


Už sa blížia sviatky jari,
už sa tešia ve kí, malí.
Dievky zas len bá  sa budú,
svoje šaty suši  budú.
Takáto je Ve ká Noc,
tá má svoju arovnú moc.

klienti a zamestnanci
CSS Slne ný dom, Prešov

• Úvod (obsah, vinš)

• Príhovor

• Básni ka (pripravil Tomáš Hudák)

• Rekrea ný pobyt v Tatrách

• Projekt Colorfull sounds

• Nadviazanie spolupráce s po ským partnerom

• Darujte 2% dane Ob ianskemu združeniu VÁNOK

• Príhovor pracovní ky DSS

• Gratulujeme

• Porad a

• Tipy a rady

• Predstavujeme zamestnancov

• Predstavujeme klientov

• Zábava (pripravila A ka Rusinková)

• Galéria (pripravil Tomáš Davidovi )

Naša internetová
adresa je:

www.dssvazeckapo.sk



Vážený itate ,

práve sa Vám do rúk dostalo

alšie íslo asopisu Vánok, ktorý

Vám prináša nové informácie o

živote prijímate ov DSS Važecká

a o innosti ob ianskeho združenia

Vánok. Na príprave ísla sa aktívne

podie ali prijímatelia DSS Važecká.

Prispeli do svojimi výtvarnými

prácami, výberom a zostavovaním

tohto ísla. Pri samotnej tvorbe tohto

ísla panovala uvo nená a príjemná

atmosféra, ktorá sa preniesla aj do

samotného diela, a tak Vám prajeme

príjemné chvíle strávené s našim

asopisom.

Mgr. So a Floreková

Kuriatko

Gú alo sa vají ko
po cesti ke ahu ko.
Pre od mamky, od
strýca,
nebude vraj kraslica.

Ve kú noc už nechce
ma ,
život bude spoznáva .
Ráno, ve er, aj v noci,
bez mamkinej pomoci.

Vtom zbadalo sliepo ku,
žmurklo na u po o ku.
Neveríte? Zakrátko
bude z vajca kuriatko.

na PC prepísal
Tomáš Hudák



V d och 16.01.2012 až
20.01.2012 sme absolvovali vo
Vysokých Tatrách rekrea ný
pobyt. Miestom konania aktivít
bola škola v prírode „Detský
raj“ Tatranská Lesná. Okrem
pohybovo - športových,
kultúrno – spolo enských
a turistických aktivít išlo
o innosti ako arteterapia,
muzikoterapia, ergoterapia

a vo no asové aktivity. Terapeuti
zabezpe ovali, že innosti boli vykonávané v
bezpe nom a príjemnom prostredí. Vzh adom
k zdravotným obmedzeniam boli innosti v
súlade s lie ebnými cie mi. Cie om bolo
vytvori priestor pre rekreáciu a slobodné
vyjadrenie klientov. Všetky aktivity boli a sú
dôležitým aspektom vzdelávania, rozvoja
manuálnej zru nosti, stimulovania
predstavivosti, práce na vlastnej motorickej
aktivite a sociálnom rozvoji. Zámerom
rekrea ného pobytu bola zmena prostredia,
spolo né aktivity a skupinovo absolvovaný

pobyt v prírode na erstvom
vzduchu vo vysokohorskom
prostredí. Sú as ou pobytu boli
tvorivé dielne, sú aže,
prechádzky, túry, diskotéty,
karneval a množstvo alších
spolo ných aktivít. Najvä ším
ocenením však bola spokojnos
ú astníkov pobytu s prianím
prís na toto miesto znova.

