
           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



           

 

 

LEDEN 2015 
 

Zahajujeme další kalendářní rok práce v sociálních službách. Klienti jsou po Vánočních 
svátcích odpočatí a již nedočkavě čekají na společnou tvůrčí práci. Opět nás v tomto roce čekají 
různé společenské, kulturní a sportovní akce. Nedílnou součástí našich služeb je pravidelná 
návštěva Solné jeskyně, tréninky bowlingu, tvůrčí dílny, které pořádá KC Poruba. Návštěva 
ostravského Planetária, Handicapiáda, turnaj v bowlingu a mnoho dalších akcí, které nás 
teprve čekají. Snažíme se zkvalitnit život našim klientům poskytnutím odborné a 
kvalifikované péče. Poskytované sociální služby dojednáváme s klienty podle jejich 
individuálních potřeb a přání. Vždy respektujeme a podporujeme důstojnost, právo a zájem 
klienta. 

Našim cílem je vytvořit s pomocí a podporou odborných pracovníků harmonické zázemí našim 
klientům. Zázemí, kde si mohou co nejdéle uchovat maximální míru soběstačnosti, žít běžným 
způsobem života a být součástí místního společenství. Podporujeme klienty při kontaktu se 
společenským prostředím, přáteli a rodinou. Poskytujeme služby v příjemném a důstojném 
prostředí. Zaměstnanci, kteří poskytují sociální služby, jsou kvalifikovaní a odborně způsobilí 
ke svému povolání, jednají dle etických zásad a jsou ke své práci motivovaní. Vztah mezi 
klientem a pracovníkem, který o něj pečuje a jejich vzájemná důvěra je klíčem k naplnění cílů 
klienta a tím i organizace. 

Našimi dlouhodobým cílem je podporovat, vzdělávat a motivovat pracovníky přímé péče.  

 
 
 

          ÚNOR  2015 
 
   Návštěva Planetária  
Johanna  Palisy v Ostravě 
 
Dne 11.2. 2015 jsme se zúčastnili plánovaného programu  
v Planetáriu Johanna Palisy na téma  : Astronaut. Měli 
jsme jedinečnou možnost - skrze  projekci „nahlédnout do 
vesmíru“. Zkoumání vesmíru je tím největším 
dobrodružstvím, do kterého se lidstvo pustilo. Kolem nás 
kroužily kosmické sondy  a objevovaly se nám cizí světy 
planet a měsíců. Lidská noha se, ale  dotkla zatím jen 
jednoho vesmírného tělesa - Měsíce.  
Chcete zjistit, co všechno musí člověk udělat, aby se stal 
astronautem? Přijďte se taky podívat  na pořad Astronaut 
do Planetária Ostrava!!! 



           

 

 

 
BŘEZEN   2015 

 
Každý měsíc se jedna ze skupin SPR účastní „Tvůrčích dílen“ ve Středisku volného času na ul. 
O.Jeremiáše. Pokaždé nás čeká překvapení v podobě jiného výrobku. V měsíci lednu klienti 
vyráběli veselého klauna jako zápich do květináče. V měsíci  únoru si každý vyhotovil 
karnevalovou čepici z papíru připomínající kuře. V měsíci březnu to byl velikonoční zajíček 
z jednorázového papírového talíře a klienti si mohli vybrat, zda ho chtějí houpacího či v podobě 
zápichu. Ve tvůrčích dílnách se skupiny střídají a během roku je každý navštíví několikrát. 
Všichni se vždy těší, že si odnesou něco vlastnoručně vyrobeného domů.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A protože se nám blíží jarní čas, je třeba malinko zvolnit, nadechnout se a vychutnávat pomalu 
probouzející se krásu ve svém okolí. 
 
 
Zkusme  to :  

KDO CHCE PŘINÉST LIDEM RADOST 
MUSÍ JI MÍT SÁM. 

KDO CHCE VNÉST DO SVĚTA TEPLO, 
MUSÍ MÍT V SOBĚ OHEŃ. 

KDO CHCE LIDEM POMÁHAT, 
MUSÍ BÝT PLNÝ LÁSKY. 

KDO CHCE ŠÍŘIT POKOJ NA ZEMI, 
MUSÍ MÍT POKOJ VE SVÉM SRDCI 

 
 

Za všechny klienty SPR Vám přejeme krásné jaro! 
 


