Spolek HELPMENT, Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou

Výroční zpráva za rok 2017
O nás
Spolek Helpment ( dále jen „ Spolek“ ) je nezávislým Spolkem občanů, zejména rodičů a
jiných zástupců školy a přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti se zájmem o
podporu provozu a rozvoje činnosti SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301/2, a to bez
rozdílu národnosti, pohlaví, rasy, původu, politické příslušnosti, náboženského vyznání a
sociálního postavení. Sídlem Spolku je Osecká 301/2, 751 31 Lipník nad Bečvou
Naše cíle
Cílem činnosti Spolku je především:


podpora speciální výchovně vzdělávací a zájmové činnosti dětí a žáků
SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301,



podpora zvyšování a rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků se zaměřením
na pomoc mentálně postiženým,



podpora SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou co do vybavenosti odbornými pomůckami
potřebnými pro výchovu a vzdělávání mentálně postižených dětí a žáků,



informování rodičů a veřejnosti o činnosti SŠ a ZŠ, zejména formou vydávání
informativních tiskovin, výstav prací žáků a pedagogických pracovníků, soutěží pro
děti a žáky školy,



podpora a zajištění společných akcí rodičů a pedagogických pracovníků se zaměřením
na mentálně postižené jedince,



podpora, zajištění a organizování projektů zaměřených na výchovu, vzdělávání a
materiální zabezpečení mentálně postižených žáků.

Činnost spolku v roce 2017 měla několik rovin. Stejně jako v předchozích letech jsme se
soustředili na zabezpečení kulturních a sportovních akcí, na spolupráci s rodiči a na

informování veřejnosti o dění ve Spolku Helpment v Lipníku nad Bečvou. Aktivně jsme se
snažili o jeho ovlivňování.

Přehled činností v roce 2017:
Velké Losiny
Pro velký úspěch v roce 2016 jela naše škola 17. 5. 2017 znovu na krásný výlet do Velkých
Losin. Celý výlet jsme pojali jako rodinný zájezd za vodními radovánkami a opravdu všichni
jsme byli spokojení. Cesta autobusem byla příjemná a utekla nám rychle, ani ne za hodinu a
půl jsme byli na místě. Lázeňským parkem jsme pěknou procházkou došli až k termálním
lázním. Po převlékacích manévrech, kde jsme se tlačili mezi úzkými skříňkami, na nás čekaly
tři hodiny skvělého relaxu, užili jsme si pět bazénů, tři uvnitř a dva venku. Tři hodiny utekly
jako voda a na zpáteční cestě k autobusu jsme ještě stihli vypít kafíčko a ochutnat dobré
zákusky v místní vyhlášené cukrárně…. Cesta zpět už nás unavila natolik, že skoro všichni
usnuli.
Dinopark s Klubem rodičů
V úterý 20. 6. 2017 jsme se s Klubem rodičů (skupina rodičů žáků školy s různým druhem
postižení), společně s jejich dětmi, dětmi ze ZŠ, školním psychologem a pedagogickým
doprovodem, autobusem dopravili do Dinoparku ve Vyškově.
Díky vzájemné pomoci jsme si exkurzi velmi užili. Prohlídka a povídání o dinosaurech bylo
proloženo velmi příjemnou procházkou, poté zakončeno příjemným posezením spojeném
s občerstvením. Sluníčko nám pomohlo dotvořit velmi příjemný den.

Na výstavě v Prusinovicích

Již se pro nás stává skoro pravidlem, že poslední zářijovou sobotu jezdíme na prodejní
výstavu do malebné vesničky Prusinovice nedaleko Holešova. I letos jsme přijali pozvání
a prezentovali jsme zde práci našich šikovných žáků a rodičů. Hlavně po našich výrobcích
z keramiky byla opět velká poptávka.

Škola v přírodě
SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 se v termínu od 9. 10. do 13. 10. 2017 zúčastnila
školy v přírodě v Novém Hrozenkově v horském hotelu Permoník.
Do školy v přírodě vyjelo 20 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci. Cílem tohoto adaptačního
pobytu bylo, aby si děti vytvořily nebo utužily přátelské vztahy, naučily se pracovat ve
skupině a pro skupinu, zkusily si tíhu odpovědnosti za sebe i jiné, slabší a mladší kamarády.

Abraka Muzika
Ve středu 18. 10. 2017 k nám do tělocvičny opět přijeli páni hudebníci ze skupiny Abraka.
Pro děti si tentokrát připravili hudební program s preventivním zaměřením.

S čerty nejsou žerty
5. 12. 2017 proběhla tradiční Mikulášská nadílka „S čerty nejsou žerty“, kterou zajistil spolek
Helpment . Děti předvedly své pěvecké a recitační schopnosti a byly odměněny nadílkou od
Mikuláše, anděla a čertů.

Nadace Agrofert
V první polovině roku 2017 jsme se zúčastnili grantového řízení: „PODPORA DĚTÍ
HENDIKEPOVANÝCH FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ“ .
Na začátku dubna 2017 byla naše žádost do Nadace Agrofert kladně vyřízena a grantové
řízení nám poskytlo 50 000,- Kč na nákup pomůcek.
V polovině roku 2017 jsme za výše uvedenou částku mohli nakoupit tyto věci, které slouží
hendikepovaným dětem ve speciální třídě:
1. kuličkový bazén
2. plastové míčky do bazénu
3. sestava nábytku „SMILE“
4. žíněnka medvěd s polštářem
5. žíněnka tygr s polštářem
6. koberec
7. teepee
8. sedací vak+ náhradní náplň
9. plastové boxy k uskladnění věcí

V Lipníku nad Bečvou dne: 11. 1. 2018

