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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub 

Zvoneček je příjemcem dotace na provoz sociálních služeb poskytnuté 

Moravskoslezským krajem. 
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Z činnosti Klubu Zvoneček Odry  –  aneb ze života Zvonečku… 

 2. pololetí 2017 

...prázdniny jsme nastartovali společným setkáním u ohně a opékáním. Ale ten den bylo velké teplo, takže 
rychle jsme oheň uhasili a povídali si o „dovolené“, kam kdo pojede, jaký má plán, co asi zažije a hlavně 
jsme se těšili, až se opět setkáme v měsíci srpnu. Ale odpoledne jsme si zpestřili zpíváním s kytarou a po té 

spaním ve Zvonečku, na které jsme se již dlouho těšili… 
 

    

*Velká akce za podpory Nadace Agrofertu se uskutečnila 1. srpna. Byla 

určena hlavně rodičům samoživitelům s dětmi, ale členové Klubu 

Zvoneček s dětmi a uživatelé sociálních služeb Zvonečku jsme se přidali, 

abychom zaplnili autobus. Nejprve jsme jeli do Dinoparku v okrese 

 Karviná, směrem na Orlovou. Bylo to velmi zajímavé i v kině 3D a v celém areálu Dinoparku. Zvládli jsme 

schody nahoru i dolů s velmi vysokým nášlapem, chůzi po křivém mostě, odpočinuli si a už jsme spěchali do 

dolu Landek, kde se dříve těžilo uhlí. Mnozí měli obavy z výtahu, “havířské klece“ ale výtah jel pomaloučku a 

tak obavy postupně odpadly. Vyprávění průvodce nás provázelo po dobu prohlídky. 

     

…a jak jinak po dnu, kdy teplota vzduchu dosahovala 33 stupňů a my jsme zvládli tak náročný program? 

Autobus jsme nasměrovali k Vodnímu areálu v Hranicích. “Dvouhodinovka“ v bazénech, ve vířivkách a na 

tobogánu byla úžasná….   Finanční prostředky Nadace Agrofert jsme dále mohli využívat na náklady spojené 

s poskytováním terénní sociální práce, v rodinách s dětmi, včetně mzdových nákladů a na spoluúčast na 

vzdělávání pracovníků v průběhu roku 2017 
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Nelze opomenout terénní práci v rodinách s dětmi, kterou rovněž podporovala Nadace Agrofert dotací na 

finanční náklady spojené s touto službou. Ne každému se daří dobrý start a průběh ve školním vzdělávání. A 

jak jinak pomoci, než v přirozeném prostředí pro dítě, u něj doma, v rodině. K poskytování sociální služby – 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nutno uzavřít písemnou smlouvu, kde jsou vymezena pravidla 

poskytování:-o jakou pomoc a podporu se jedná, kde bude služba vykonávána, který den v týdnu, od kolika 

hodin - po jak dlouhou dobu. Sociální služba se poskytuje rodinám s dětmi zdarma na základě potřeby a 

kvalitní spolupráce s rodinou s dětmi, kdy obě strany dodržují dané podmínky.  

     

*Za architekturou a sochařským uměním. Další pěknou akcí byla vyjížďka auty spolu s rodiči a pracovníky 

do Teplic nad Bečvou, lázní. Kochali jsme se architekturou lázeňských domů a trvalou galerií sochařského 

umění na udržovaných trávnících. Museli jsme ochutnat lázeňské oplatky, pozorovali jsme řeku Bečvu, 

viděli jsme hejna divokých kačen v řece a na břehu řeky …krása. Nezapomněli jsme na upomínkové 

předměty a pohlednice. Bylo to zajímavé dopoledne s mnoha zážitky…. A protože svět je malý, potkali jsme 

v lázních naši bývalou kolegyni a pracovnici…. Následoval dobrý oběd v lázeňské restauraci, venku pod 

deštníky a návrat domů… 

    

*Sportovní činnosti: 

Minigolf 
Dopolední turnaj v minigolfu s danými pravidly, správná trefa na cíl… to byl těžký úkol.  Překvapil Roman, 
který měl dobrou mušku a v různě těžkých drahách zvítězil… Nikomu nechybělo nadšení. 
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Bowling jsme si po dlouhé době vyzkoušeli ve Vítkově. Překvapilo 

nás renomované a příjemné prostředí. Všem se dařilo a nadšení 

nechybělo ani našim maminkám, které nás doprovázely. 

 

 
*Plavání a cvičení v Relaxku 
Za těmito sportovními činnostmi dojíždíme. Na plavání do Vodního areálu v Hranicích a cvičit jezdíme místní 
linkou – autobusem, do Fulneku /10 km/. Vybíráme spojení, které nám vyhovuje. V 7.42 tam a zpět v 9.25 
hodin. Někdy spojíme dohromady cvičení v tělocvičně a v solné jeskyni a to pak pobudeme ve Fulneku déle, 
jdeme na oběd anebo na vycházku městem, případně do cukrárny na nějakou „dobrotu“. 

