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Zpráva o činnosti NADĚJE pro všechny. z.s. v období
112016 _ 1212016

Od počátku vzniku sdružení v roce 2007 je jeho činnost motivována touhou

dětÍ,

mládeže i dospělých s postižením,jejich rodičů,blizkých a přátel po plnohodnotném Životě
a integraci nejen mezi svými vrstevníky, ale v kontextu celé společnosti. V}tváření co
nejlepšíchpodmínek pro naplňování této lidské touhy je cílem všech aktivit spolku. Ve výŠe
uvedeném období byla uspořádána kromě pravidelných úterníchschůzek celá řada akcÍ, jedno
či vícedenníchpobyty jak pro handicapované členy spolku, tak pro jejich rodinné příslušníky.

zahájení lrudebně dramatického kurzu pod vedením herce ostravského
divadla loutek Martina Legerského, Klrz probíhal na pravidelných úterníchschŮzkách.
Představení mělo název ,,Obr a Běloskřítkové, aneb kamínka, čaj s rumem, Šála" a bYlo
odehráno na tepTezentačnímplese NADĚrc a v Divadle loutek Ostrava. Kurz pravidelně
navštěvovalo 18 členů+ dobrovolníci pomáhající s nácvikem a výrobou kulis.

LEDENI 2016

Úilon

-

Ostravštíškoláci měli v únoru jarni prázdniny, my jsme v tomto období
zotganizovali příměstský tábor. Základna byla opět v klubovně v Zálomtl. Probíhal intenzivní
nácvik divadelního představení, výroba kulis, navštívilijsme hokejové utkání HC VÍtkovice.
Nemohli jsme vynechat bowlingový turnaj, oslavu narozenin a celodenní výlet. Ten se letoŠní
rok uskutečnil v Ostravě, byli jsme na velmi zajímavéexkurzi v ostravském studiu České
televize,a poté na výstavě k výiočízahájení vysíláníz ostravského studia ČT. NavŠtivili jsme
ještě želez.ričrrí-ur"um, které se nachází v budově nádraži Ostrava-Střed, největŠÍzájem bYl
o trenažér strojvedoucího. Poslední den příměstského tábora se uskuteČnil celodenni výlet za
hranice města Ostravy, návštěva lomu,,Pohádka" a oběd v.Tilešovicích.

20rc

-

gŘEzpN

2016 _ intenzivní nácvik představení, výroba kulis a kostýmů na pravidelných
úterních schůzkách,
2016 _ hlavní akcí tohoto jarního měsíce by| 7. roČníkReprezentaČníhoplesu
NADĚJE pro všechny, z.s.,který se uskutečnil 22.4.2O0] v Kulturním domě K-Trio. K tanci
a poslechu hrála opět skupina Tyrkys. Nejočekávanějším bodem píogramu bylo uvederrí
divadelního přestavení obi a Běloskřítkové, jehož režie se ujal ostravský herce Martin
Legerski. přeitavení bylo pak uvedeno opět na jevištních prknech Divadla loutek Ostrava.

DUBEN

22, 5. 2016 se uskutečnila již tradičnírodinná olYmPiáda,
víceboj. Do.iili
za velmi bohaté účastisoutěžícíchdvojic. Tentokrát nesla název Farmářský
na
jsme umělou krávu, sbírali brambory uvázani na dlouhém gumovém lanu, převáželi seno
táborák
byl
kolečkách, v gumácích běhali přes překážky. sadili bylinky apod, Večer jeŠtě
stihli
clrvílíchněkteří
s opékáníma grilováním. zpívali a hráli.isme Ú ohně, Ve volných
hrát badminton v tělocvičně. Akci navštívilo téměř 80 osob.

KVĚTEN

2016 _

Ve dnech

21.

