LEDEN 2021
Nouzový stav v ČR opět na pořadu dne
Takže Nový rok nepřinesl žádnou větší změnu. Počet nemocných je stále vysoký,
denní stacionář funguje v režimu, na který jsme si již zvykli – roušky, individuální
práce s klienty. Čekáme na uvolnění, které umožní absolvovat tréninky SK SPR
Ostrava CHACHAŘI.
Leden nadělil i sníh. Porubské sídliště se proměnilo v pohádkový les.
Vítáme změnu v zimním počasí….

A hned prvý měsíc roku 2021 začínáme vzdělávací akcí ONLINE – 6-ti hodinovým
seminářem „Opatrovnictví, sociální poradenství“. Seminář proběhl jako webinář dne
25.1.2021 pod vedením lektorky Mgr. Radky Pešlové.

Semináře se formou ONLINE účastnilo 12 pečovatelů a zaměstnanců SPR- denního
stacionáře. Všichni účastníci byli s průběhem semináře velmi spokojeni. Lektorka
Mgr. R. Pešlová zodpověděla všechny dotazy, které měli pečovatelé, kteří jsou
zapojeni do projektu KÚ MSK „ SPOLU TO DÁME“ připravené.
Těšíme se na další spolupráci. Věříme, že se sejdeme na další akci osobně.

Sněhová nadílka
Po několika letech tu máme pravou Ladovou zimu. Pracovití klienti denního stacionáře
nečekali na příjezd technických služeb MOP a vzali úklid sněhu do svých rukou ….

Denní pobyt SPR Ostrava poskytuje základní činnosti na
základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15.2.2021 č. 167 o
zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po
dobu trvání nouzového stavu.Vzhledem k opětovnému
vyhlášení nouzového stavu a zpřísnění opatření, které mají
trvat nejméně do 21.03.2021, byly pozastaveny volnočasové a sportovní aktivity.

Světový den sociální práce jsme si připomenuli také v SPR Ostrava

Světový den sociální práce slavíme každé třetí úterý v březnu.
Letos tento den připadá na 16.3.2021 a připomíná práci
těch, kteří svým nasazením podporují handicapované,
seniory, nemocné a lidi v náročné životní situaci.
Náročnou situaci, způsobenou pandemie koronaviru, už
rok příkladně zvládají také pracovnice a pracovníci v
sociálních službách.
I naše Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář
patří k poskytovatelům sociálních služeb, kteří se obětavě
věnují našim zdravotně postiženým spoluobčanům. Za to

jim náleží velké poděkování !

Vzdělávání pracovníků, opatrovníků a pečujících o handicapované běží i nadále
formou WEBINÁŘE. Tento webinář
vzdělávání APSS ČR.

byl uskutečněn pod záštitou Institutu

Mgr. Markéta Vaculová lektorovala odborný akreditovaný semináře „Motivace
versus manipulace klientů v sociálních službách“.
Přihlášeni účastníci vzdělávací akce se seznámili se základními technikami správné a
vhodné motivace uživatelů. Upevnili si znalosti při realizaci individuálních plánů.
Navíc získali podněty dobré praxe.

Velikonoce jsou za dveřmi
Letošní velikonoční svátky proběhnout v úzkém kruhu rodiny. Pandemie corona viru
nedovolí v tomto období návštěvy blízkých, přátel, známých. My si však nenecháme
vzít radost z tradičních příprav. Vyrábíme vše, co k těmto svátkům patří. Alespoň
takto jarně vyzdobené byty či domy, přispějí ke sváteční náladě.