Mgr. So a Floreková



Snahy Centra sociálnych služieb „Slne ný dom“ v Prešove o nadviazanie
cezhrani nej spolupráce boli v d och 11.07.2011 až 13.07.2011 korunované
úspechom. Po predchádzajúcich rokovaniach sme v rámci zahrani nej pracovnej
cesty navštívili POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPO LEDZENIEM UMYSLOWYM ul. F. Chopina Jaworzno v Po skej
republike. Ú elom cesty bolo vzájomné spoznávanie, návštevy jednotlivých
zariadení, stanovenie a nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi našimi
zariadeniami. Získali sme mnoho informácii o fungovaní a prevádzke po ského
zariadenia a absolvovali sme množstvo exkurzii interiérov a exteriérov
jednotlivých organiza ných zložiek. Spoznali sme mnoho príjemných a milých
udí. Zoznámili sme sa s jednotlivými pracovníkmi, ktorí pôsobia na rôznych

úrovniach práce s klientmi a zárove  sme spoznali aj samotných klientov. Dospeli
sme k záveru, že máme ve mi ve a spolo ného. Návštevu ukon ilo pracovné
stretnutie zástupcov CSS „Slne ný dom“ a Polskieho stowarzyszenia na rzecz
osób z upo ledzeniem umyslowym, na ktorom sa stanovila forma a spôsoby
vzájomnej spolupráce medzi našimi zariadeniami.

Náš po ský partner nás navštívil v d och od 12.10. do 14.10.2011.
Vyslaný tím sme oboznámili s jednotlivými organiza nými jednotkami
a s celkovým chodom našej organizácie. Absolvovali sme nieko ko stretnutí
a pracovných sedení. Pri prezentáciách sme nezabudli ani na oboznámenie
partnera s našim mestom a krajom. Naša spolupráca nadobudla konkrétnu
podobu, a to vo forme ú asti na spolo ných projektoch ako napríklad Colorfull
sounds v Bialom Dunajci v Po sku a zo vzájomných návštev a aktivít. Tieto
závery z rokovaní boli prezentované na závere nom stretnutí pracovníkov
a klientov POLSKIEHO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z UPO LEDZENIEM UMYSLOWYM a Centra sociálnych služieb „Slne ný dom“.

Tešíme sa na alšie stretnutia a vzájomnú spoluprácu.
Mgr. So a Floreková



V d och 19.09.2011 až 26.09.2011 sme sa zú astnili na projekte COLOURFUL
SOUNDS s miestom konania aktivít Bialy Dunajec Po ská republika. Ú elom cesty
bola výmena mládeže pre mladých udí s mentálnym postihnutím. Tento projekt sa
realizoval v aka podpore Európskej
únie a naše zariadenie bolo partnerom
v tomto projekte. Projekt mal
partnerov z Litvy, Slovenska, Walsu
- Ve ká Británia a Slovinska. Okrem
športových, kultúrno – spolo enských
a turistických podujatí išlo o innosti
ako je arteterapia, zdobenie -
floristika, tkanie, muzikoterapia,
hra Bocca. Terapeuti zabezpe ovali,
že innosti boli vykonávané v bezpe nom a príjemnom prostredí. Vzh adom

k zdravotným obmedzeniam boli innosti v súlade s
lie ebnými cie mi. Cie om projektu bolo vytvori
priestor pre slobodné vyjadrenie klientov v
úžitkovom umení. Toto je dôležitým aspektom
vzdelávania, rozvoja manuálnej zru nosti,
stimulovania predstavivosti, práce na vlastnej
motorickej aktivite a sociálnom rozvoji. Projekt,
svojím konaním, mal za cie pomôc mladým
u om s mentálnym postihnutím posilni ich

presved enie o svojom mieste v spolo nosti a
stimulova ich innos v rôznych oblastiach
života. Sú as ou projektu bola prezentácia
krajiny, vyššieho územného celku, zariadenia a jeho

innosti. Naši mladí udia nadviazali mnoho nových priate stiev, získali mnoho
nových skúseností a prežili ve a inšpiratívnych zážitkov.

Mgr. So a Floreková



Dovo te nám, aby sme Vás oslovili v mene Ob ianskeho združenia Vánok

a poukázali na možnos darovania 2% zo zaplatenej dane z príjmu.

