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Zvoneček informuje 

Zdá se to  zcela neskutečné ale  píšeme poslední příspěvek do Zpravodaje  v roce 2020.Co nám rok přinesl a 
co nám vzal?A jaký byl? 
Zažili jsme zcela nové situace v životě  ,kdy  stále ještě čelíme koronaviru.Byli jsme paralyzováni karanténou 
v podobě ,kdy někteří pracovníci i klienti museli setrvat 15 dnů doma.Naštěstí se u klientů ani pracovníků 
nemoc neprojevila ve své síle.Mnohé ovládl strach.Závažná situace nastala u osob s kombinovaným 
postižením ,kdy z  preventivních důvodu lékař nedoporučil  docházku do centra denních služeb.V těchto 
případech byl  klient opětovně  kontaktován telefonicky,případně bylo poskytováno sociální poradenství. 
Finanční zajištění provozu sociálních služeb odpovídalo provozním potřebám sociálních služeb. 
Poděkovat je nutné Městu Odrám,Městu Fulneku,Městysu Spálov a Suchdolu nad Odrou ,obcím 
Luboměři,Jakubčovicím nad Odrou ,Jeseníku nad Odrou ,Vražnému i Mankovicím.Firmě X-Force,firmě 
ASOMPO v Hladkých Životicích ,občanům - dárcům a podporovatelům zařízení ,jakým je od roku 1996 
Zvoneček v Odrách. 
Nelze nevzpomenout mateřskou zakládající Asociaci rodičů a přátel  ZPD v Praze,prostřednictvím které jsme 
obdrželi  finanční prostředky na akce na podporu zdraví. 
Nebyl by to poslední článek v roce,abychom neuvedli několik čísel a údajů. 
Klubových akcí na podporu zdraví se celkem účastnilo: 285 členů a 75 dětí do 15 let 
Centrum denních služeb využilo k 31.10.2020 celkem : 842 klientů 
Prázdninové poznávací akce Za historií ve Velkých Losinách,s pobytem v termálních bazénech  se účastnilo 
53 osob. 
Z epidemiologických důvodů se nemohly uskutečňovat klubové setkávání maminek s malými dětmi. 
Stále jsme doufali,že situace  způsobena Covidem-19 se natolik uklidní ,že „náš“ 1. adventní koncert 
1.adventní neděli v roce  se  uskuteční.Bohužel tomu tak nebylo a tak si musíme  počkat na příští rok .Je 
nám to nesmírně líto .Proto také využívám tohoto příspěvku,abych Vám všem vážení občané , pracovníci a 
členové výboru poděkovala .Za přízeň a podporu,za milé slovo,za práci pro lidi,kteří  potřebují podporu a za 
vytváření příznivého prostředí . Zvoneček je pro naše klienty vším. 
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