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Jaro s Motýlkem

Sdružení na pomoc dětem s handicapy pomáhá rodinám, které pečují o děti s různým druhem a stupněm zdravotního postižení. Naši
klienti mohou využívat celé řady služeb. Předškolní děti navštěvují integrovanou hernu Motýlek (každé úterý dopoledne v Mateřském
centru Klubíčko), kde pod vedením speciální pedagožky cvičí, zpívají, malují, tvoří z keramiky a podle svých možností absolvují
předškolní přípravu. Dětem s různými neurologickými a ortopedickými problémy nabízíme vodoléčbu v regeneračním centru hotelu
Inter.Continental vždy v pátek dopoledne. Handicapovaní i zdraví školáci mohou navštěvovat naše zájmové kroužky v úterý odpoledne.
Potřebným dětem se věnujeme také individuálně, v rodinách. Nabízíme jim pružné služby, například doučování. Děti si také oblíbily
jízdy na koních /hipoterapii/, se kterou jsme díky teplému počasí začali již od března. Dále pořádáme rekondiční pobyty, na jaro
plánujeme turistické výlety a víkendové akce. Cílem našeho sdružení je poskytnout stejnou možnost seberealizace všem dětem, bez
ohledu na rozsah zdravotních problémů. Kromě toho se věnujeme dětem ze sociálně slabých rodin, které se často bezúčelně potulují
po našem sídlišti, a jsou tak ohroženy negativními sociálními jevy. V našem odpoledním klubu pro ně připravujeme zábavný program.
Noví zájemci o naše služby se mohou přihlásit na telefonním čísle 0606/483 523 (denně do 20 hod.), kde rádi zodpovíme i vaše
případné dotazy.

Děkujeme Městské části Praha 14 za finanční podporu, bez níž bychom se při své práci neobešli. Granty nám pomáhají alespoň
částečně krýt nezbytné náklady spojené s naší činností. Stejně nepostradatelná je i práce dobrovolníků, kteří se podílejí na zajišťování
některých aktivit. Patří k nim zejména MUDr. Markéta Knobová, Lia Radová a některé maminky. Protože letos na jaře chceme rozšířit
a zkvalitnit naše služby, uvítáme jakoukoliv pomoc dalších ochotných lidí. Podrobné informace o našich jarních aktivitách naleznete
také na webových stránkách

www.volny.cz/sdruzenipomoc

Za Sdružení na pomoc dětem s handicapy
PhDr. Zuzana Jelenová, Mgr. Hana Urbanová 
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