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Poďakovanie
My klienti DSS sa touto cestou chceme
poďakovať svojim mamkám, ockom a
celým rodinám za ich starostlivosť a lásku,
ktorú nám preukazujú. Ďakujeme!

Vážený čitateľ, práve sa Vám do rúk dostalo
ďalšie číslo časopisu Vánok, ktorý Vám
prináša nové informácie o živote klientov
DSS Važecká a o činnosti občianskeho
združenia Vánok. Podobnosť názvov
nie je náhodná, práve aktivity občianskeho
združenia sú zamerané na rozvoj a
dofinancovanie aktivít klientov DSS.
V tomto a v nasledujúcich číslach Vám
postupne predstavíme klientov
a zamestnancov DSS Važecká 3, Prešov.
Na príprave čísla sa aktívne podieľali
klienti DSS Važecká. Prispeli doň
svojimi výtvarnými prácami, samotným
výberom a zostavovaním tohto čísla.
Pri samotnej tvorbe tohto čísla panovala
uvoľnená a príjemná atmosféra, ktorá sa
dúfame preniesla aj do samotného diela,
a tak Vám prajeme príjemné chvíle
strávené s našim časopisom
Bc. Floreková Soňa

Ľudmila Podjavorinská

Na tanci
Išla sova na tanec,
vyfintená veľmi,
pratala sa poza pec,
pratala sa dvermi.
Jak ju vrabec uvidel,
už ho svrbí nôžka:
"Poď sovička, na tanec,
skočíme si troška!"
Drobčil vrabec strapatý
tance samé nové,
postúpal on na päty
milej pani sove.
"Pozor, vrabče, pozor daj,
ak sa bojíš búrky:
na päty mi nestúpaj,
ani na pazúrky!"
Naľakal sa tanečník,
že mu zdrví kosti nik ju viacej nepojal
po tej mrzutosti.
(na PC prepísal Tomáš
Hudák)

V Domove sociálnych služieb pracujem ako sociálna pracovníčka. Od
kedy som nastúpila do zariadenia, uplynulo už 6 rokov. V tom čase som
ani len netušila akí ľudia sa skrývajú za dverami tohto zariadenia. Mala
som len slabé vedomosti a nejasné predstavy o svete mladých ľudí
s mentálnym postihnutím a o ich potrebách. Uplynulo 6 rokov – dosť času
na to, aby sme sa navzájom spoznali a boli si prínosom aj oporou.
V priebehu ostatných pár rokov sa tu vystriedalo niekoľko chlapcov a
dievčat. Jedni k nám prichádzajú, druhí odchádzajú, iní sa k nám po čase
strávenom doma alebo v inom zariadení, vracajú. Vždy je tu však dostatok
tých, ktorí nás potrebujú, dôverujú nám a radi trávia čas v našej
spoločnosti. Každý deň je iný, niektorý rušnejší, iný pokojnejší, no vždy sa
snažíme „našim deťom“ spestriť

jednotlivé dni novými zážitkami. Učíme

ich nebáť sa života, prekonávať prekážky, ísť ďalej a nepoddávať sa
nečinnosti. Utierame slzy, tíšime bolesť, zaháňame smútok, ponúkame
návod na riešenie
konfliktov, učíme
ich

pracovať

radosťou

s

a za

každých okolností
sa

primerane

správať.
Podávame
pomocnú

ruku

všade tam, kde
sme potrební.
Dnes už môžem povedať, že toto povolanie je mojím naplnením.
Bc. Zuzana Gubáčová

Dňa 18.3.2009 sme spolu s klientmi Domova sociálnych služieb na
Važeckej 3 v Prešove, navštívili Chránenú dielňu Dúha. Na vlastné oči sme
sa presvedčili aké nádherné a užitočné predmety dokážu naši kamaráti
vytvoriť. V Chránenej dielni

pracujú osoby

so zdravotným postihnutím.

Svoju činnosť zameriavajú na zdobenie keramiky, dreva, ozdôb z plastu,
látok a skla obrúskovou technikou. Venujú sa reklamnej a vydavateľskej
činnosti, výrobe vianočných a veľkonočných ozdôb, obrazov, vydavateľstvu
a ďalším zaujímavým činnostiam. Chránená dielňa plánuje svoju činnosť
rozšíriť o ďalšie pracovné aktivity, do ktorých budú zaraďovaní ľudia
s mentálnym postihnutím. Naši klienti zatiaľ nemajú možnosť pracovať v
chránenej

dielni,

avšak

v zariadení

sa

realizujú

prostredníctvom

pracovných činností podobného charakteru - tkaním na krosnách, šitím na
stroji, výrobou dekoratívnych predmetov pomocou obrúskovej a drôtovej
techniky. Výsledkom tvorivej práce sú nádherné výrobky: pestré koberce,
mäkké vankúše, obrázky v maľovaných rámčekoch, farebná lakovaná
keramika a sklo, stromčeky šťastia a mnohé iné predmety. Ako prejav
poďakovania

za

prijatie

a zároveň

ako

ukážku

vlastnej

šikovnosti

a zručnosti naši klienti darovali zamestnancom Chránenej dielne Dúha
svoje výrobky z tvorivých dielní. Návšteva Chránenej dielne bola pre nás
všetkých veľmi užitočná a prispela k obohateniu a k radosti. Všetkým,
ktorí vytrvalo pracujú na tom, aby sny ľudí s postihnutím boli naplnené,
pevne držíme palce.

