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Zvoneček informuje 

Září je pro nás měsíc návratů  některých  klientů  z rodin zpět do centra denních služeb Zvonečku.Mají 
to prostě od dětských let tak zavedené ,že léto patří prázdninám,setkávání s rodinou a dovolené. 
Na přání všech jsme v měsíci září  vyjeli  do Hostýnských vrchů a místního muzea i s rodinnými 
příslušníky. 
Velmi pěknou akcí v uplynulých dnech ,byla Burza volnočasových aktivit v Odrách ,kterou pořádalo 
Středisko volného času. Pracovníci Zvonečku  se na akci velmi dobře připravili a stánek svou výzdobou 
interiéru zval k  aktivitám  a klubovým činnostem děti i rodiče s dětmi.Krásná prezentace! 
V měsíci září tým pracovníků posílil nástup nových pracovníků do pracovního poměru a k naší radosti 
bude navštěvovat  dále  centrum denních služeb , jáhen pan Radek Hanák ,dle jeho časových 
možností. 
V aktivizačních činnostem ,při práci s dřevem , klienti centra  denních služeb zhotovili  velmi vkusnou 
a krásnou výzdobu z odřezků dřeva.Obrazy jsou umístěny v interiéru. 
V měsíci srpnu a září proběhla   krajská veřejnoprávní kontrola k využívání dotačních prostředků na 
provozní a  mzdové náklady Krajským úřadem Moravskoslezského kraje za rok 2017 a 2018. 
V měsíci září 25 členů Klubu Zvoneček i rodiny s dětmi,navštívilo slunnou Italii,kde jsme   se na 
Vinofestu přesvědčili o kvalitě italského vína a zhlédli jsme překrásný ohňostroj nad mořem s hudbou 
světových hitů.Počasí nám krásně přálo s 35 stupni na pláži.Užili jsme si moře,sluníčka a mořského 
„vzduchu“.Pláže v Bibione jsou již nekuřácké ,velmi čisté a voda v moři průzračná.Utužili jsme 
přátelské vztahy,ochutnali místní speciality a pobyt jsme si  pěkně užili. 
Zvoneček žije svůj krásný a bohatý život.Klienti  vytvářejí  velmi laskavou atmosféru.V průběhu dne 
jsme všichni velmi aktivní ,podle svých možností a schopností.Pracujeme na přípravě  obědu a své 
zájmy a dovednosti dáváme do výrobků,kterými zdobíme prostředí  a místností.Poznáváme  
historii,nová města,kulturu a zajímáme se o svět kolem nás. 
V současné době probíhají ozdravné akce na podporu zdraví spojené s cvičením v solné jeskyni ,v 

tělocvičně Relaxka a  ve vodním areálu v Hranicích.Akce finančně podporuje Ministerstvo 

zdravotnictví, Grant města Odry a účastníci finančním příspěvkem. 
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