Žáci ŽS Rudolfov pomohli sportovat lidem s mentálním
postižením z CSS Empatie
Ve středu 7. října 2009 žáci 9. třídy ZŠ Rudolfov pomáhali sportovat lidem s mentálním postižením
z Centra sociálních služeb Empatie. Po oficiálním zahájení (promluvili: Mgr. Dana Pokorná, vedoucí
CSS Empatie, Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel ZŠ Rudolfov, ing. Milan Třebín, starosta města Rudolfov)
začalo setkání prezentačním volejbalovým utkáním žaček z Rudolfova, následovaly ukázky fotbalistů
a tanečnic ze stejné školy.
Sportovní klání plynule navázalo na návštěvu
žáků ZŠ Rudolfov ve firmě PCO (zde pracují
také lidé s různými handicapy) a v CSS Empatie
(seznámení se s lidmi s ment. postižením).
Smyslem akce bylo navázat na předcházející
ročníky integrativních aktivit, kdy se setkávají
a poznávají děti z většinové populace s lidmi
s mentálním postižením. V rámci integrace
mentálně postižených osob vznikla také vize
do budoucna, kdy by se podobná setkání
měla uskutečňovat i s jinými školami.
Ředitelé z jiných ZŠ v okolí ČB, byli pozváni, měli možnost prezentační akci zhlédnout , je škoda, že se
žádný z oslovených nedostavil.
Žáci 9. tř. vytvořili návrh sportovních disciplín
a zaměstnanci CSS Empatie návrhy
zkonzultovali s učiteli a žáky ZŠ.
Šest družstev v různě barevných tričkách
s hrajícím kapitánem (žák 9. tř. ZŠ), soutěžilo
v disciplínách : opičí dráha, střelba na bránu,
hod míčkem do krabice, slalom s koštětem,
pyramida (hod na plechovky), kutálení míče
mezi metami, sbírání kostiček do košíku.
Všichni zúčastnění dostali na závěr odměnu
a upomínkové předměty.
Akce proběhla bez problémů a dle mého názoru splnila svůj úkol, o uskutečnění podobných aktivit
do budoucna budeme bojovat.
Poděkování patří partnerům: PCO ‐ hlídací služba, s.r.o, A ‐ Grafika.s.r.o., Město Rudolfov, fotbalový
oddíl SK Rudolfov a sponzorům DRUID CZ s.r.o., POBORSKÝ VIII SPORT s.r.o., JEDNOTA, spotřební
družstvo České Budějovice, Dopravní podnik města České Budějovice,a.s., Radio FAKTOR.
Za Centrum sociálních služeb Empatie Mgr. Dana Pokorná

