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Věc: Informace o realizaci Lázeňského pobytu pro klienty společnosti
DMO POBYTY v termínu 14.11. – 21.11.2010 v lázeňském hotelu Vráž u Písku

Vážení,
jmenuji se Kateřina Maxová a dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s činností
občanského sdružení DMO POBYTY o.s., jehož jsem předsedkyní.
Cílem našich aktivit je ukázat handicapovaným lidem cestu k
osamostatnění a aktivnímu způsobu života, který jim umožní zařazení do
společnosti. Vedeme každého jednotlivce k tomu, aby se o sebe dokázal
postarat nebo aby si byl schopen potřebnou pomoc zajistit sám. Naší hlavní
činností je organizace a realizace rehabilitačních pobytů pro dospělé lidi s
dětskou mozkovou obrnou, kteří mají zájem se pobavit, seznámit se a hlavně
objevit nové možnosti pro svůj, doposud často osamělý způsob života.
Spolupracujeme a zajišťujeme na pobytu aktivní účast fyzioterapeutů,
kvalifikovaných pro rehabilitaci prostřednictvím Vojtovy metody. Účastníci jsou
často odkázáni na pomoc svých blízkých. Cílem je ukázat jim cestu k
osamostatnění a aktivnímu způsobu života, který jim umožní zařazení do
společnosti. Snažíme se ze všech sil své služby zkvalitnit, aby tito zdravotně
postižení lidé prožívali svůj nelehký život spokojeně a pokud možno i radostně.
Naše společnost realizovala v listopadu 2010 novou aktivitu – a to pobyt
handicapovaných osob s asistenty v lázeňském hotelu Vráž u Písku.
Klienti v průběhu lázeňského pobytu absolvovali lékařskou prohlídku, dále
měli každý den procedury a v odpoledních hodinách pak dvě hodiny plavání
v bazénu. Dále probíhaly denně odpolední procházky a ve večerních hodinách
asistenti připravili zábavní hry pro klienty. Mgr. H.Šádková nám přijela ukázat
rehabilitační a kompenzační pomůcky.
Tato novinka se především díky osobnímu přístupu ředitele hotelu Vráž u
Písku Ing. Veselého a jeho vynikajícího týmu setkala s naprosto pozitivním
hodnocením jak pořadatelů, tak asistentů a především pak klientů samých. Na
základě zhodnocení pobytu jsme se na místě okamžitě dohodli s Ing. Veselým
na opakování akce v roce 2011, kdy ovšem pro naše klienty chystáme pobyt
dokonce 14-ti denní!
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Ráda a z celého srdce děkuji těmto našim partnerům:
NADACE SPONTE SUA o.s.
Finančně zaštítila lázeňský pobyt z prostředků Magistrátu města Mladá Boleslav

ČSAD a.s. SEMILY
Laskavě a flexibilně přepravila klienty autobusem s plošinou.
Děkujeme panu řidiči Morávkovi, který po celou dobu jízdy byl nesmírně ochotný a vstřícný.
Taktéž naše poděkování patří panu Janu Mečířovi – manageru zájezdové dopravy, který
laskavě a vstřícně zajistil přepravu našich klientů.

JM PARTNES s.r.o.
Velmi ochotně zajistila dodávku na přepravu zavazadel a vozíků našich klientů. Osobní
poděkování patří taktéž řidiči Jakubovi Šebkovi.

ABRASIV a.s.
Vstřícní manželé Hlavatý zajistili nákup materiálů a také přepravili pomůcky od Helpcentra.
Mgr. Helena Šádková nám velmi pomohla a naše poděkování tedy patří všem třem!
Závěrem bych chtěla touto cestou ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat veškerému
personálu za ochotu a laskavý přístup a nám handicapovaným přeji více takových pozitivních
osobnostní a více tak vynikajících míst k relaxaci jako je právě hotel Vráž u Písku!

Kateřina MAXOVÁ předsedkyně
občanského sdružení DMO POBYTY o. s.

V Mladé Boleslavi dne 07.12.2010
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