Bc. Gubáčová Zuzana

Bezpečnosť na cestách bola ústrednou
témou

besedy

našich

klientov

a policajných zložiek, ktorá sa konala
v našom

zariadení.

Príslušník

policajného zboru Bc. Martin Mičo
viedol diskusiu o tom, ako sa majú
správať

na

cestách

a verejných

komunikáciách vôbec. Vysvetlil našim
klientom ako postupovať v rôznych
situáciách. Pán Mičo dostal od klientov
množstvo

otázok,

na

ktoré

im

odpovedal a uistil sa, že mu porozumeli. Veľmi pôsobivá pre našich klientov bola
výstroj policajného príslušníka, ktorú si berie pri zásahu. Nakoniec besedy si Bc.
Mičo pre našich klientov pripravil malé pozornosti, ktorými našim klientom urobil
veľkú radosť.

Bc. Floreková Soňa

Rozhodli sme sa spojiť končiacu sa zimnú
nádielku s našim pobytom vonku, a tak sme sa
vybrali do prírody za snehom. Vyzbrojení
sánkami, klzákmi a bobami sme si vyhliadli
vhodné miesto a šantenie mohlo začať. Každý
z prítomných do toho vložil naozaj všetko, ani
sme si nevšimli a náš čas vypršal. A hoci
unavení, ale rozhodnutí, že si to určite chceme
zopakovať znova, doniesli sme si domov veľa
nových zážitkov.

Bc. Floreková Soňa

Od posledného čísla bolí mnohí, ktorí mali svoj sviatočný deň
a tak im aspoň dodatočne touto cestou chceme popriať veľa
zdravia, šťastia a lásky.
František Husár (19.12.)
Matúš Vasko (22.2.)
Ladislav Vrábel (26.1.)
Jaroslav Krajňák (31.1.)
Rastislav Tomečko (8.3.)
Štefan Dutko (27.3.)
Andrea Rusinková (28.3.)
Vierka Randová (29.3.)

Andrea Rusinková (5.1.)
Rastislav Tomečko (13.1.)
Tomáš Davidovič (7.3.)
Tomáš Hudák (7.3.)
Marián Sabol (25.3.)
Miroslav Mesarč (29.3.)
Miroslav Vužňák (29.3)

V mesiaci december sme očakávali príchod Vianoc a ten nádherný
čarovný čas sme si krátili spievaním kolied, prípravou vianočného
pečiva a nácvikom sviatočného programu. Privítali sme medzi
sebou Mikuláša z radov bohoslovcov z GTF PU a tiež sponzorov,
ktorí nás potešili vlastným programom aj darčekmi.
Stretli sme sa s kamarátmi
z neďalekej MŠ, predstavili
sme im výrobky z našich
tvorivých dielní, zaspievali
vianočné koledy. Učiteľky
MŠ pre nás zabezpečili od
sponzorov

množstvo

prekvapení, za ktoré im aj
touto

cestou

ešte

raz

ďakujeme. Súčasťou
stretnutia bolo aj predstavenie bábkového Divadielka Gašparka
s rozprávkou „Snehová kráľovna“.
V januári sme boli na zimnej sánkovačke a opäť sme raz využili
pohodlie a liečivé účinky Soľnej jaskyne. Koncom mesiaca sme sa
zúčastnili Fašiangového plesu v Ptičom, na ktorý nás pozvali
priatelia z DSS v Humennom – Podskalke. Bol to nezabudnuteľný
deň plný skvelej hudby a tanca. Fašiangový čas sme si vo februári
spríjemnili

aj

v našom

Domove

sociálnych

služieb

a to

Karnevalom, na ktorý sa všetci dôkladne pripravili karnevalovými
maskami. Zábavu otvoril pán riaditeľ a po celý čas sa zabával

spolu so „Šašom, Margarétkou, Cigánkou, Mačkou, Včielkou,
Lienkou, Vojakom“ a s ďalšími krásnymi maskami, za ktorými sa
skrývali

tváre

našich

klientov.