Hlavným poslaním Ob ianskeho združenia Vánok je podpora mladých udí

s mentálnym postihnutím a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú

prijímate mi sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb „Slne ný dom“ v Prešove.

Jeho innos je zameraná najmä na:

• zriadenie tvorivých dielní a zabezpe ovanie výstav prác prijímate ov sociálnej

služby

• podpora výchovy a vzdelávania

• poskytovanie pomoci prijímate om sociálnych služieb v procese sociálnej a

pracovnej integrácie

• zabezpe ovanie športových, kultúrnych, spolo enských podujatí a organizovanie

relaxa no – rehabilita ných pobytov

• vykonávanie publika nej innosti - vydávaním asopisu Vánok

• pôsobenie na zlepšenie vz ahov, postojov a názorov verejnosti k u om s

mentálnym postihnutím

• vypracovávanie projektov na riešenie problémových otázok prijímate ov

sociálnych služieb a ich rodín

Svojím rozhodnutím prispejete ku kvalite a spokojnosti detí a mladých udí, ktorí

sú v mnohých oblastiach odkázaní na našu pomoc. Želáme si, aby bol ich život krajší,

plnší a aby bol našim spolo ným cie om ich pocit, že sú pre nás jedine ní a dôležití.

akujeme Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru.

Bližšie informácie a potrebné tla ivá na darovanie 2% zo zaplatenej dane z príjmu

nájdete na stránke: www.dssvazeckapo.sk

Mgr. Floreková So a

Ob ianske združenie Vánok



Moje za iatky pôsobenia v Domove sociálnych služieb, ktorý bol
predchodcom Centra sociálnych služieb „Slne ný dom“ sa datujú na rok
2001. Do sféry sociálnych služieb som prešla po rokoch pôsobenia
v zdravotníctve. Po as tých jedenás rokov som spoznala množstvo dobrých ,
obetavých a láskavých udí. Práve od týchto udí som sa mnohému nau ila,
o je v mojom živote ve mi dôležité. Mojim cie om je nestagnova , ale

posúva sa dopredu a rozvíja svoj potenciál v podobe celoživotného
vzdelávania, poznatky sa snažím následne aplikova do praxe. V mojej práci,
ale aj v súkromnom živote sa riadim myšlienkou: „nájdi spôsob ako sa to dá
urobi “. No, mojim hlavným mottom je: „bu  v správnu chví u na správnom
mieste“. Táto veta ma v živote posunula, tam kde sa nachádzam
v profesijnom živote dnes, teda s mládežou z centra. Na prvý poh ad by sa

mohlo zda , že je to jednostranné
pôsobenie, no opak je pravdou. Je to
obojstranné obdarovávanie a prijímanie
poznania, ktoré nás robí lepšími. Som
v a ná za to, že môžem by  s nimi, že
obohacujú môj svet. Moje aktivity
v centre majú najrôznejší charakter, cez
priame aktivity i terapie s mládežou,
prevádzkovo – technické innosti,
prácu s dokumentáciou, projektovú
innos až po angažovanie sa

v Ob ianskom združení VÁNOK. Už
z vyššie uvedeného vyplýva, že na
monotónnos sa nemôžem s ažova ,
práve naopak, som rada, že moja práca

zasahuje do rôznych oblastí a má taký
široký záber. No uvedomujem si, že bez osobností, pre ktoré to všetko
robím, by moja práca nemala zmysel. Je len logickým vyústením, že práve
oni dávajú môjmu životu zmysel, ukážu mi o je v živote dôležité, a takto mi
umož ujú správne definova môj rebrí ek hodnôt. Neviem, kde sa bude
nachádza moje miesto v budúcnosti, no som v a ná za každú chví u, ktorú
môžem s nimi strávi . Na záver chcem vzda úctu a v a nos  všetkým svojim
kolegyniam a kolegom, je mi c ou s nimi pracova .

Mgr. So a Floreková



Touto cestou chceme popria ve a zdravia, š astia a lásky tým,
ktorí v predchádzajúcom období mali svoj sviato ný de , alebo ho
ešte len budú ma . Všetko najlepšie...

