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Vážený čitateľ, už ubehol viac ako rok
od

vydania

prvého

čísla

nášho

časopisu Vánok. Časopis sa postupne
formoval

do

súčasnej

Malé zlaté kuriatka
slávia sviatok jari,
veľkonočným
šibačom
nech sa u Vás darí,
nech je u Vás veselo,
plný stôl vždy majte,
lásku a pohodu
stále rozdávajte.
Veselú Veľkú noc
Vám prajú
klienti a zamestnanci
CSS „Slnečný dom“
Važecká 3,
Prešov

podoby

a prihováral sa Vám prostredníctvom
jednotlivých rubrík, ktoré pre Vás
pripravili klienti a zamestnanci DSS.
Keďže začiatok roka so sebou prináša
aj hodnotenia a predsavzatia, preto je
na mieste vysloviť všetkým, ktorí
prispeli k tvorbe časopisu, úprimné
poďakovanie za ich úsilie. Zároveň je
potrebné poďakovať všetkým, ktorí
prispeli finančne na náš časopis, no
a na záver patrí poďakovanie Vám,
ktorí nás čítate. Naším predsavzatím
je pokračovať a zlepšovať sa v tejto
činnosti. Prajeme príjemné čítanie.
Mgr. Floreková Soňa

(na PC napísal
Tomáš Hudák)

V Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ sa od januára 2010 realizuje projekt
„Hlinený svet fantázie“, ktorý podporila Nadácia VÚB. Prioritnou cieľovou
skupinou, na ktorú je tento
projekt zameraný sú klienti DSS.
Ide o deti, mládež a mladých
dospelých
so
špeciálnymi
potrebami, ktoré vyplývajú z ich
telesného
postihnutia.
Individuálnymi
rozhovormi
a zároveň
prostredníctvom
aktivity „Debatného klubu“ sme
zistili záujem klientov o prácu s
hlinou. Prejav záujmu našich
klientov o danú techniku bol pre
nás jasným signálom, aby sme sa
pokúsili zriadiť dielňu pre prácu s hlinou. Práve obmedzený rozpočet nás nútil
hľadať iné možnosti financovania tohto projektu. Projekt Hlinený svet fantázie
predstavuje pre naše zariadenie a našich klientov inovatívny prístup. Ide
o vytvorenie dielne pre prácu s hlinou, čo pre klienta predstavuje novú techniku,
ktorú si môže osvojiť, to znamená, že klient môže získať novú zručnosť. Práca
s hlinou dáva klientovi kontakt s niečím novým,
poddajným, tvarovateľným do čoho môže
pretransformovať svoje predstavy a nápady.
Poskytuje klientovi možnosť sebarealizácie,
tvorivosti a naplnenia. Práca s hlinou dáva
priestor pre relax, odbúravanie stresov a
odstraňovanie rôznych blokád fyzického,
psychického a sociálneho pôvodu. Cieľom
projektu je využiť pozitívne vplyvy tejto techniky
a zlepšiť kvalitu života našich klientov. Dielňa pre
prácu s hlinou bola zriadená v organizačnej
jednotke CSS „Slnečný dom“ v Krízovom stredisku
na Hlavnej ulici v Prešove. Realizácia projektu
má niekoľko fáz, prechádzajúcich od prípravy
a prispôsobenia priestorov, zakúpenia

a inštalácie prístrojov, zabezpečenia materiálu a pomôcok, vzdelávania
pracovníkov na danú techniku až po zaradenie práce v dielni do pravidelnej ponuky
činností pre klientov centra.
Plánovaný termín slávnostného otvorenia
dielne pre prácu s hlinou je predbežne
stanovený na 26.04.2010. Program otvorenia
zaháji svojim príhovorom riaditeľ Centra
sociálnych služieb „Slnečný dom“ Mgr. Slavko
Poptrajanovski
a
nasledovať
bude
prestrihnutie pásky. Program bude ďalej
pokračovať prezentáciou dielne s priestorom
na otázky zúčastnených. Na záver bude
pripravené posedenie s občerstvením. Všetci
ste srdečné vítaní.
Projekt „Hlinený svet fantázie“ podporila
Nadácia VÚB za čo jej aj touto cestou srdečne
ďakujeme. Časový harmonogram realizácie
projektu sa postupne napĺňa, má svoj začiatok
i ukončenie avšak skutočná realizácia projektu
bude trvať stále a našim prianím a zámerom je, aby trvala čo najdlhšie. V závere sa
chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii
projektu a venovali mu svoj čas a úsilie.
Ďakujeme!
Mgr. Soňa Floreková
CSS „Slnečný dom