    
 
*Poznávací a vzdělávací činnosti měly mnoho způsobů a variant. Na vycházkách do přírody a kolem řeky 
Odry jsme získávali poznatky o přírodě, ptácích a drobných živočiších. V trávě jsme našli mravence, 
hlemýždě, šneky, žížaly, brouky. K pozorování pěkně přispěla i zvětšovací skla, vyrobená formou kelímků, 
kde jsme brouka mohli chvíli pozorovat, podívat se na tykadla, případně spočítat nožky. Srovnávali jsme i 
druhy trávy, tvary listů a stonků. Nasbírané trávy jsme nalepili na paletu a tak vzniklo „umělecké dílo“. Celý 
cyklus o přírodě pěkně doplnil den s bylinkami, ochutnávka čajů, určování vůní a také získání nových 
vědomostí, při jakém onemocnění se která bylinka používá.   
 

     
 
*Dalším způsobem bylo luštění kvízů a křížovek, vykreslování omalovánek, skládání puzzle (např. státy 
Evropy a celého světa).  Na nasbírané kamínky a jiné „poklady“ jsme si vyrobili ozdobnou dózu - krabici, tím 
způsobem, že jsme ji olepili ubrouskovou metodou. Uživatelé si podle svého vkusu vybrali různě barevné 
obrázky od růžiček, zvířat, ornamentů apod. Práce všechny bavila a tato aktivizační činnost přispěla 
k samostatnému rozhodování i procvičování zručnosti při zacházení s nůžkami, štětcem, lepidlem apod.   
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*Práce s látkou, jehlou a nití -  a akce „ze starých triček novou tašku“ měla velký ohlas a vzbudila mnoho 
úsměvů, smíchu a legrace, kdy si uživatelé vyrobili i mini čepice na hlavu a legračně se předváděli.                                                                                                   

 

     
 
*Sociologické rozhovory a tematické aktivity jsou pravidelnou součástí programu sociální služby. Jednou 
z aktivit bylo vytvoření mapy pustého ostrova, který naši uživatelé obsadili, rozdělili si území a pojmenovali 
je. Pojmenovali hlavní města zemí, řeky, pohoří a vybudovali komunikace mezi nimi. Komunikaci si vysvětlili 
jako základ obohacení jeden od druhého. Komunikací mohu obrazně dávat i dostávat.  
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*Pro rodiče s dětmi probíhaly aktivizační činnosti pravidelně a byly využívány s velkým zájmem. Bavilo je 
vytváření z papíru, keramická dílnička, nalepování, ale také povídání o výchově dětí…. 

       
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dlouho jsme si slibovali, že pojedeme opět chytat ryby. Akce se uskutečnila 26. 9. 2017. Pomohly opět 

ochotné maminky s auty, poněvadž jiná možnost není. Už následovalo jen organizačně zajistit rozdělení 

osob do aut a …Hurá na ryby. Zacházení s obrovskou udicí není snadné, ale všichni si mohli vyzkoušet 

nahození návnady do rybníku a jen čekat až pstruh zabere. Ty ryby už jsou docela chytré a taky se stávalo, 

že návnadu „uloupí“ a sní. Všechny ryby, které jsme chytili, jsme si odvezli do Zvonečku, kde jsme je po 

úpravě a upečení na másle snědli. 

    

*Odpolední aktivizační činnosti byly zaměřeny na zručnost, rozvoj fantazie a zacházení s nástroji, např. 

jehlou a nití, nůžkami, ovčí vlnou, papírem a látkou.  

     

Prezentace o činnosti. Poněvadž jsme věděli, že se uskuteční v prvním adventním týdnu roku 2017 Výstava 

o činnosti Klubu Zvoneček, v chrámu sv. Bartoloměje, chtěli jsme se prezentovat neokoukanými novými 

výrobky a předměty. Z velkých krabic jsme vyráběli domy, z mačkaného balícího papíru sněhuláky a 
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sněhové koule a z látky jsme šili andělíčky…byla to velmi krásná práce malých i velkých. U skupiny uživatelů 

se zdravotním postižením jsme volili pro jednotlivé uživatele činnosti a práci s materiálem podle možností a 

schopností každého jednotlivého člověka…. Z důvodu úspěšnosti a pocitu radosti z hotového výrobku….   

    

    

*Tradiční adventní koncert připravujeme každoročně s láskou a očekáváním. Většinou se zájemci o naši 

podporu přihlásí sami. Tak tomu bylo i letos. Děti základní školy v Heřmanicích u Oder se svými barevnými 

zvonečky tentokrát přišly ve velkém počtu a komorní ženský sbor z Hranic měl v Odrách na našem 

adventním koncertě premiéru. Opětovně vystoupili žáci p. Jestřebské s hudebními nástroji, a píseň také 

zazpívala i Pavla Baráková. Průběh adventního koncertu doprovázela produkce souborů fotografií o činnosti 

na velké plátno, které bylo instalováno v kostele. 

     

*Návštěvou interaktivní výstavy Orbis Pictus Play ve Fulneku, v kostele sv. Josefa, který slouží k pořádání 

kulturních a společenských akcí, jsme byli doslova nadšeni. 
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Představte si nádherné prostory a v nich neuvěřitelné veliké nástroje a „stroje“, kterými šlo manipulovat, 

vyluzovat zvuky, melodie i obrazce. Mohli jsme na nich hrát paličkami, vytvářet melodii pomocí pohybu 

ruky a paprsku, bylo to prostě úžasné. 