Andrea Rusinková (05.01.)

Rastislav Tome ko (13.01.)

Tomáš Davidovi (07.03.)

Tomáš Hudák (07.03.)

Marián Sabol (25.03.)

Miroslav Vuž ák (29.03.)

Miroslav Mesar (29.03.)

Igor Hanude (10.04.)

Marek Stašík (25.03.)

Ladislav Vrábel (26.01.)

Matúš Vasko (22.02.)

Rastislav Tome ko (08.03.)

Štefan Dutko (27.03.)

Andrea Rusinková (28.03.)

Viera Randová (29.03.)

Marek Stašík (03.04.)



Spracovala: Mgr. I ková Zuzana

Poznaj svoje práva
Kto sú udia s mentálnym postihnutím?

udia s mentálnym postihnutím sú žiaci špeciálnych základných škôl,
praktických škôl, klienti zariadení sociálnych služieb, chránených dielní,
podporovaného bývania a udia žijúci v rodinnom prostredí, ktorí vzh adom na
svoje postihnutie potrebujú pomoc a stálu podporu pre rozvoj svojich zru ností
a schopností. Majú ažkosti s komunikáciou, rozhodovaním sa, riešením problémov,
zvládaním konfliktov, asertívnym správaním, prijatím sociálnych rolí náležiacich
veku a ich adekvátnym zvládaním. Preto je potrebné trénova ich komunika né a
sociálne zru nosti, sebapresadzovanie, samoobslužné návyky, uplat ovanie svojich
práv a sebareguláciu, o vedie k osamostat ovaniu, sebarealizácii a nezávislému
životu.

Práva osôb s mentálnym postihnutím

udské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého loveka. V
sú asnej dobe sa vo svete vyzdvihuje humanizácia, teda udskos . Európska únia
ju zdôraz uje vo vz ahu k de om, národnostným menšinám ako aj k postihnutým
u om.

Ústava SR deklaruje, že udia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.
Základné práva a slobody sú neod ate né, nescudzite né, nepreml ané
a nezrušite né. Základné práva a slobody sa zaru ujú na území SR všetkým bez
oh adu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické i iné
zmýš anie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnos  k národnosti alebo etnickej
skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov
poškodzova , zvýhod ova alebo znevýhod ova . Na udí s mentálnym postihnutím
sa vz ahujú všetky udské práva rovnako ako na všetky ostatné udské bytosti.

Každý má právo na zachovanie udskej dôstojnosti. Každý má právo na
slobodnú vo bu povolania, prípravu na , ob ania majú právo na prácu. Štát
v primeranom rozsahu hmotne zabezpe uje ob anov, ktorí nie z vlastnej viny
nemôžu toto právo vykonáva . Osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú
ochranu v pracovných vz ahoch a na pomoc pri príprave povolania. Ob ania majú
právo na primerané hmotné zabezpe enie pri nespôsobilosti na prácu. Deti majú



právo na rodi ovskú výchovu a starostlivos a každý má právo na vzdelanie.
(Ústava SR . 460/1992 Zb.) Významným medzinárodným dokumentom, ktorým sa
národné organizácie zaväzujú zachováva a chráni udské práva osôb
s mentálnym postihnutím je Deklarácia OSN o právach mentálne postihnutých udí

Deklarácia práv osôb s mentálnym postihnutím vyhlásená na Valným
zhromaždením OSN 20.12.1971

