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Nech tichá hudba veselosti,
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci
Vám šťastie a lásku prinesie.
prijímatelia a zamestnanci
CSS Slnečný dom, Prešov

Vážený čitateľ,
prinášame Vám nové číslo časopisu
Vánok, ktorý prezentuje výtvarné
práce prijímateľov sociálnych
služieb DSS Važecká, Prešov.
Prijímatelia sa aktívne podieľali
pri samotnom spracovaní
nového vydania časopisu. V mene
celého tvorivého tímu Vám k
Vianociam a novému roku
chcem popriať veľa pracovných
a osobných úspechov.
Prajeme príjemné chvíle strávené
s našim časopisom.
Mgr. Soňa Floreková

Vianoce
Vianoce sú,
keď sme spolu,
keď rodina
sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška
dal nám lásku
do balíčka.
Bolo jej dosť.
Dostal každý,
rozdelil ju
raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky
zo srdiečka
ukry aj ty do balíčka.
na PC prepísal
Tomáš Hudák

Občianske združenie VÁNOK a Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ za
podpory Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
a spoluúčasti
prijímateľov
zrealizovali v dňoch 22.10.2012
až 26.10.2012 projekt –
Rekondičný pobyt prijímateľov
sociálnych služieb CSS „Slnečný
dom“. Projekt sa realizoval
v hotely Energetik v rekreačnej
oblasti
Kamenec
na
Zemplínskej Šírave. Zámerom
projektu bola jeho realizácia
mimo prirodzeného domáceho
prostredia fyzických
osôb
a zároveň mimo prostredia
DSS. V aktivitách sme sa
zamerali
na
zvýšenie
samostatnosti,
nezávislosti
a sebestačnosti
prijímateľov
sociálnych služieb, ktorí sú
osobami s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Úlohou
jednotlivých činností bolo
napredovanie
prijímateľov
v sebaobslužných
úkonoch,
zvyšovanie sociálnej imunity,
mobilizácii
vlastných
schopností
a možností
a zároveň zvýšenie úrovne
schopností prekonávať sociálne
a životné problémy. Hlavným
cieľom
projektu
bolo zvyšovanie
psychickej
a fyzickej kondície prijímateľov
a ich maximálna možná miera
integrácie.

5 – dňový rekondičný pobyt mal v svojom obsahu činnosti zamerané na
sebaoslužné úkony ako hygiena
celého tela, čistota odevov
a obuvi, poriadok na izbe a vo
veciach osobnej potreby. Ďalej
to
boli
činnosti
ako
nakupovanie,
písanie
pohľadníc a listov, ich zaslanie
poštou, príprava pokrmov
a nápojov. Medzi činnosti boli
zaradené výuka a nácvik
manikúry,
kozmetických
úkonov, kaderníckych úkonov
a klasickej
masáže
celého
chrbta a ramien. Doplnkové aktivity tvorili rôzne športovo – pohybové aktivity
ako
rozcvičky,
súťaže,
prechádzky do okolia, túra do
lesa spojená s ekovýchovou
a zberom prírodného materiálu
a húb. Tématicky zamerané
informácie
boli
podávané
zážitkovou
formou
prostredníctvom besied, hier,
scénok a úloh prostredníctvom
arteterapeutických techník ako
napríklad tvorba z prírodného
materiálu. Súčasťou pobytu boli
tiež relaxačné činnosti, kino, opekačka, diskotéky a kultúrno – spoločenský
večer. Našim ocenením je
spokojnosť prijímateľov, ktorí
ju dali náležite najavo,
nechcelo sa im odtiaľ odísť
a odchádzali s prianím, že
v budúcnosti sa chcú zúčastniť
podobného pobytu. Veľké
poďakovanie
patrí
Ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny SR za ich
podporu.
Ďakujeme!!!
Mgr. Soňa Floreková

