Búvaj, Dieťa krásne
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Búvaj, Dieťa krásne,
uložené v jasle,
búvaj, búvaj, Pachoľa,
milostivé Jezuľa!

Milí čitatelia...
Deň bez bariér
Spolupráca s fondom Dr.Klauna
Terapie
Občianske združenie

Budeme Ťa kolísať,
abys mohlo dobre spať,
Ježiško náš milý,
aby sa Ti snili,
veľmi krásne sny,
veľmi krásne sny.

A to celé doplnené prácami klientov,
fotografiami z niektorých podujatí

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a preto aj touto
cestou Vám ich chceme spríjemniť a popriať:
Veselé sviatky vianočné, pekné chvíle sviatočné.
Nech radosť zaplní Vaše srdcia, zavonia ihličie a
rozsvieti sa strom. Láska, pokoj, vľúdnosť nech sú
pod tým stromom, na Vianoce a aj v celom roku
novom.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok Vám prajú
zamestnanci DSS Važecká 3, Prešov

Modlitbička
za postihnuté deti
Tomu, kto čisté srdce nosí,
k radosti veľa netreba.
Ten ľahko vzlietne
z rannej rosy
na chromých krídlach
do neba.
Detičky Božie.
Hviezdy bludné.
Ľalie tiahnu za nimi.
A Boh to vie.
A nezabudne.
Nezabudneme ani my.
(Milan Rúfus)

Drozdy a hrdličky,
chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší,
na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika
k tomu pekná muzika!
My budeme s vami
spievať za jasľami,
Synu milému,
Synu milému.
Hory, ticho buďte,
Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme,
na slame a na sene.
Aj vy malé fialky,
zaváňajte do diaľky,
zavejte mu vône,
Pánovi na tróne,
ticho sladúčko,
ticho sladúčko.

Naša internetová
adresa:
www.dssvazeckapo.sk

20.augusta 2008 bolo
zaregistrované Občianske
združenie VÁNOK viac sa
dočítate na str.6

Milí naši čitatelia,
do rúk sa Vám práve dostalo prvé vydanie časopisu
„Vánok“, ktorým chceme priblížiť a informovať
verejnosť o živote ľudí s mentálnym postihnutím
v našom zariadení.
V Domove sociálnych služieb na Važeckej 3,
v Prešove (ďalej iba DSS) poskytujeme starostlivosť
mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorým je
mentálne postihnutie, duševné poruchy, telesné
postihnutia, poruchy správania, poruchy zmyslového
vnímania alebo kombinácie jednotlivých postihnutí.
Cieľom DSS je pomôcť klientom začleniť sa do
spoločnosti. Chceme, aby aj v živote ľudí s mentálnym
postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské
práva: aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať,
mať rodinný život a priateľov a aby boli akceptovaní
takí, akí sú.
S klientmi pracujeme podľa individuálnych
plánov rozvoja osobnosti. Sú vypracované tímom
odborníkov pod supervíziou riaditeľa Mgr. Slavka
Poptrajanovského, ktorý prísnym okom pozoruje
a usmerňuje našu prácu, kde jej prvoradým záujmom je
napĺňanie potrieb tých, ktorí nám dôverujú.
Na to, aby boli naše ciele naplnené, využívame
pri práci s klientmi jednotlivé druhy terapeutických
zložiek
ako
sú:
muzikoterapia,
arteterapia,
dramaterapia, ergoterapia, canisterapia a tanečná
terapia, ktoré Vám priblížime v nasledujúcom
príspevku.
Pre našich klientov pravidelne pripravujeme najrôznejšie
aktivity, programy a kultúrno-spoločenské podujatia,
ktoré sú pre nich príjemným spestrením všedných dní.
Najobľúbenejšie sú diskotéky, športové hry a súťaže,
oslava sviatku sv. Mikuláša, karneval, vystúpenia
kúzelníka, hercov a mímov fondu Dr. Klaun.
Každoročne sa aktívne pripravujeme a zúčastňujeme na
vystúpení v DJZ pri príležitosti „Dňa bez beriér“,
prehliadok veľkonočných, vianočných a ľudových
remeselníckych trhov a na iných kultúrnych slávnostiach
a podujatiach. Pre starších klientov zariadenia
pripravujeme besedy na rôzne témy, ktoré ich zaujímajú.
Zručnosť klientov prezentujeme na výstave výrobkov
z našich tvorivých dielní.
Klienti majú ďalej možnosť navštevovať:
•
knižnicu na pobočke Šváby
•
divadelné a filmové predstavenia
•
galérie, múzea a planetárium.
Organizujeme:
•
pobyty v prírode spojené so športovými hrami
a súťažami
•
pobyty v soľnej jaskyni
•
posedenia pri táboráku, oslavu dňa detí,
karneval, diskotéky
Zo spomínaných aktivít sme vybrali fotografie z účasti na
„Dni bez beriér“ a zo spolupráce s Fondom Dr. Klaun.
Bc. Gubáčová Zuzana

