Vodácká výprava Vltava    2.12. Mikulášská nadílka 

18.-25.6. Pobyt dětí s rodiči Štúrovo    19.12. Předvánoční odpoledne ve Stonožce  

29.6. Hurá prázdniny v klubovně Stonožky 

… a máme tady nový rok  a s ním i nové plány… 

č. 1/2016 

... v novém roce jsme navázali na tradici z let minulých… 

     …v měsíci lednu jsme pro naše členy spustili kolotoč kroužků a pobytových akcí, na které 

jsme se těšili celé vánoční prázdniny. Letos poprvé jsme hned v lednu jeli na víkendový pobyt 

na náš CIT Dívčí Hrad a ohromně jsme si to užili. V době jarních prázdnin jsme, za přispění 

ÚMOb. Ostrava Jih našli útočiště na chatě Beskýdek III nedaleko Visalají.(pokračování na straně 2) 



Karel Napravil-koordinátor IC –březen 2016 

www.stonozkaostrava.cz 

… stále probíhají práce na našem CIT Dívčí Hrad. O všem Vás budeme informovat… 

Ttentokrát nám přálo počasí a my si užili těch pravých zimních radovánek… 

Lednový víkendový pobyt na Dívčím Hradě … prázdninové radovánky na chatě Beskýdek III v obci Krásná. 

…proměna 
příjezdové cesty k 

Celoročnímu 
integračnímu 

táboru Stonožka 
Dívčí Hrad 

Jako tomu bylo i v loňském roce, tak i letos 

navazujeme na myšlenku posunout naše 

uživatele dále ve svém životě a naučit je 

pracovním návykům, zejména pak pro pocit 

sounáležitosti a radosti, že se něčemu novému 

přiučí. Z tohoto důvodu organizujeme každý 

měsíc třídenní pracovní výjezdy pro klienty 

sociálně terapeutických dílen na CIT Stonožka 

Dívčí Hrad, kde si pomocí pracovní terapie tyto 

návyky osvojují. V průměru tak připravíme pro 

naše klienty až 20 vícedenních sociálně-

terapeutických akcí ročně. 
Terénní úpravy v rámci pracovní terapie  