-

čpnvEN 2016 - V červnu se uskutečnila členská schůze, a také první letoŠnívíkendový
výlet do

pobyt na Davidově mlýně. Užili jsme si koupání v místnímbazénu, masáže,
dílně,
lanového centra, jízdu na koloběžkách, hladili jsme lamy, tvořili v keramické
víkendovéhopobytu se zúčastniloi9 členů+ 9 dobrovolníků.
SRPEN 2016 _ V sedlech koní pod Sněžníkem_ tak se jmenoval týdenní letní tábor
každodenními vyjížďkami na
v indiánském duchu. ozdravný pobý spojený s pravidelnými
pobytu se v termínu 6, _ 74,
koních, ubytování a strava opět v Chatě ,, Ě.oi.roiu. ozdravného
8. 2016 zúčastnilo24 č|en-i+ 11 dobrovolníků,

víkencl jsme vyjeli na jih Moravy, a to do Veselí na Moravě po Baťově kanále, plavba
Baťůvkanál 2016. V sobotu jsme neidřive pt,uti zbrusu novou lodí
do Rohatce po řece
byla spojena se křtem novéhó plavidla. Z Ýnorov pak plavba na raftech
se zúčastnllo22
Akce
Moravě _ cca 14 km. V neděli iírdu nukoloběžkácň, koupání v bazénu.
členů+ 10 dobrovolníků.

Z^řú 2016 _ První zářijový

4.

záíí-golfový

trénink v Klimkovicích opět pod vedením Ing, Maglena

16. - 18. záŤi _ účastna Třebovickém koláči, stánek sworkshopen
prodej vlastních výrobků, aktivity pro děti přítomných návštěvníků

nírpx 2016 -

-

-

6 členůs rodiči,

indiánské doplňky,

první zářljový víkend - offroady ve Velkých Heralticích. JÍzdY terénními

vozidly upravenými pro extrémníterén,

jsme byli v penzionu Hůrka, zavitalt
Podzirnní prázdniny - návštěva Pardubic. Ubytovaní
V sobotu _Zámek
jsme na farmu Apoienka, navštívili divadelní pr.drtuu..rí Kráska azviře,
pardubice, nákup pernítu, oběd v restauraói pod Kunětickou horou, prohlídka hradu
_
lodí Arnošt, oběd, procházka
Kunětická hora, pěšícesta zpět do Pardubic. Neděle plavba
podhradím. pobyiu se zúčastnilo21 členůt 6 dobrovolníků.
akce proběhla v rámci
LISTOPA D 2016 _ Haloween - masky, strašidelné dobroty pravidelné úterníschůzky,

v hlavních rolích Sagvan
_
5. 1 1. _ Návštěva muzikálu Děti ráje hity Michala Davida,
+
Lukáš Vaculík, Představení shlédlo 19 členů 6 dobrovolníkŮ,

Tofi

a

PROSINEC2016-MikuláŠvostravě,spojenýsprocházkouměstemanávštěvoukinafilm Anděl páně

II.

5.a15.12.2016senaŠedobrovolnicejižpotřetízúčastnilyVánočníchtrhůveÍ-rrmě
drobnosti, výtěŽek ide na PotřebY
ArcelorMittal ostrava, prodej vlastnoručně'vyiobených
Holdings Czech Republic v ostravě_
spolku. Prodej se rovněž uskutečnil ve firmě ITT
členů
Hrabové.

dobrot, hudba
20. 12._ Vánočníschůzka vklubovně, ochutnávka všelijakých
Mentallica. Rozdávání vánočníclr dárků - nová trička,

-

skupina

a zajiŠtěnívolnoČasových aktivit
činnost NADĚJE pro všechn y, z.s.je zaměřena na pořádání
charakterem postižení
pro handicapovanou mládei a dospělé s převážně kombinovaným
postižením), Vzhledem
(mentální retardace všech stupňů , íenOi- fl,zickým či smyslovým
ekonomickou situaci rodin' je Při
k celodenní péčio handicapované, uteráiyrazně Óvlivňuje
finančnídostupnost,
volbě volnočasových aktivit stáIe významnějšim kritériem
jednotlivých aktivit, což by nebylo
Důležitýmfaktorem je zajištění bezpečnosti účastníků
ve svém volném čase a bez naroku na
možnébez dostateenéno množstvídóbrovolníků. Ti
Pro tuto
orgunizqí, realizuji a zajlšťujídoprovod handicapovaných,
finančníodměnu ut
sponzorů
orgánů,
je pro spolek""nezbl,rnáfinančnípódporu a pomoc ze strany státních
ěinnost

a nadací.

jménem všech členů
velmi si vážime finančnípodpory našeho spolku L
podpo.* ršjl ,tfo9fi."jěkujeme,
a spolupracujících dobrovolníků za tuto
V Ostravě dne

15.

3,2017

Zpracaval; Jiři Motal
jednatel VR NADĚJE pro všechny, z,s,

