„SPOJUJEME DVA SVĚTY“
Po dvou úspěšných plesech klubu jsme se i letos rozhodli
uspořádat pro naše rodiče, známé, přátele i partnery ples Klubu
Stonožka Ostrava, který jsme pořádali v kulturním domě ve
Vratimově 14.2.2020. Výtěžek plesu byl použit pro naše uživatele.
Tímto bychom, chtěli poděkovat našim partnerům i asistentům,
kteří nám pomohli jak s financováním, tombolou, organizací i s
programem plesu. Děkujeme.

Hodný zelený zlobr si s námi hrál na Dolní Bečvě v chatě Amos, kde probíhal náš letošní jarní prázdninový
ozdravný pobyt. Shrek byl 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.

Letos v březnu, jsme ještě před vyhlášením uzavření sociálních služeb z důvodu pandemie koronaviru, ještě stihli s
našimi „dětmi“ vyjet na víkendový pobyt v našem centru na Dívčím Hradě. Moc jsme si ten pobyt užili a mrzí nás, že
jsme kvůli tomu škaredému „broukovi“ museli spoustu akcí které jsme měli naplánované zrušit, Tak snad už bude líp.

Po uvolnění omezení letošní celosvětové svízelné situace, jsme nechtěli ponechat nic náhodě a ihned jsme se vrhli
do přípravy Letního Tábora na Dívčím hradě, který se letos vinul nad prérií jako kouřový signál pro velkého boha
indiánů Manitůa. Letošním tématem byli totiž Indiáni a přesto, že jsme měli letos přísnější režim s ohledem na
dezinfekci a hygienu, na našem úsměvu a radosti to nijak nebylo znát. Bylo to totiž naše společné setkání po dlouhé
době zákazů, příkazů a odříkání. Chtěli bychom moc poděkovat Nadačnímu fondu Vítkovice steel, který nám
poskytl dotaci na nákup matrací, takže letošní indiánský tábor byl co se týká zdravého spánku nadmíru luxusní. Moc
Vám děkujeme.

