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Zpravodaj

Stonožky

Klub Stonožka Ostrava
NEDÁVNÁ MINULOST
Jednou z nejvydařenějších akcí loňského podzimu
byl týdenní ozdravný pobyt, kterého se zúčastnilo
padesát členů našeho klubu na chatě Staré Sedlo
v obci Ramzová v malebném prostředí Jeseníků.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Mikulášský zábavný večírek navštívila asi
stovka účastníků – našich klientů, členů, jejich
rodinných příslušníků, pracovníků i přátel
Stonožky.
O skvělou zábavu se starali pozvaní klauni
z Balónkova a také čerti a andělé - naši mladí
asistenti, kteří byli jako vždy úžasní …
Nadílka Mikuláše byla spojena s výroční
členskou schůzí a volbou statutárních zástupců
na následující volební období.

V duchu nadcházejících vánočních dnů
plných pohody proběhlo i setkání našich
přátel v klubovně Stonožky, kdy jsme se
symbolicky u stromečku rozloučili s rokem
2014.
O úsměv na tváři našich kamarádů se v
podobě dárků postarala nadace Strom pro
lepší život a společnost Tesco Store.

… PROČ PRÁVĚ ZPRAVODAJ STONOŽKY ?
… cílem tohoto našeho zpravodaje bude informovat Vás, co se v našem klubu za uplynulý čtvrt rok
událo, co chystáme, čím se můžeme pochlubit nebo i přiznat, kde nás tlačí bota
… chceme Vám Klub Stonožka přiblížit tak, abyste si sami mohli udělat obrázek o činnosti denního
integračního centra pro osoby s hendikepem i o sociálně aktivizačních službách, zaměřených na
využití volného času našich členů, jejich rodinných příslušníků a přátel.

CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁME

VÁNOČNÍ PROJEKT
Uživatelé našeho denního integračního centra
se v keramické dílně věnují výrobě nejen lité
keramiky (hrnky, misky, talíře ap.) ale i
drobných upomínkových předmětů. Naši klienti
mají rádi práci s keramickou hlínou, protože jim
přináší pocit uspokojení a mají radost, že tyto
výrobky mohou někomu posloužit a potěšit i
cílového donátora Klubu Stonožka.
Výroba vánočních keramických ozdob, které
se Vám chystáme nabídnout, bude probíhat v
naší dílně téměř po celý rok. Všechny vánoční
ozdoby originálním desénem vyvzorovali naši
pracovníci, bez jejichž velké pomoci by se
většina našich klientů vůbec neobešla.
Projekt VÁNOCE byl zahájen v lednu 2015
a bude ukončen v září tohoto roku. Jak se
postupně bude naplňovat smysl tohoto
projektu, o tom Vás budeme průběžně
informovat.

ČEHO NENÍ NIKDY DOST…
… nikdy není dost těch správných dobrých lidí
… nikdy není dost díků jim – Vám poděkovat
Posláním našeho klubu je zmírňovat důsledky zdravotního
postižení člověka na život jeho a jeho rodiny, pomáhat zdravotně
postiženým lidem a jejich rodinám v přístupu a využívání
veškerých aktivit běžného života, v prosazování a naplňování
jejich práva žít plnohodnotný život. Abychom mohli pokračovat v
naší činnosti, potřebujeme i Vaši pomoc.

Na příští číslo našeho Zpravodaje se můžete těšit v měsíci dubnu 2015.
Vyhotovil Karel Napravil – koordinátor IC Stonožka Ostrava

