
Zpravodaj                    Stonožky 

Klub Stonožka Ostrava 

          Jak jsme Vás již informovali, od ledna letošního 
roku pracujeme na projektu VÁNOCE. Jde o kompletní 
výrobní proces vánočních ozdob, které bychom Vám  
chtěli nabídnout.   
          Všichni naši klienti přikládají téměř denně ruku  
k dílu a mají radost z každého jednoho výrobku, který 
se povede. Pod vedením zkušených asistentů takto 
posilujeme jejich koordinaci, zručnost a zejména pocit 
sounáležitosti a vědomí, že to jsou právě oni, kteří se 
podílejí na zrodu těchto výrobků. 

…VÁNOČNÍ PROJEKT POKRAČUJE 

č.2  5/2015 

…CO JSME VŠECHNO JIŽ LETOS STIHLI 

     Kromě již zmiňovaného vánočního projektu, na kterém usilovně pracují naši uživatelé, se nám 
od ledna rozběhla i klubová činnost spojená s provozem kroužků, které jsou k dispozici našim 
klientům i členům vždy v pondělí a středu v odpoledních hodinách. Tyto kroužky mají veliký záběr 
činností - od vaření,  sportování, plavání, bowlingu, nácviku her v dramatickém kroužku, až po 
návštěvu různých kulturních akcí či relaxace s hudbou.   (pokračování na straně 2) 



     Také díky přízni letošního počasí jsme mohli již 
od ledna využívat  náš Celoroční integrační tábor   
na Dívčím Hradě - jak k víkendovým akcím, tak i   
pracovním výjezdům našich sociálně terapeutických 
dílen, kterých se za 1. čtvrtletí uskutečnilo již osm.   
     V období jarních prázdnin jsme jako každoročně  
zorganizovali  pobytovou akci na Ramzové. Jarní 
tábor se letos nesl v duchu pohádky O dvanácti  
měsíčkách. Moc se nám tam líbilo a opravdu jsme 
si to moc užili.  Víkendový pobyt Dívčí Hrad 

Víkendový pobyt Dívčí Hrad 

Prázdninový pobyt  Ramzová 

Oslava narozenin v rámci kroužku Pohodička na bowlingu 

…PŘIPRAVUJEME 

     Na následující letní měsíce se moc těšíme. Mimo programů, které připravujeme pro 
naše uživatele každý měsíc, budou páteří tohoto období pobytové akce plné zábavy a 
„adrenalinu“.  Letos pořádáme již X.ročník vodácké výpravy na řece Vltavě a 
připravujeme krásný výlet na hrad Karlštejn. 
      
     V období letních prázdnin se pak uskuteční dva turnusy 
prázdninových pobytových akcí na naší táborové základně 
Celoročního integračního tábora na Dívčím Hradě.   
     Samozřejmě se i nadále budeme věnovat projektu  
Vánoce  a budeme pro Vás chystat vánoční ozdoby. 