Valné zhromaždenie vyhlasuje túto deklaráciu osôb s mentálnym postihnutím
a sú asne žiada národné aj medzinárodné organizácie, aby zabezpe ili, že táto
deklarácia bude slúži na ochranu týchto práv:
1. mentálne postihnutý má ma  v najvyššej možnej miere rovnaké práva ako
ostatné udské bytosti
2. mentálne postihnutý má právo na zdravotnú starostlivos a vhodnú terapiu,
rovnako ako na takú výchovu, readaptáciu a vedenie, ktoré mu umožnia
v maximálnej možnej miere rozvinú jeho schopnosti a možnosti
3. mentálne postihnutý má právo na ekonomické zabezpe enie a slušnú životnú
úrove , v rámci svojich možností má právo produktívne pracova alebo sa
zaobera inou užito nou innos ou
4. pokia je to možné má mentálne postihnutý ži  v kruhu svojej vlastnej
rodiny alebo v rodine opatrovníka a zú ast ova sa rôznych foriem spolo enského
života. Preto má by rodine, v ktorej žije, poskytovaná pomoc. Ak je potrebné
umiestnenie do špecializovaného zariadenia, má by toto prostredie a podmienky
života v om tak blízke normálnym podmienkam života, ako je to len možné
5. mentálne postihnutý má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokia to
vyžaduje ochrana jeho dobra a záujmov
6. mentálne postihnutý má právo na ochranu pred akýmko vek vykoris ovaním,
zneužívaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním. Ak je predmetom súdneho stíhania,
má ma právo na zákonný proces s plným uznaním svojho stup a zodpovednosti,
ktorá vyplýva z jeho mentálneho stavu
7. ak niektorí postihnutí nie sú schopní ú inne využíva súbor svojich práv
v dôsledku h bky postihnutia a ak sa preukáže potreba obmedzenia ich práv i už

iasto ne alebo úplne, tak musí postup, ktorý sa k tomuto obmedzeniu použil,
chráni postihnutého pred akouko vek formou zneužitia. Tento postup by mal
by založený na hodnotení kvalifikovanými znalcami, ktorí posudzujú sociálnu
spôsobilos postihnutého. Obmedzenie alebo zrušenie práv má by podrobené
periodickým revíziám a musí by odvolate né u vyšších inštitúcií.



Elektrická energia sa vyrába v elektrár ach. Ako každá priemyselná
výroba má dopad na životné prostredie. Preto by sme sa mali nau i
elektrickú energiu šetri . Navyše nám to ušetrí aj naše peniaze. Ak chceš
urobi nie o dobré pre našu planétu i svoju domácnos , pre ítaj si naše
tipy ako šetri vodou a energiou.

• Na varenie používaj pokrievku na hrnce.
Skráti sa tak as prípravy jedla.

• Na varenie vody používaj vždy rýchlovarnú kanvicu.
Aj vodu na cestoviny uvar v kanvici.
Je to ove a rýchlejšie.

• Namiesto oby ajných žiaroviek používaj
úsporné žiarivky alebo halogénové žiarovky.

• Nenechávaj žiadne spotrebi e v stave „standby“.
„Standby“ znamená pohotovostný spiaci režim.
Mí ajú tak energiu, aj ke ich nepotrebuješ.
Ide napríklad o televízor, po íta , monitor,
ale aj iné zariadenia.

• Odstra uj prach z lámp a radiátorov.
Prach zvyšuje spotrebu energie.



• Bubon prá ky napl  vždy doplna.
Ušetríš vodu aj energiu.

• Krátka sprcha ušetrí viac vody ako kúpe  vo vani.

• Pri umývaní zubov vypni vodu, ke ju akurát nepoužívaš.

• Do chladni ky nedávaj prázdne obaly.
Jedlo z ve kého hrnca prelož do menšej misky.

• Mrazni ku pravidelne odmrazuj.
Námraza zvyšuje spotrebu energie.

• Kúrenie nastav na stredný (eko) stupe .
Netreba domácnos prekurova . Radšej sa viac oble .

• Záclony ani ni iné nesmie prekrýva radiátor.

• V miestnosti odparuj vodu – ím je vzduch suchší,
tým viac tepla potrebujeme, aby sme cítili tepelnú pohodu.

• Radiátor je potrebné pravidelne odvzduš ova .
Popros niekoho technicky zru ného.