Naši klienti sa dňa 23.9.2008 predstavili
programom „Rebelové“ na vystúpení v DJZ pri
príležitosti Dňa bez bariér. Bol to už 6. Ročník
prehliadky umeleckej tvorivosti a zručností ľudí so
zdravotným postihnutím, ktorý zorganizoval Prešovský
samosprávny kraj v spolupráci s n.o. Bona fide a VŠZP.
Na podujatí sa zúčastnili klienti z jednotlivých zariadení
Prešovského samosprávneho kraja a každé z nich chcelo
svojou troškou ukázať svetu že sú plnohodnotní ľudia
a že aj keď vyzerajú trochu inak, neznamená to, že sú
horší. Túto myšlienku vystihujú ich vlastné slová: „Sme
iní, nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás.“
Vo vstupnej hale divadla bola pripravená výstava
ručných prác z tvorivých dielní klientov zariadení
sociálnych služieb a teda aj našich klientov. Ich
obľúbenou činnosťou je tkanie koberčekov, drôtovou
technikou vyrábajú rôzne dekoratívne predmety,
využívajú dekupage – servítkovú techniku na výrobu
obrazov a na zdobenie črepníkov, šijú vankúše a plnia
ich molitanom, maľujú zaujímavé motívy na rôzne
materiály – sklo, keramiku, kameň apod.
Práca ich veľmi baví a z výrobkov majú ohromnú
radosť.
Bc.Gubáčová Zuzana
Reakcie klientov na „Deň bez bariér“:
„Na dni bez bariér som sa mala dobre. Tancovala som s
dáždnikmi a so zošitmi. Na poslednú pesničku „Bob“ sme
veselo skákali a spievali. Teším sa na nacvičovanie
nového tančeka.“

Vierka
„Celý program bol super. Nacvičovali sme so Zuzkou,
Mirkou a Erikou.
Agátka nám pomohla ušiť kostými a Soňa pripravila
kulisy.
Ja som mal bodkovanú kravatu a traky a hral som Boba.
Super!“
Tomáš H.
„Podobné akcie mám rád. Je tam veselo a z vystúpenia
mám veľa zážitkov.
Hral som učiteľa - to bola tréma – učil som a kontroloval
nezbedných študentov.
Z vystúpení sa mi najviac páčili deti zo Slniečka a tanček
Myši.“
Tomáš D.
„V divadle sa mi tancovalo dobre. Bolo tam veľa detí,
tancovali, spievali a radovali sa Pozrieť sa bola aj moja
mamka a pochválila ma.“
Aďka