IN SEARCH OF ROOTS je projekt, ktorý v novembri v Bialom Dunajci
realizoval náš poľský partner a naše zariadenie participovalo na tomto
projekte. Cieľom 8 - dňového
pobytu
bolo
stretnutie
a spoločné aktivity prijímateľov
sociálnych služieb z rôznych
krajín Európy. Projekt sa
zrealizoval vďaka podpore
Európskej únie a partnermi
v tomto projekte boli skupiny
mladých
ľudí
z Poľska,
Slovenska,
Nemecka,
Bieloruska, Arménska a Azerbajdžanu.
Projekt bol zameraný na kultúrne dedičstvo zúčastnených krajín a táto
idea bola zakomponovaná aj do techník
tvorivých dielní realizovaných formou
wokshopov.
Išlo
o techniky
ako
floristika,
decoupage,
tvorba
z krepového papiera, viazanie špagátu,
práca s flísom a pod.. Okrem vyššie
spomínaných aktivít sa realizovali rôzne
športové, kultúrno – spoločenské
a turistické podujatia. Zároveň súčasťou
projektu boli aktivity zamerané na
prezentáciu vlastnej krajiny, vyššieho
územného celku, zariadenia a jeho
činnosti.

Terapeuti sa snažili zabezpečovať
jednotlivé činnosti, aby boli
vykonávané v bezpečnom a
príjemnom prostredí s ohľadom
na zdravotné obmedzenia a v
súlade s liečebnými cieľmi.
Cieľom projektu bolo vytvorenie
priestoru
pre
slobodné
vyjadrenie
prijímateľov
v
úžitkovom umení, čo sa javí ako
dôležitý aspekt vzdelávania,
rozvoja manuálnej zručnosti,
stimulovania
predstavivosti,
práce na vlastnej motorickej
aktivite a sociálnom rozvoji.
Projekt mal tiež za cieľ pomôcť
mladým ľuďom s mentálnym
postihnutím
posilniť
ich
integráciu
do medzinárodnej
spoločnosti a stimulovať aktivity v
rôznych oblastiach života.
Naši mladí ľudia nadobudli
mnoho
nových
skúseností,
osvojili si nové zručnosti a získali
veľa nových zážitkov, čo sa
odzrkadlilo na ich spokojnosti.
Cestu ukončili slovami priania
účasti v ďalšom podobnom
projekte.
Mgr. Soňa Floreková

Na začiatok by som sa Vám chcel predstaviť. Volám
sa Michal Belej a pochádzam z malého mestečka
Medzilaborce. Do Prešova som prišiel pred 5 - timi
rokmi, s tým úmyslom, aby som si našiel prácu. Po
rôznych pohovoroch vo viacerých zamestnaniach sa mi
podarilo dostať do zariadenia sociálnych služieb, kde
som taktiež úspešne absolvoval pohovor a pán riaditeľ
ma prijal na pracovnú pozíciu ergoterapeut so
zameraním na prácu s drevom a muzikoterapiu.
Začiatky boli veľmi ťažké,
pretože som v tomto odbore
nikdy nepracoval, ale keďže
hudba je môj koníček a aj sa
ňou živím, zameral som sa
týmto
smerom.
Práca
v tomto zariadení ma začala
napĺňať a uvedomil som si,
čo chcem vo svojom živote.
A čo to vlastne je? Rozdávať
našim prijímateľom radosť,
skúsenosti a poznatky, aby
mohli hoci s pomocou aj oni žiť plnohodnotný život.
A čo je pre mňa odmenou? Keď prijímateľ vyčarí
úsmev na tvári, poďakuje, keď ho moja práca napĺňa
a viem, že je spokojný a šťastný.
Michal Belej

