Zahájení práce i klubové činnosti.
Ahoj všem po krátké odmlce. Znovu se Vám hlásím s informacemi, jak jsme zahájili klubovou činnost v roce 2019. 11.1.2019
jsme se všichni sešli v klubovně Stonožky, kde jsme hezky popovídali o právě prožitých vánočních prázdninách, dárcích a
pohodě. Moc jsme se na Vás těšili a na zahájení jsme to povídání pak okořenili našim klientům pořádným diskem a ti, kteří
chtěli mohli dokonce zůstat ve Stonožce do druhého dne.

Dílny na Dívčím Hradě
Tak jako tomu bylo i v uplynulých
letech, tak i letos jsme navázali na snahu
využít naše "srubové městečko" k
aktivnímu pohybu a k práci pro naše klienty
ze sociálně terapeutických dílen. Jeli naši
kluci, kteří si tyto pracovní pobyty velmi
užívají a moc se na ně těší. Jde o to že se
udělá spousta práce, která kluky baví a
ještě zůstane čas na zábavu a hry. Výborné.

Ples Klubu Stonožka Ostrava ve Vratimově.
Po úspěšné loňské akci, jsme se rozhodli pro naše rodiče, známé, přátele i partnery uspořádat další ples Klubu Stonožka
Ostrava, který jsme pořádali v kulturním domě ve Vratimově 15.2.2019. Výtěžek plesu byl použit pro naše uživatele.
Ples se moc povedl, všichni se velmi dobře bavili, tombola byla bohatá a hodnotná, k tanci i poslechu nám hrála kapela
UFO. Prostě ples jak má být a i v příštím roce se doufám znovu sejdeme.

Prázdninový ozdravný pobyt Dolní Bečva Chata Amos.
Letopisy NARNIE se letos psaly na Dolní Bečvě v chatě Amos, kde probíhal náš letošní jarní prázdninový ozdravný
pobyt. Letopisy Narnie byly totiž tematickým program pobytu a díky tomu, že letos na nás paní zima nezapomněla s
nadílkou sněhu, užili jsme si to na podtrženou 1. Měli jsme připraveno spoustu her, výtvarných a kreativních soutěží,
zažili jsme opravdovou sněhovou bitvu a výtečně si zasáňkovali. Všem se to moc líbilo. A my bychom touto cestou
chtěli poděkovat ÚMOb Ostrava Jih, který nám pomohl dotací s financováním pobytu.

Víkendovky na Dívčáku zahájeny. Hurá.
Konečně jsme se dočkali. Hurá na víkendový pobyt na našem Dívčím Hradě. Víkendový pobyt od 22.-24.2.2019 byl
prvním v letošním roce, kdy jsme vyjeli na Dívčí Hrad. Už se nám po našich srubech moc stýskalo především pak po naších
zvířátkách, které jsme o loňského podzimu neviděli. Sešlo se nás 12 kamarádů a víkendovku jsem si i přes menší nepřízeň
počasí parádně užili. Už se těšíme na březen kdy pojedeme dvakrát.