Ešte viac tipov nájdeš na stránke www.setri.sk

Mgr. Zuzana I ková



Milí itatelia, chcem Vám predstavi pani Mgr. Zuzanu I kovú,
sociálnu diagnosti ku v DSS Važecká.

Ko ko máte rokov?
34

Ko ko rokov pracujete v DSS?
9 rokov

Máte rada svoju prácu?
áno, ve mi

o robíte vo vo nom ase?
rada bicyklujem a chodím na 

turistiku
Aké je vaše ob úbené jedlo?

halušky s bryndzou
Rada ítate?

áno
Máte rada hudbu?

áno
Aké sú vaše ob úbené pesni ky?

veselé, rytmické, také o rozveselia
Rada tancujete?

áno
Aká je vaša ob úbená hudobná spevá ka, spevák a skupina?

Zuzana Smatanová, Desmod, ABBA
o rada robíte?

rada varím a pe iem, rada sa hrám s de mi, rada si pozriem dobrý film alebo
divadelné predstavenie
Aká je vaša ob úbená farba?

biela, hnedá, ružová
Ktoré ro ne obdobie máte rada?

Na všetkých mám rada nie o iné.
Chodíte rada do prírody?

Áno, najmä na jar a v lete pravidelne chodíme s manželom a kamarátmi na
turistiku.
Chodíte rada na prechádzky? áno

o ešte máte rada? TebaJ
rozhovor viedol redaktor Tomáš Hudák



Prostredníctvom tohto asopisu vám chceme predstavi aspo kúsok z nášho
života. Naši prijímatelia pracujú po as d a rozdelení do jednotlivých malých
skupín. V každej skupine prebieha vždy iný druh terapie, ktorých význam
a prínos sme vám predstavili v jednom z minulých vydaní asopisu.

Kristián Rabatin je to 15 ro ný chalan, ktorý
vie da jasne najavo o sa mu pá i a o nie.
Medzi jeho ob úbené aktivity patria rôzne
spolo enské akcie, najmä ke ich sú as ou je
hudba. Hudba má pre neho ve ký význam
a vie sa z nej ve mi teši . Jeho pozornos si
vie získa aj pekná rozprávka, o vie da
náležite najavo. Celkovo Kristián má rád
spolo nos  iných udí a tiež zvieratiek.

Anna Antolová (22) je mladá dáma, ktorá má
svoje záujmy ako napríklad rôzne asopisy a
knihy. V DSS sa zú ast uje rôznych aktivít.
Má ve mi rada innosti v ergoterapeutickej
dielni ako je napríklad príprava materiálu na
zhotovenie vankúšikov. Medzi jej ob úbené
innosti patrí montáž dielov na rozvoj jemnej

motoriky. Vo svojom vo nom ase rada
pozerá telenovely.

Marek Stašík má 27 rokov. Jeho ob úbenou
innos ou sú vychádzky do blízkeho okolia.

Celkovo má rád pobyt vonku na erstvom
vzduchu, a preto sa teší z pobytu v záhrade.
Jeho ob úbené predmety sú lopti ky, kocky
a rôzne šnúrky. Rád si vypo uje hudbu
rôzneho žánru. Má rád spolo nos iných udí
a spolo enské podujatia, z ktorých sa ve mi
teší.



Nepe ená ovocná torta

Potrebujeme:
4 kelímky bieleho jogurtu, 4 kelímky lahôdkovej
kyslej smotany, 4 lyžice práškového cukru, 2
balí ky piškót, ovocný kompót pod a chuti
Ozdoba: nastrúhaná okoláda,

Postup:
Jogurt, kyslú smotanu a cukor vyš aháme. Do
tortovej formy naskladáme vrstvu piškót, vrstvu
ovocia a zalejeme jogurtovou zmesou.
Nieko kokrát opakujeme - poslednú vrstvu tvorí
jogurtovo – smotanová hmota. Necháme cez noc v
chladni ke uleža . Ozdobíme nastrúhanou

okoládou.
Recept a hádanku pre Vás pripravila

A ka Rusinková
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