Fond Dr. Klaun bol založený 17.10.2002. Jeho
účelom, ako hovorí zmluva o vytvorení fondu, je
pomoc a podpora dlhodobo chorých a opustených
detí v zdravotníckych zariadeniach a ústavoch
sociálnej
starostlivosti
formou
umeleckých
programov. Prinášajú umenie mímov, klaunov,
bábkohercov, kúzelníkov a hercov tým deťom, ktoré
sú z rôznych príčin umiestnené v domovoch
sociálnych služieb, v internátnych školách pre deti s
rôznymi postihnutiami, v detských oddeleniach
nemocníc, v liečebniach a sanatóriách. Financujú
aktivity, ktorých cieľom je zmeniť aspoň jeden deň
takéhoto človeka na iný, veselší a farebnejší, a k
naordinovanej terapii pripájajú aj liečbu smiechom.
Naše zariadenie DSS Važecká 3, Prešov,
nadviazalo veľmi peknú a plnohodnotnú spoluprácu
s nadáciou Dr. Klauna. Dňa 18.9.2008 nadácia
zorganizovala v našom zariadení v poradí už tretie
vystúpenie klauna. Každé predstavenie bolo iné
a neopakovali sa, jednotlivé vystúpenia si pripravil
iný účinkujúci. Tak ako predchádzajúce, tak i toto
vystúpenie
bolo
zaujímavé
a naši
klienti
s oduševnením spolupracovali, improvizovali a hrali
priamo vo vystúpení. Ich radosť a smiech boli
znamením, že sa im to veľmi páči. Ako
poďakovanie si naši klienti pre účinkujúcich
pripravili darčeky, ktoré sami vyrobili. Zástupcovia
z radov klientov sa k účinkujúcim prihovorili,
poďakovali a obdarovali ich, z čoho mali tiež veľkú
radosť.

Arteterapia

Dramatoterapia

Hlavným
liečebným
prostriedkom
arteterapie je výtvarný prejav, ide o
kreslenie, maľbu, modelovanie alebo inú
výtvarnú činnosť. Hlavný dôraz sa kladie nie
na dokonalosť výsledného diela, ale na jeho
výpovednú hodnotu, samotný proces tvorby,
jeho vnímanie a prežívanie. Arteterapia
prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania
tvorivosti,
schopnosti
komunikovať
podporuje sebauzdravovacie procesy, pôsobí
ako prevencia emocionálnych a sociálnych
problémov,
umožňuje
uvoľnenie
a
znázornenie vedomých aj nevedomých
konfliktov a pocitov.

Dramatická výchova je prostriedok
sebavyjadrenia, uvoľnenia, formovania
žiaducich postojov. Táto technika
rozvíja osobnosť ako celok, prispieva k
zdokonaľovaniu
komunikácie,
k
zvýšeniu
sebaúcty,
spontánnosti,
k zvýšeniu
schopnosti
empatie,
zníženiu citlivosti na odmietnutie či
kritiku, umožňuje osvojovanie si
prakticky a modelovo sociálne role,
rozvíja aktivitu, potreby, návyky
a v neposlednom rade aj tvorivosť.
Poznanie jedinca prebieha cez emočne
ladenú skúsenosť, prežívanie s plným
rešpektovaním individuality dieťaťa a
jeho potrieb.

Ergoterapia
Je
to
liečebný
postup
formou
zamestnávania.
Ide
o
pracovnú
respektíve činnostnú terapiu, ktorá
prostredníctvom zapájania klienta do
zmysluplných a tvorivých činností sa
snaží
rozvíjať
jeho
motorické,
kognitívne,
komunikačné,
sociálne
schopnosti,
zručnosti,
návyky
a
osobnosť. Pokiaľ je to možné je vhodné
spojenie slova, zrakovej a pohybovej
aktivity, a zároveň motivácie k práci
vlastnými rukami. Ak je táto schopnosť
istým spôsobom obmedzená, je potrebné
hľadať
alternatívne
spôsoby
ako
sebarealizáciu umožniť. Táto činnostná
terapia vytvára predpoklady k väčšej
sebestačnosti,
sebarealizácie,
k
aktívnemu začleneniu sa do spoločnosti
a vnútornému
naplneniu
prežívania
zmysluplnosti.

Canisterapia
je novou formou terapie, pri ktorej sa
využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho
na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a
sociálnu pohodu človeka. Môžeme ju
označiť
hlavne
ako
pomocnú
psychoterapeutickú metódu v situáciách,
kde iné metódy nemožno použiť alebo nie
sú účinné. Táto metóda kladie dôraz na
riešenie
psychologických,
citových
a
sociálno
integračných
problémov.
Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u
canisterapie
druhotné,
ide
skôr
o
motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie
imunity prostredníctvom psychiky.