V roku 2009 vstúpil do platnosti zákon NR č. 448 / 2008 Z.z.
o sociálnych službách, ktorý so sebou priniesol množstvo zmien. Jedna
z hlavných zmien sa týkala požiadavky preregistrácie, ktorá znamenala
zmenu názvu a zároveň štruktúry našej organizácie, Domov sociálnych
služieb, Važecká 3 v Prešove bol premenovaný na Centrum sociálnych
služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov.
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ ako celok v roku 2009
nastúpil na cestu budovania multifunkčného zariadenia poskytujúceho
sociálne služby na vysokej profesionálnej úrovni. Uvedené smerovanie
predstavovalo stanovenie koncepcie štruktúry poskytovania sociálnych
služieb, profesionalizácie zamestnancov a jasné určenie vízie budúcej
formy centra. Význam alebo prínos centra je možné chápať v širšej a užšej
rovine. Širšia rovina stavia centrum do pozície mimoriadneho významu
pre rozvoj sociálnych služieb a celkovej sociálnej starostlivosti v krajskom
meste Prešov a v okolí. To dosahuje svojim globalizačným charakterom,
sprehľadnením

a kultivovanosťou

poskytovania

sociálnych

služieb.

Centrum prevádzkovalo a vytváralo pracoviská pre jednotlivé druhy
služieb tak, aby sieť týchto služieb bola rovnomerne rozvetvená
a prístupná klientom, ktorí ich služby a intervencie vo svojom živote
potrebujú a využívajú. V roku 2009 CSS „Slnečný dom“ štruktúrne tvoril
domov sociálnych služieb, krízové stredisko, zariadenie núdzového
bývania a špecializované sociálne poradenstvo. Z užšieho hľadiska mal
veľký význam pre klientov zariadenia, prispieval k ich rozvoju a viedol
k samostatnosti,

napĺňaniu

potrieb

a sebarealizácii

v súlade

zdravotným stavom, sociálnym statusom a životnou situáciou.

s ich

Činnosť centra môžeme charakterizovať jednotlivými pohľadmi. A to
z pohľadu klienta, zamestnanca a z pohľadu poskytovaných služieb a
spoločnosti.

Z pohľadu

klienta

dochádzalo

okrem

uspokojovania

základných životných potrieb aj k aktivizácii vnútorných schopnosti
klienta

na

prekonanie

osobnostných

a sociálnych

dôsledkov

jeho

zdravotného postihnutia alebo nepriaznivej životnej udalosti. To bolo
podporované

prostredníctvom

sociálnej

rehabilitácie,

sociálneho

poradenstva, pracovnej terapie, kultúrno-záujmovej činnosti, športovo –
rekreačnej činnosti, výchovou, vzdelávaním a inými terapeutickými
prvkami. Boli vyhľadávané a používané najefektívnejšie formy a metódy
práce, ktoré prispeli k

pomoci klientom prekonať ich postihnutie,

nepriaznivú životnú situáciu a primerane sa začleniť do života. Zároveň
bola v prístupe a starostlivosti o klienta braná na zreteľ jeho jedinečnosť a
individualita.

Z pohľadu zamestnanca sa centrum snažilo vytvárať

optimálne pracovné podmienky, dobré pracovné prostredie a zároveň
podporovalo profesionalizáciu a ďalšie vzdelávanie pracovníkov.
Z pohľadu

poskytovaných služieb

a spoločnosti,

konštatujem,

že

poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia bolo v
súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009. Centrum je
otvorený systém, ktorý je potrebné systematicky a sústavne dotvárať vo
vzťahu k objektívnym potrebám terénu a k ekonomickým možnostiam.
Jeho charakteristickým rysom je väčšia otvorenosť a pružnosť celého
systému.

