
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

….Zvoneček  informuje …. 

Rok 2016 jsme začali programem Pohybem ke zdraví. Pravidelně 1 x v týdnu cvičíme v tělocvičně 

Relaxka ve Fulneku. Cvičení vede externí  pracovník - cvičitelka, Mgr. Jindřiška Kopřivová. 

Aktivně cvičíme s různým nářadím např. míčky, činkami, overbally, velkými míči, gumou apod., 

tančíme a posilujeme celou hodinu. 

Své zdraví posilujeme i relaxací v solné jeskyni. Do tohoto programu se zapojilo i 6 dětí se svými  

maminkami ve věku od 1,5-5 let. Zatím co velcí si „lebedí“ při zvuku pěkné relaxační hudby na 

polohovacích křeslech, malí staví ze soli hrady, vytvářejí cesty a hodina jim velmi rychle uběhne. 

Abychom o vlivu pobytu v solné jeskyni věděli co nejvíce, krátkou přednášku si pro nás připravil 

majitel  Ing. Kopřiva. 

Vynikající jsou i pondělní odpolední výjezdy do Vodního areálu v Hranicích. Po dobu dvou hodin si 

skutečně každý užije ve vodě, při plavání, hrách s vodou, závodění, v točivé vodě anebo relaxaci ve 

vířivé vodě a  také v sauně. Děti se navíc učí dodržet pravidla, týkající se jejich bezpečnosti ve vodě a  

učí se návykům, které je vedou k plavání. Program na podporu zdraví finančně podpořilo Ministerstvo 

zdravotnictví ČR prostřednictvím Asociace RPZPD v ČR, z.s. a Město Odry formou Grantu 2016. 

 

….A jak se daří našim terénním pracovníkům…… 

3 terénní pracovníci pravidelně pracují ve „svých“klientských rodinách s dětmi, v obvodech na 

Odersku a Fulnecku .Tato sociální služba se jmenuje :sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. 

Předpoklad k výkonu terénní práce v  rodině s dětmi  je opravdový   a   konkrétní   zájem o  podporu a 

pomoc. Rodina  se rozhoduje  zcela samostatně a dobrovolně.Terénní pracovník  po té uzavírá s        

rodinou písemnou smlouvu ,podle  individuálních potřeb každé rodiny a stanovují si čas ,kdy se 

budou setkávat. Oblasti, ve kterých rodiny většinou požadují pomoc a podporu:   

-pomoc dětem s přípravou do školy,                                                                                                                                 

-vysvětlení  a pomoc  při výběru povolání,                                                                                                                      

-pomoc při dluhové problematice,                                                                                                                                                                                                                               

-různá  podpora   při jednání  na  úřadech a se školou, 

- v uplatňování rodičovských a pěstounských kompetencí, nastolení řádu a pravidel v rodině a jejich 

dodržování ze strany dětí a všech členů rodiny 

 Je někdy velmi těžké přimět rodiče, aby byli důslední a dbali, aby se dítě pravidelně doma 

připravovalo na školu, aby dodržovalo pravidla, aby ke svým povinnostem přistupovalo zodpovědně. 

V mnoha rodinách se daří a  práce  postupně  přináší  výsledky:/dítě začalo komunikovat, rodič setrval 

v pracovním poměru, chlapec se vzorně připravuje a snaží, poněvadž  ho  rodiče  vedou k  tomu,   aby 

jednou dokázal získat výuční list a učit se prostě musí….,i malý úspěch potěší a povzbudí…. 

Město Odry a Město Fulnek významně finančně podporují sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi ze svého rozpočtu. 

Město Odry    Město Fulnek 