Relaxačné techniky
Relaxačné techniky sú nenáročné, môžeme
nimi
dosiahnuť
uvoľnenie,
zlepšenie
psychiky a získať novú energiu. Pravidelné
relaxačné cvičenia zmierňujú bolesti hlavy,
únavu, podráždenosť, zvyšujú kreativitu a
celkovú
pracovnú
aktivitu.
Umožňujú
klientom
stať
sa
vnímavejšími,
spontánnejšími a aktívnejšími.

Muzikoterapia
je
špeciálna
psychoterapeutická
metóda, pri ktorej je hudba využívaná
aktívnym alebo pasívnym spôsobom.
Hudba
vedie
k
prirodzenému
posilneniu
imunitného
systému
a zároveň pôsobí meditačne, relaxačne
a má aj liečivé účinky. Táto metóda
zlepšuje
schopnosť
koncentrácie,
uľahčuje rozhodovanie, rozvíja tvorivé
myslenie, komunikáciu, vnímavosť,
bystrí pamäť a fantáziu.
Bc.Floreková Soňa

Občianske
združenie
VÁNOK

Občianske združenie VÁNOK je registrované na
Ministerstve vnútra SR dňom 20. augusta 2008.
Je určené pre deti a mládež s mentálnym
a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Domova
sociálnych služieb, Važecká 3 v Prešove (DSS) a pre deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých výchova
je vážne narušená, a ktoré sú umiestnené v Krízovom
stredisku, Hlavná 58 v Prešove (KS).
Naším hlavným poslaním je rozvoj osobnosti
týchto klientov, poskytnutie podpory a príležitosti na
sociálnu a pracovnú integráciu a vytváranie podmienok na
plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti. Na dosiahnutie
nášho cieľa sa budeme zameriavať najmä :

Foto: Výrobky klientov DSS

.
nových
akcií,
organizovanie
• Zabezpečovanie
športových, kultúrnych a spoločenských
podujatí a organizovanie relaxačno –
rehabilitačných
pobytov pre deti
a mládež, ktorí sú klientmi Domova
sociálnych služieb s denným a týždenným
pobytom, Važecká 3, Prešov a pre deti Krízového
strediska, Hlavná 58, Prešov ako organizačnej jednotky
DSS a ich rodiny. Taktiež sa budeme snažiť o podporu
výchovy a vzdelávania týchto klientov.
• Pozornosť
chceme
venovať
vykonávanie publikačnej činnosti –
vydávanie časopisu klientmi Domova
sociálnych služieb, Važecká 3,
Prešov, a iniciovať zriaďovanie
tvorivých dielní a zabezpečovanie
výstavy prác našich klientov.
• Aby bolo naše úsilie naplnené, budeme
aktívne vyvíjať činnosti k získavaniu
sponzorských,
finančných
a
materiálnych darov a príspevkov pre
občianske združenie a vypracovávať
projekty na riešenie problémových
otázok klientov DSS, KS a ich rodín.
• Našou snahou je vytvorenie skupiny
sebaobhajcov a organizovanie jej
aktivít a činností.
• Pôsobenie na zlepšenie vzťahov,
postojov a názorov verejnosti
k ľuďom s mentálnym postihnutím
Na to, aby mohli klienti (DSS a KS) napredovať, rásť
svoje
schopnosti,
potrebujú
naše
a rozvíjať
povzbudenie, podporu a pomoc. Pomôžme im napĺňať
ich sny a spoločne hľadajme to, čo nás spája a nie to,
čo nás delí. Nech je naším spoločným cieľom ich pocit,
že sú pre nás dôležití.
Dovoľte nám preto, aj takouto formou, požiadať Vás
o Vašu priazeň a podporu nie len pri získavaní
finančných darov a príspevkov ale tiež o osobnú
pomoc a pochopenie .
Ak sa tak rozhodnete, podporíte aktivity a činnosti
realizované pre klientov DSS a KS.
Ďakujeme ☺
Bc. Gubáčová Zuzana
Bc. Ivančová Erika

„Nechajte sa aj vy
pohladiť jemným vánkom,
ktorý prúdi zo sŕdc našich
detí, ako prejav vďaky
za Vašu pomoc
a podporu.“