Ťažiskom

práce

centra

je

priama

činnosť

s občanom

prostredníctvom jednotlivých organizačných jednotiek, od prevencie,
poradenstva, terapie, intervencie až po nevyhnutnú pomoc – zásah na
prípadné odvrátenie alebo zvrátenie nepriaznivej životnej situácie.
Mgr. Floreková Soňa

Do zariadenia DSS Važecká 3, som nastúpila v apríli 1996. Počas mojej 13 ročnej
pôsobnosti v tomto zariadení som vystriedala viaceré pracovné zaradenia. Začínala
som vo funkcii pomocnej vychovávateľky, neskôr som pracovala ako sanitárka
a o niečo neskôr aj ako opatrovateľka. V súčasnosti
pracujem

ako

ergoterapeutka.

Každá

pracovná

pozícia bola niečím špecifická a zároveň mi poskytla
poznanie, ktoré sa nedá ničím vyvážiť. Keď som
začínala pracovať v tejto oblasti, nebolo mi všetko
jedno, pretože táto práca predstavovala úplne odlišnú
psychickú a fyzickú záťaž, v porovnaní s tou akú som
dovtedy poznala. Dni ubiehali a ja som postupne
poznávala klientov, ich osudy, ale hlavne podstatu
mojej práce. Práca ma začala baviť a uvedomila som
si, že klienti, deti, potrebujú veľa pochopenia, citu
a lásky, a práve to som sa im pokúsila dať. Ako čas
bežal, čím ďalej tým viac som zisťovala, že to čo robím
je to pravé a je to - to čo chcem robiť a dá sa povedať,
že moja práca sa stala aj mojim koníčkom. Svoju
prácu by som nemenila za žiadnu inú. Počas už
spomenutých 13 rokov som si postupne dopĺňala
vzdelanie, čo sa zároveň prejavilo aj na mojom
momentálnom pracovnom zaradení. Ak je to len
trochu

možné

zúčastňujem

sa

rôznych

kurzov

a školení, ktoré neskôr aplikujem vo svojej práci.
Práca ma veľmi baví a napĺňa. Snažím sa ju robiť
zodpovedne

a s radosťou.

S deťmi

robíme

rôzne

výrobky, spievame, tancujeme, veľa sa smejeme,
pripravujeme rôzne programy na sviatky alebo rôzne
akcie. Deti sa veľmi tešia, keď môžu ukázať, čo sa naučili a ja tiež cítim, že moja
práca je užitočná. Úsmev na tvárach detí a ich spontánna radosť hovorí za všetko
a je aj mojou najväčšou odmenou.

Ľubica Magdová

Touto cestou chceme popriať veľa zdravia, šťastia a lásky
tým, ktorí v predchádzajúcom období mali svoj sviatočný
deň, alebo ho ešte len budú mať. Všetko najlepšie...

Ladislav Vrábel (26.1.)
Matúš Vasko (22.2.)
Rastislav Tomečko (08.03.)
Štefan Dutko (27.03.)
Andrea Rusinková (28.03.)
Viera Randová (29.03.)
Marek Stašík (03.04.)

Andrea Rusinková (05.01.)
Rastislav Tomečko (13.01.)
Tomáš Hudák (07.03.)
Tomáš Davidovič (07.03.)
Miroslav Mesarč (29.03.)
Miroslav Vužňák (29.03.)

Spracovala: Mgr. Gubáčová Zuzana
V predchádzajúcom vydaní časopisu Vánok, sme poukázali na výhody držiteľov
preukazu ZŤP a v tomto čísle si povieme niečo o parkovacích preukazoch.
Od 1. 1. 2009 je účinná nová právna úprava : zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, týkajúca sa okrem iného aj parkovacích preukazov.
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má
praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací
preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom
základe s ostatnými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti:
premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku
železničnej dopravy a späť,

nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku
železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla
verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo

zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle
verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z
dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej
insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej
nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.


Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s
ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz.
Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola
predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.
Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby,
ktorá je jeho držiteľom. Ak sa vozidlo práve nepoužíva na tento účel, vodič je
povinný parkovací preukaz odstrániť.
Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre
vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a nemusí po
nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže
vodič takéhoto vozidla

vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému
okruhu vozidiel, a do pešej zóny, pritom však nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej
premávky.
Konanie
O preukaze, jeho odňatí a o povinnosti vrátiť preukaz rozhoduje príslušný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. To isté platí aj pre parkovací preukaz.
Konanie o preukaze a konanie o parkovacom preukaze sa začína na základe
písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej
osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu. Táto žiadosť musí obsahovať:







meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o preukaz alebo o parkovací
preukaz,
dátum jej narodenia,
adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
lekársky nález
doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v
SR, prípade cudzinca, ktorý spĺňa stanovené podmienky,
jej rodné číslo, ak je pridelené,

Podkladom na rozhodnutie o preukaze je lekársky posudok, podkladom na
rozhodnutie o parkovacom preukaze je komplexný posudok alebo posudok na
účely parkovacieho preukazu.
Príslušný orgán rozhodne o odňatí preukazu alebo parkovacieho preukazu a o
povinnosti vrátiť ho, ak sa zistí, že sa vyhotovil neprávom, ak sa zmenia
skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku alebo fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu príslušného orgánu nepodrobí
vyšetreniu, posúdeniu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu, a bola na
tento dôsledok vo výzve písomne upozornená. Fyzická osoba je povinná vrátiť
preukaz alebo parkovací preukaz do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o jeho odňatí.

Praktická rada: Od 1. 1. 2009 sa preukazy vydávajú podľa nového zákona.
Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydané do 31. 12. 2008 a
osobitné označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu
alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu
vydané do 31. 12. 2008 zostávajú platné kým osobe nebude vydaný nový
preukaz (resp. parkovací preukaz), najneskôr však do 31. decembra 2013.
Zdroj: www.portal.gov.sk

Ako ďalší príspevok do rubriky Predstavujeme pracovníkov som si pripravil
rozhovor s opatrovateľkou Vierkou Sokolovou. Dozvedel som sa, že pochádza
z Drienova, má 45 rokov a pochádza z ôsmych detí. Momentálne býva so
sestrou v rodičovskom dome, a aj keď rodičia už nie sú na žive, s ostatnými
súrodencami majú pekný vzťah, sú súdržní a pravidelne sa stretávajú.
Povedala mi, že aj napriek tomu, že je slobodná a bezdetná, nemá pocit, že je
sama a má okolo seba ľudí, ktorí ju majú radi a takto je to aj naopak. Vždy
túžila pracovať s deťmi, jej predošlé zamestnanie bolo na nedonoseneckom
oddelení

detskej

nemocnice.

V našom

zariadení pracuje od

roku 1994, je to už viac

ako 15 rokov. Má rada

svoju

o ktoré sa stará a tiež

svoje

Zdôverila sa mi, že je

príjemné

klienta „vy ste dobrá

a mám Vás rád“. Ďalej

mi

„roky

v tomto zariadení mi

veľmi

veľa.

Pozerám sa na život

inak

a môj

rebríček hodnôt sa tiež

zmenil.“ Svoj voľný čas

využíva na prácu okolo

dali
úplne

povedala

prácu,

deti,

kolegyne.
počuť

od

domu a v záhrade. No nezabúda ani na svojich priateľov, s ktorými sa stretáva
a navštevuje ich. Do kina nechodí a do divadla len občas. Jej obľúbeným filmom
je napríklad Osobný strážca. Má rada skôr romantické a historické filmy, než
bojové. Hudbu príjemnú na počúvanie, disko, ale aj ľudovky napríklad
Kandráčovcov. Hovorí, že šport je jej najslabšou stránkou. Z farieb sa jej páčia
skoro všetky, ale nemusí napríklad šedú a modrú. Rada varí, skúša nové veci,
recepty z časopisov aj z kuchárskych kníh. Na dovolenky nechodí, ale má svoje
sny. Jedným z nich je ísť aspoň raz k moru. Na záver som sa poďakoval za
rozhovor a poprial som jej veľa úspechov v práci aj v osobnom živote.
redaktor Tomáš Hudák