V závere

sa

všetky

masky

predstavili porote a boli ocenené malou pozornosťou. Koncom
mesiaca sme medzi sebou privítali Klauna z Divadla Dunajka
z Bratislavy, ktorý sa nám predstavil s programom „Vareška var“.
Vystúpenia Klaunov - umelcov nám pravidelne zabezpečuje
Trenčianska nadácia, prostredníctvom Fondu Dr. Klauna.
V marci
práce.

nás
Blížili

výstavné

trhy

čakalo

veľa

veľkonočné
v DSS

na

Volgogradskej 5 v Prešove
a my

sme sa chceli našim

priateľom

a známym

predstaviť

výrobkami

z našich

tvorivých

Každý

z výrobkov

dielní.
je

originálny

a je

výsledkom

šikovných

rúk

a skvelých

nápadov našich klientov. Ich
príprava nám prináša veľkú
radosť a pocit spokojnosti.
V najbližšej budúcnosti
plánujeme návštevy chránených dielní, divadelných predstavení a
ak nám to počasie dovolí, budeme sa snažiť o organizovanie
športových aktivít čo najviac vonku v prírode.
Bc. Zuzana Gubáčová

Ako prvého do tejto rubriky som si vybral nášho pána riaditeľa Mgr. Slavka
Poptrajanovského, s ktorým som urobil rozhovor a položil som mu množstvo rôznych
otázok. Dozvedel som sa, že má 37 rokov a býva v Prešove. Vlastné deti zatiaľ nemá,
no povedal mi, že tu v domove sociálnych služieb ich má 20. Zistil som tiež, že
domáceho miláčika nemá, ale kedysi choval rybičky. Má rád zelenú a oranžovú farbu.
Medzi jeho záľuby patrí turistika, prechádzky v prírode, chodí do lesa. Má veľmi rád
Tatry, ktoré navštevuje v zime aj v lete. Rád si prečíta zaujímavú knihu, ale
najčastejšie číta časopisy a najmä dennú tlač, odkiaľ sa dozvie čo sa deje na
Slovensku a vo svete. Má rád divadlo a rád si pozrie v kine zaujímavý film. Počúva
modernú hudbu. Kedysi športoval, no momentálne sa tomu nevenuje, no medzi jeho
obľúbené športy patrí hlavne plávanie a lyžovanie. Keď skončí svoju dennú prácu ide
na nákup, domov, do kina, na bowling alebo len tak na kávu alebo minerálku
s priateľmi. Vo svojom voľnom čase rád varí, pozrie si zaujímavý film alebo program
v televízii. Keď som sa ho opýtal čo plánuje do budúcnosti, odpovedal mi, že chce
urobiť naše DSS lepšie, chce to rozšíriť, aby sme mali viac miesta na prácu, terapie,
na diskotéku a na oddych. Rozprávali sme sa tiež o plánovaných akciách na tento
rok, napríklad
o predajných trhoch, na
ktorých sa zúčastníme,
o vystupovaní na dni bez
bariér a mnohých
ďalších. Na koniec som
sa

pánu

riaditeľovi

poďakoval a zaželal mu
veľa trpezlivosti
a úspechov v práci. Sľúbil
mi, že toto nie je jediný
a posledný rozhovor,
ktorý s ním robím a tak
teda sa teším na ten ďalší.

redaktor Tomáš Hudák

Prostredníctvom tohto časopisu vám chceme predstaviť aspoň kúsok z nášho
života. Naši klienti pracujú počas dňa rozdelení do jednotlivých malých skupín.
V každej skupine prebieha vždy iný druh terapie, ktorých význam a prínos sme vám
predstavili v minulom vydaní časopisu.

Tomáš Davidovič. Má 26 rokov, vyniká
v precíznej technickej kresbe a veľmi
pekne modeluje.
Svoju šikovnosť
a ochotu pomáhať prejavuje zapájaním sa
do mnohých pracovných činností.
Reprezentuje nás na spoločenských
a kultúrnych podujatiach.

Mirko Mesarč. Je u nás zatiaľ krátko, no
svojím úsmevom a láskavým správaním
sa, si rýchlo získal veľa priateľov.
Má 32 rokov a jeho najobľúbenejšia
činnosť je spev a tanec.

Ivetka Kušnírová. Je 23 ročná milá slečna.
Rada pomáha v kuchyni. Pri maľovaní
hrnčekov
a svietnikov
vymýšľa
zaujímavé vzory a námety. Zajala ju
obrúsková technika, pomocou ktorej
vyrábame obrázky a rôzne dekoratívne
predmety.

Ovocno – pudingová miska
Potrebujeme: ½ litra mlieka
1 vrecko čokoládového pudingu
3 lyžice cukru
piškóty
rôzne druhy ovocia (kompótov)
šľahačku
Do misky vlejeme pohár mlieka a zvyšok do
hrnca na mlieko, ktorý dáme na sporák. Do
mlieka
v miske
vsypeme
vrecko
pudingu
a vymiešame tak, aby v ňom nezostali hrudky.
Do hrnca s mliekom vsypeme tri lyžice cukru.
Pripravíme si misky, do ktorých poukladáme
piškóty
a rôzne
ovocie
(jahody,
ananás,
mandarínky...) Keď mlieko začne vrieť pridáme
mlieko zmiešané s pudingovým práškom a za
stáleho miešania privedieme do varu a potom
ešte asi 1 – 2 minúty. Potom hotový puding
nalejeme do pripravených misiek a necháme
vychladnúť. Ozdobíme šľahačkou a podávame.
Dobrú chuť.
Recept a hádanku pre Vás pripravila
Vierka Randová

