Červenec, srpen
Letní provoz
Dvouměsíční letní provoz, který plně respektuje potřeby
uživatelů sociálních služeb právě startuje….ani jsme už
nedoufali, že letošní provoz bude stejný, jako v minulých
letech – bez roušek, rozestupů.
Byli jsme již připraveni na dodržování pravidel přísnějšího režimu. Ale naštěstí se
vše vrací do normálních kolejí a také v našem denním stacionáři bude vše takové,
jako v minulých letech
To znamená: odpočinkové, rekreační činnosti, sportovní a kulturní akce, vše se bude
odvíjet od počasí a přání uživatelů.

Pátek 10.6.
Slunečného počasí jsme využili k návštěvě Komunitního centra. Dopolední zábavně
sportovní program se všem líbil, vyzkoušeli jsme vše, co KC Všichni spolu Poruba
má k dispozici. Odpočinek u nedalekého rybníčku byl vítaným bonusem dopoledne.

Tvůrčí práce v keramické dílničce.

Když nám to počasí dovolí, zvelebujeme prostory střediskové zahrady.

Protože sídlo SPR- denního stacionáře se nachází v Porubě, na 8.stavebním obvodě,
máme blízko do přírody. Kousek od nás je les a tak se často stává, že nás navštěvují
jeho obyvatelé – např. zajíci. Jsou zvyklí na lidi, někdy se nechají i vyfotografovat,
ale pak se opět rychle vracejí do lesa. Jindy se objeví zpěvní ptáci nebo i včelí roj.

Rádi cestujeme dopravními prostředky městské hromadné dopravy. V letním období
cestuje jen málo občanů, takže my to máme s celým komfortem. Autobus či tramvaj
nás dovezou tam, kde zrovna potřebujeme: na výstavu, za sportem, kulturou, nebo
se svezeme k jídelně Dopravního podniku, kde nás vždy čeká výborný oběd.

DPMO Ostrava - Martinov
S Dopravním podnikem města Ostravy máme uzavřenou smlouvu na dodávku obědů.
Uživatelé sociálních služeb našeho denního stacionáře rádi využívají možnost
obědvat přímo v jídelně DPMO, která se nachází u dílen v Martinově, spolu se
zaměstnanci i jinými strávníky z řad důchodců apod.

Letní provoz nám umožňuje samostatné plánování volného času
samotnými uživateli služeb, získávat nové zkušenosti, máme dostatek
času pro procházky, tvůrčí a sportovní činnosti.

Uvolnění pravidel režimu corona-virových opatření nám i letos umožnilo
navštívit porubský bazén.

Pravé letní počasí pokračuje. Opět nastoupila tropická vedra. Využíváme možností
procházek ve stínu lesa, pobyt u vody, výletů do přírody. Na plánování polodenních
či celodenních programů se podílí i nadále sami uživatelé sociálních služeb.

7.8. - páteční celodenní program výlet do ZOO Ostrava

Kulturní program - návštěva filmového představení

Příprava svačiny nám problém nedělá. Podařilo se, chutná výborně

Také letos jsme navštívili netradiční pop-up expozice Sdílko Poruba. Zajímala nás
výstava, která představila plán změn proměny porubského veřejného prostoru,
výrobky místních umělců, podnikatelů, neziskovek. Nevynechali jsme ani nabídku
specialit – a chutnalo všem…..

A už se pomalu hlásí podzim
Věříme, že nás čeká už jen klidné období, ale pro jistotu desinfekci a roušky máme
pořád v pohotovosti. Programy denního stacionáře mohou bez problémů pokračovat.

Prvá zářijová akce – uklízíme, zkrášlujeme si zahradní prostory.

A hned pokračujeme v pohybových aktivitách. Členové SK SPR Ostrava Chachři,
oddíl bowlingu přijali pozvání na tradiční zápolení zdravotně postižených sportovců:
„Turnaj v bowlingu“, který proběhl ve středu 2. září 2020 v Bowlig Sky s.r.o. ,
zábavní centrum, areál Vltava, Ostrava-Poruba.

Máme to ! ! ! I když byl trénink na dva letní měsíce přerušen, neztratili jsme formu
a obsadili 1. místo v družstvu i ocenění absolutního vítěze – Hance Tomisové, patřilo
sportovcům našeho sportovního klubu. B L A H O P Ř E JE ME V Š E M .

23.9.2020 vzdělávání - seminář ONLINE
SEXUALITA LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Covid-19 zkřížil naše plány - nákaza novým koronavirem postihuje u nás stále větší
množství lidí. Proto jsme přistoupili k této formě školení pracovníků. Pořadatelé
nám vyšli maximálně vstříc a tak seminář proběhl přímo v domácích prostorách SPR.

Loučení s létem
Ani tento rok uživatelé sociálních služeb nepřišli o oblíbený guláš a párky. Ovšem
oproti minulým rokům došlo ke změně. Letos léto nevítáme, ale loučíme se s ním.
Nechyběl ani zábavný program, který si pracovníci připravili pro jednotlivé skupiny
na celé dopoledne. Tak příští rok snad už bude zase vše při starém ……………