Od Januára sme rozbehli pravidelnú týždennú hipoterapiu v Jazdeckej
škole Radosť a pokračujeme v návštevách knižnice a telocvične v ZŠ
Prešov - Šváby.
29. 1. 2010 sme sa spoločne zabavili na Karnevale a 9.2. 2010 nás navštívil
Dr. Klaun, s vystúpením Klaun kúzelníkom.
Naši klienti sa vo februári zúčastnili Valentínskeho plesu v Ptičom, na
ktorý nás pozval DSS v Humennom.
Klienti si v marci mali možnosť zasúťažiť na športovom dopoludní
v niekoľkých zaujímavých disciplínach.
Koncom apríla

- 27.4.2010 sa chystáme do Kováčskej dielne a v máji

chceme navštíviť múzeum Andyho Warhola a skanzen v Medzilaborciach.
Na mesiac máj pripravujeme posedenie a krátky program pre matky
klientov k príležitosti oslavy Dňa matiek.
Plánujeme tiež privítať kamarátov zo ZŠ Ľubotice, ktorí sa nám
predstavia

so svojím vlastným programom. (už u nás raz boli

s rozprávkou : Alica v krajine zázrakov).
V júni chceme využiť pozvanie OZ Barlička a zúčasntniť sa na
Margarétafeste a uskutočniť výlet na Senecké jazerá (Betánia...)
V priebehu uplynulého štvrťroka sme sa poctivo a pravidelne pripravovali na
Veľkonočné výstavné trhy, ktoré sa uskutočnia v DSS na Volgogradskej ul.
v Prešove.
Do budúcna nás ešte čaká Deň Indiánov a Deň bez bariér – vítané sú
všetky nápady a námety na ich realizáciu.
Spracovala: Mgr. Gubáčová Zuzana

Spoločnosť LIDL pomohla nášmu zariadeniu pri
organizovaní rôznych akcii a podujatí a to vo forme
poskytnutia vecných darov a poukážok na nákup vo
svojej spoločnosti, za ktoré sme všetci nesmierne
vďační. Mimoriadny význam na kvalitu života,
uspokojovanie individuálnych potrieb a integráciu do
spoločnosti

našich

klientov

majú

práve

tieto

podujatia. Zároveň vytvárajú radosť, bohaté zážitky
a podmienky pre osobnostný rast.
V mene

všetkých

klientov

a zamestnancov

Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“, sa chceme
touto cestou poďakovať za
Vašu pomoc.
ĎAKUJEME!

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 jednom z minulých vydaní časopisu.

Ladislav Vrábel: Má 26 rokov. Je to
príjemný mladý muž, ktorý svojou
mierumilovnou povahou a permanentným
úsmevom vytvára v kolektíve príjemnú
atmosféru. Jeho obľúbenou činnosťou sú
rôzne stavebnice a dielce. Veľmi rád
komunikuje a má záujem o ostatných.

Vierka Randová: Teraz v marci oslávi 23
narodeniny. Je to veľmi energická
a temperamentná mladá dáma. Má veľmi
rada hudbu a tanec. Pravidelne sa zapája
do nácviku rôznych programov a scénok.
Zaujíma sa o módu, čo sa prejavuje aj na jej
zovňajšku.

Viliam Kuropčák: Má 20 rokov. Jeho
témou číslo jeden sú autá a všetko čo
s nimi súvisí. Viliam je rád v spoločnosti
iných ľudí a svojím úsmevom si vie získať
pozornosť ostatných. Má rád hudbu
a zapája sa do nácviku programov. Vo
svojom správaní urobil veľké pokroky
z čoho sa všetci veľmi tešíme.

Tvarohová nátierka
Potrebujeme:
400 g mäkkého tvarohu, 80 g masla, 1 dl kyslej
smotany, 50 g cibule, pažítka, mletá červená
paprika, soľ

Postup:
Tvaroh prelisujte, dobre rozmiešajte,
pridajte
soľ,
smotanu,
nadrobno
pokrájanú šunku, posekanú pažítku a
všetko
ešte
raz
dobre
premiešajte.
Recept a hádanku pre Vás pripravila
Ivetka Kušnírová