*Práce s melodií - příprava programu adventního koncertu a nácvik písní formou muzikoterapie pozvolna a 

postupně se dařila. Výběr písní vhodných do adventní doby posoudila Ostravsko-opavská diecéze, 

prostřednictvím Farnosti Odry. 

 

*Mikulášské odpoledne pro členy Kubu Zvoneček, mělo úspěch. Přišli i oba rodiče s dětmi. Děti pečlivě 

doma trénovaly básničku nebo písničku, kterou samostatně zazpívaly, aby pana Mikuláše potěšily a mohla 

následovat sladká odměna, schovaná v mikulášském balíčku. Na tento den jsme vyzdobili Zvoneček 

vlastními výrobky a moc se nám vše povedlo… 
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*Velké překvapení ze Spálova 

„Sportovci“ a nadšenci, lidé s dobrým srdcem z městyse Spálov a okolí, uspořádali charitativní běh 
„Spálovská šestka“. Zápisné a dobrovolné vstupné darovali účastníci Klubu Zvoneček. Neuvěřitelný výtěžek 
ve výši 5.396.- Kč převzal místopředseda Ing. Robert Frydrych se synem,po ukončení akce. Více se dočtete 
na našich www.klubzvonecek.wz.cz 
a www.spalov.cz sekce Zpravodaj 2017. 

      

Uživatelé Zvonečku s pracovníky se podíleli na  této nádherné a úžasné akci tím, že vyrobili více jako 100 

malých zvonečků, kdy každý účastník obdržel zvoneček jako projev poděkování a upomínku na charitativní 

akci. 

     

Organizátor této akce nás přímo motivoval k podání projektu: Pomáhej pohybem v roce 2018 

prostřednictvím Nadace ČEZ. Již dnes máme zprávu, že náš projekt na obnovu vybavení elektroniky 

s názvem: Technikou za poznáním, byl úspěšný a budeme se snažit s dalšími běžci a „sportovci“o získání 

finanční podpory ve výši 93.201.-Kč, na začátku roku 2018. 

*Vzdělávání pracovníků za podpory finančního příspěvku projektu Vlády ČR, prostřednictvím ARPZPD 

v ČR, z.s. Karlínské nám. 12 Praha 8 

Vzdělávání pracovníků v roce 2017, svými lektory a akreditací  MPSV,odborně zajišťovala Sociální akademie 
Jahnova 867/12 Ostrava – Mariánské Hory  709 00.                                                                                                                                                                  
Témata, která jsme měli možnost prostudovat a aplikovat v praxi: 
Práce na SQSS v praxi sociální služby. Aktivizační a relaxační techniky - 16 hodin 

http://www.klubzvonecek.wz.cz/
http://www.spalov.cz/
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Úvod do problematiky šikany a kyberšikany - 8 hodin 
Asertivní komunikace  - 8 hodin 
Celkem bylo v roce 2017 odborně proškoleno 29 pracovníků.  

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                        
Veřejná prezentace:                                                                                                                                                                      
Počet osob, které měly možnost se seznámit s činností Klubu Zvoneček formou veřejné prezentace:  
Muzejní noc Loučky u Oder-Mlýn Wesselsky: 200 osob 
Výstava k činnosti Klubu Zvoneček v chrámu sv. Bartoloměje: 300 osob 
Adventní koncert v chrámu sv. Bartoloměje: 148 osob 
Benefiční a charitativní běh „Spálovská šestka“: 56 osob 

Velmi děkujeme za poskytnutí finančních prostředků, z Projektu Vlády ČR, z toho důvodu, že z vlastních 

finančních prostředků finančně nelze v plné míře zajistit vzdělávání všech pracovníků, včetně externistů. 

Naši sponzoři: 

ARPZPD v ČR, z.s. Praha – projekt Vlády ČR na podporu spolků a MZ na akce spojené s cvičením a plaváním 
Obec: Luboměř, Jakubčovice n/O, Mankovice, Jeseník n/O 
Městys: Spálov a Suchdol n/O 
Města: významně město Odry, Fulnek, Vítkov 
Soukromé osoby a firmy: J.Bílý , Kl.Gal., Manželé  Wiltschovi, J.Šuláková, P.Stupárek, X-Force Piešťanský, 
ASOMPO, Rosner J., Vade Mecum 
Nadace Agrofert: projekt  - Na podporu rodičů samoživitelů s dětmi 

 

     

Pracovní tým: Klára Galetková, Ing. Robert Frydrych, Bc. Pavla Baráková, Irena Špůrková, Ludmila 

Grossmannová, Ludmila Kučerová DiS., Ing.Jaroslav Tomčík, Mgr.Karolína Žáková, jáhen Radek Hanák DiS., 

Dagmar Tomčíková, Mgr.Jindřiška Kopřivová, Mgr. Alena Jestřebská, Martina Jaroňová, Alena Orságová , 

Ing.Dana Homolová, Martin Kusý DiS. 


