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Zvoneček informuje 

Vykročili jsme do nového roku 2020 a rekapitulujeme ten, který je za námi. Předkládáme čtenářům 
Zpravodaje několik zajímavých údajů k zamyšlení o „malé organizaci – spolku“, který se nachází v Odrách a 
funguje od roku 1996. 
Klubových volnočasových  činností, které byly pořádané pro členy Klubu Zvoneček se účastnilo:  
Plavání a cvičení: 519 osob 
Akce s poznáním: 154 osob 
Klubové činnosti v dopolední a odpol.době:využilo 239 dětí /a 200 rodičů/ 

V centru denních služeb byla sociální služba poskytnuta 640 ženám a 655 mužům, v sociálně aktivizační 

službě pro rodiny s dětmi pak byla sociální služba poskytnuta  485 rodinám s dětmi. 

Největší a velmi kladný ohlas byl ze strany občanů Oder a okolí, na adventní koncert, který potěšil, líbil se a 
mnozí jej komentovali při setkávání v ulicích města pochvalou, či vyjádřením, uznáním a povzbuzením do 
další práce. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci koncertu podíleli a to  jak pracovníkům, 
tak i uživatelům sociálních služeb, tak i školní kapele Crazy Daisy studentů    SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České. 
Velké poděkování patří Městu Odrám, které významně podporuje finančními prostředky jednak provoz 
sociálních služeb a také aktivity na podporu rodin s dětmi a osob se zdravotním postižením formou Grantů a 
finančních příspěvků, dále Městu Fulneku a obcím či městysům Luboměři, obci Vražné, Jakubčovicím n/O, 
Spálovu, Mankovicím, Jeseníku n/O, Suchdolu n/O, významným sponzorům, kterým je každoročně 
ASOMPO, X-Force a také soukromým osobám. Musím zmínit i pána, který měsíčně posílá na účet Zvonečku 
123.- Kč po dobu několika let.  Podpory si velmi vážíme a děkujeme. 
Velmi ráda bych se zmínila i o tom, že na Mikulášské odpoledne napekly členky Klubu Zvoneček ze svých 
zdrojů domácí koláčky a jiné dobroty, které byly pohlazením při pořádané akci. Velmi děkujeme. 
V roce 2020 připravujeme pro členy Klubu Zvoneček: 
-volnočasové aktivity /v liché týdny  pondělky a pátky/ 
-pravidelní plavání v Hranicích 1 x měsíčně 
-pravidelné cvičení v tělocvičně v Relaxku a v solné jeskyni  
-Valentýnský ples 
-návštěvu divadla, filmového představní aj. kulturní akce v dopoledních hodinách 
-Den otevřených dveří  
-jednodenní poznávací akci za historií a kulturou  v době prázdnin  
-ozdravný pobyt v Italii Bibione od 4.9.-13.9.2020 s ohňostrojem aj. 
-Mikulášské odpoledne 
-Tradiční adventní koncert    
Všem našim příznivcům, dárcům a lidem dobré vůle děkujeme za milou podporu. Každé dobré slovo potěší. 

Jsme otevřená organizace všem, kteří přicházejí s dobrým úmyslem, s potřebou pomoci své rodině s dětmi, 

či svému rodinnému příslušníkovi se zdravotním postižením. O tom, že nezahálíme svědčí i tato čísla, která 

jsme uvedli. Těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 2020. 

Klára Galetková 
statutární orgán 
ředitelka sociálních služeb 

 

 
 


