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I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ

I.1 Kontaktní adresy

ADRESA : OO SPMP
Teplická 65
Děčín IX
405 05

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Ivana Bílková
Mgr. Zlatuše Schmiedová
TELEFON : 412 544 321, 412 518 811

e-mail :

spmp.domecek@seznam.cz

web :

www.spmpdomecek.wz.cz

I.2 Základní cíle a předmět činnosti
Co je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
- SPMP je dobrovolná společenská organizace, která vznikla
z iniciativy rodičů postižených dětí a odborníků z řad speciálních
pedagogů, lékařů, psychologů a dalších, kteří se na péči o
mentálně postižené podílejí
Hlavním posláním SPMP je :
- všestranně pomáhat mentálně postiženým dětem,
mládeži, dospělým žijícím v rodinách i ústavech
- pomáhat rodinám těchto postižených
- poskytovat svým členům příležitost ke sdružování, předávání
zkušeností, vzájemné pomoci a podpoře
- napomáhat při zlepšování základních životních podmínek
postižených v oblasti výchovně vzdělávací, sociální a pracovní
přípravy pro jejich přiměřené uplatnění
- organizovat pro mentálně postižené a jejich rodiny co nejbohatší
nabídku zájmových, kulturních, tělovýchovných, turistických i
sportovních činností, přispívajících k jejich integraci do
společnosti
- seznamovat veřejnost s problémy mentálně postižených,
s příčinami a projevy postižení, s jejími důsledky pro jedince a
jejich rodiny, a tím odstraňovat předsudky a nesprávné představy
o vývojových a sociálních možnostech mentálně postižených
- při své činnosti úzce spolupracovat se státními, společenskými ,
náboženskými a charitativními organizacemi, které se podílejí na
péči o zdravotně postižené občany
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II.1 Obecné informace
Děčínské SPMP je organizací otevřenou, to znamená, že jejím
členem se může stát kdokoli. Dokladem toho je členství lidí různého
věku, různého stupně postižení i bez postižení.
Sdružení se snaží o maximální integraci , což se velmi dobře daří
v zájmových útvarech, které organizuje.
Díky pochopení a velkému nadšení lidí se nám v minulém roce
podařilo provozovat kroužek sportovně pohybový, kroužek výtvarně
keramický – Tvořivou dílnu, kroužek Cesta k dětem – masáže a
relaxace .
Od září 2008 jsme měli v plánu začít s dětmi pracovat a rozvíjet je
v kroužku dramatickém, nabídka se však setkala s malým ohlasem.
Školní rok jsme zakončili Indiánskou cestou odvahy a dovedností.
Ve své činnosti pokračoval i Klub rodičů.
Mezi menší společné akce patřila mikulášská a vánoční besídka či
návštěva kina Sněžník. Novinkou bylo Spaní bez maminek, které
mělo velký úspěch.

II.2 Kroužek sportovně pohybový
Kroužek probíhal a probíhá každé pondělí od 15.15 h do 16.00 h
v budově SZŠ 17. listopadu.
Kroužek pravidelně navštěvují jedinci se zdravotním postižením i bez
postižení. Obě strany se zcela přirozenou cestou učí vzájemné
ohleduplnosti a respektování.
Cvičení je vedeno zkušenou cvičitelkou.

II.3 Kroužek výtvarně keramický – Tvořivá dílna
Kroužek keramiky probíhal a probíhá každý čtvrtek od 15.30h do
17.00h v budově SZŠ Fügnerova ulice.
Děti se v dílně seznamují s různými výtvarnými technikami,
s rozmanitým výtvarným materiálem.Příští rok se chceme zaměřit na
práci s textilem a techniky s tím spojené. Samozřejmě se bude
pracovat i s dalšími materiály.
Kroužek má k dispozici keramickou dílnu s vlastní keramickou pecí.
Ze zkušenosti z minulých let víme, že kroužek navštěvují zejména děti
ze speciálních základních škol (dříve zvláštní a pomocná škola), které
pro své postižení nemají přístup do kroužků organizovaných např.
DDM. Kroužek navštěvují také děti ze sociálně slabších rodin, pro
které je poplatek v jiných organizacích vysoký. Tvořivá dílna dětem
poskytuje vhodnou náplň volného času. Děti zde rozvíjejí celou svoji
osobnost pod odborným vedením pracovníků, kteří znají jejich
specifika.

II.4 Cesta k dětem
Projekt byl určen pro děti a mládež se středním až těžkým
mentálním postižením, pro děti a mládež s kombinovanými vadami,
pro děti se zdravotním postižením a poruchami chování ve smyslu
hypo či hyperaktivity. Náplní setkání byly dotekové masáže, bazální
stimulování, rytmická cvičení . Vše probíhalo pod odborným
vedením, podle cvičebních plánů pro jednotlivé děti. Rodiče měli
příležitost se na těchto setkáních naučit určité postupy a pomoci tak
svému dítěti a tím i sobě.

II.5 Klub rodičů
Klubovna rodičů sídlí v Žerotínově ulici na Starém Městě. Jejím
cílem je dát rodičům prostor pro společné diskuse a výměny
zkušeností, pro přípravu zájmových akcí pro děti i pro obyčejné
popovídání si.

II.6 Oslava konce školního roku – Indiánská stezka
Na závěr školního roku jsme se sešli na indiánském území.
Abychom mohli procestovat tímto územím bez úhony, museli jsme u
každého indiánského kmene splnit úkol zjišťující naši odvahu či
dovednosti…
Indiánská stezka nahradila v loňském roce tradiční olympijské
setkání.
S velmi náročnou přípravou a zdárným průběhem pomáhali
pedagogové Speciální základní školy, Teplická 65, studenti Gymnázia
Děčín.

II.7 Další akce
Členové sdružení se scházejí i na dalších akcích. Mezi téměř
tradiční už patří besídky v předvánočním čase, oslava Mezinárodního
dne dětí, vycházky za zvířátky do děčínské ZOO.
Na jaře sdružení zorganizovalo akci Spaní bez maminek. Akce se
líbila jak dětem, tak rodičům. Pro děti bylo připraveno odpoledne
s procházkou a bojovkou. Před večeří se malovalo na chodník. Večer
si každý pod dohledem dospělého připravil ňamku – toustíček a
čajíček. Po večeři si umyl své nádobíčko, zahrál si ve skupinkách
oblíbenou hru, umyl se a šel statečně bez mateřské pusinky spát do
dámské či pánské ložnice. To, že někteří samým rozčilením usnuli až
kolem půlnoci, patřilo k věci a nikdo za to nehuboval. Ráno po snídani
se spáči rozešli se svými rodiči domů plní zážitků.
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Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přímo
na činnosti našeho sdružení podílejí, kteří pro ně pracují, ale
také těm, kteří činnost umožňují a zpestřují:

ředitelství Speciální základní školy, Teplická 65, Děčín IX
pedagogové Speciální základní školy , Teplická 65, Děčín IX
ředitelství a studenti Gymnázia Děčín
rodiče a děti