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...
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Sebaobhajovanie
Čo je to sebaobhajovanie?
„ Niekedy mám pocit, že si nikto
nevšíma, čo by som chcel alebo čo mám
rád. Nik mi snáď ani neverí, že
dokážem sám pre seba niečo urobiť.
Neviem ani to, ako sa nahlas prejaviť a
ukázať ľuďom, aký som“.
Máš podobné pocity ? Staň sa sebaobhajcom !
Kto môže najlepšie hovoriť o tom, čo
chceš a čo potrebuješ? Predsa ty!
Niekedy si ostatní myslia, že to vedia
lepšie. Ale nie je to tak. Môže sa stať, že
sa ti ťažko hovorí o tom, čo si praješ.
Alebo zistíš, že tvoje priania nie sú brané
vážne. Stáva sa to, pretože si ostatní
myslia, že majú dobrý dôvod na to, aby ťa nebrali vážne.
Môžeš počuť vety ako napríklad:
„Má mentálne postihnutie, ani presne
nevie,
čo
rozpráva…“;
alebo
„Som jej matka, žijem som s ňou 20
rokov, viem, čo potrebuje…“; alebo
„V tomto centre žijeme spoločne.
Musíš robiť to isté, čo ktokoľvek iný…“

Veľa ľudí s mentálnym postihnutím si vypočulo
tieto dôvody už mnohokrát. Teraz už však
niektorí z nich hovoria:
„Stačí! Už je toho dosť! Viem, čo pre svoj
život chcem.“

To je to, čo nazývame sebaobhajovaním.
Sebaobhajovanie znamená:
01 Hovoriť sám za seba.
Keď potrebuješ, tak hovoríš čo sa ti
páči, čo sa ti nepáči,čo by si rád
zmenil, atď...
Ostatní počúvajú, čo hovoríš.

02 Stáť si za svojimi právami.

Práva
ti
zaručia
spravodlivé
zaobchádzanie s tebou i s ostatnými.
Mať práva znamená byť pánom svojho
vlastného života.
Stáť si za svojimi právami znamená
obhajovať sa.
Obhajovať môžeš svoje práva, ale i
práva ostatných.
Obhajovať sa môžeš samostatne, alebo
za pomoci skupiny.

03 Rozhodovať sa.

Môžeš
rozhodovať
o
svojom
živote:
o tom, ako chceš žiť, kde chceš bývať, čo
budeš jesť, kde chceš pracovať, atď...
K
správnemu
rozhodnutiu
potrebuješ
zrozumiteľné informácie.

04 Byť nezávislý.
Vždy, keď sa to dá, vybavuješ si veci sám.
Už
nikto
nerobí
všetko
za
teba.
Aj keď potrebuješ pomoc a podporu, stále
môžeš byť nezávislý.
Dôležité je, že aspoň niektoré činnosti robí
človek sám.

05

Byť

zodpovedný

sám

za

seba.

Nečakáš zakaždým, kým za teba urobí niekto
iný to, čo treba.
Zodpovedný človek sa rozhoduje sám, alebo si
nechá poradiť.
Keď niekto robí všetko za teba, nie si sám za
seba zodpovedný.

06 Mať kontrolu nad vlastným životom.
Tvoj život nie je len v rukách rodičov,
odborníkov, učiteľov alebo zamestnancov
zariadenia, kam chodievaš.
Zdroj: www.sebaobhajovanie.sk

10.5.

Pripravili sme diskotéku a opekačku v areáli zariadenia.

11.5.

Program a posedenie pre mamičky – ku Dňu matiek.

21.5.

Navštívili sme Divadlo Alexandra Duchnoviča predstavenie „Polepetko“.

4.6.- 8.6. Zúčastnili sme sa Rekreačného pobytu na Domaši.
19.6.

Zapojili sme sa do súťaže na koncert Krídla túžby v Šarišparku.

22.6.

Uskutočnil sa Festival kultúrnych činností v Spišskom
Podhradí.

14.9.

Boli sme pozvaní na Sv. omšu pre osoby s postihnutím na
Mariánskej hore v Levoči.

27.9.

S programom „ Tri prasiatka sme vystúpili na
Margarétafeste – prehliadka programov jednotlivých
zariadení sociálnych služieb - organizované OZ Barlička.

17.10.

Vystúpenie krátkym programom v Humennom pri
príležitosti mesiaca úcty k starším.

18.10.

Zúčastnili sme sa koncerte Krídla túžby v DJZ Prešov.

22.10. – 26.10. Absolvovali sme týždenný rekondičný pobyt na
Šírave – v stredisku Kamenec .
Mgr. Zuzana Iľková

Milí čitatelia, chcem Vám predstaviť pani Mgr. Soňu Florekovú
sestru v zariadení sociálnych služieb v DSS Važecká.
Koľko rokov pracujete v DSS?
Bude to už 12 rokov, čo pôsobím v tomto zariadení.
Máte rada svoju prácu?
Mám veľmi rada svoju prácu, pre jej rôznorodosť a ľudí, ktorých pri nej stretávam.
Čo robíte vo voľnom čase?
Rada si prečítam dobrú knihu, chodíme na
chatu do prírody, s manželom na rybačku,
ďalej sa vzdelávam, je toho viac...
Chodíte rada do prírody?
Áno, príroda mi poskytuje relax, očistu
a načerpanie nových síl.
Ktoré ročne obdobie máte najradšej?
Myslím si, že každé ročné obdobie má svoje
čaro, a preto nedávam jednému ročnému
obdobiu prednosť pred ostatnými.
Rada čítate?
Áno, keď si nájdem čas, rada si prečítam
dobrú knihu. Čítam odborné publikácie.
Máte rada hudbu?
Hudba je moja srdcová záležitosť, bez hudby
by bol svet smutný, hoci existuje hudba, ktorá
vie aj rozplakať. Hudba poskytuje možnosť prežiť rôzne emócie, relaxovať ...
Aké sú vaše obľúbené pesničky?
Mám rada rôzne žánre, od vážnej hudby, cez veselé a rytmické až po ľudové piesne.
Mám rada piesne s vtipnými a zaujímavými textami s výpovednou hodnotou.
Rada tancujete?
Áno, mám rada pohyb a tanec je toho súčasťou.
Aká je vaša obľúbená farba?
Je to podobné ako s ročnými obdobiami, každá má svoje primerané miesto a svojou
rôznorodosťou sa vzájomne dopĺňajú a podporujú ako napríklad pri dúhe.
Ďakujem za rozhovor. Potešenie je na mojej strane.
rozhovor viedol redaktor Tomáš Hudák

Prostredníctvom tohto časopisu vám chceme predstaviť aspoň kúsok z nášho
života. Naši prijímatelia 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.
Igor Hanudeľ je 32 ročný pohodový mladý
muž. Dobre sa cíti v spoločnosti svojich
kamarátov, rád komunikuje, delí sa s nimi
o dobré aj o zlé. Spontánnym spôsobom dokáže
navodiť príjemnú atmosféru.
Rýchlo sa
prispôsobí situácii, je empatický, vie sa vcítiť do
pocitov iných. Má rád encyklopédie, ktoré mu
pomohli k tomu, aby sa lepšie zorientoval vo
svete techniky, strojov a najrôznejších typov
automobilov.

Štefan Dutko (29) Má pozitívny vzťah k práci.
Rád číta príbehy, básne, ale najviac obľúbenou
činnosťou je počúvanie hudby a tanec. Celkovo
má rád pohybové aktivity, rôzne hry a športové
súťaženie. Zapája sa do prác v záhrade – zber
ovocia, zametanie, hrabanie lístia, suchej trávy
a pod.

Jiří Varchola má 36 rokov. Jirko je veľmi rád
v spoločnosti iných. Aj napriek tomu, že
nedokáže slovne komunikovať, vie presne
vyjadriť svoje potreby a emócie. Jeho
prítomnosť obohacuje všetkých navôkol. K
práci pristupuje jemne. Jeho obľúbenou
činnosťou je skladanie rôznych druhov
skladačiek.

