1. číslo

máj 2016

Milí čitatelia,
prinášame Vám prvé číslo nášho časopisu.
V tomto čísle si prečítate o výlete do Zoo, ku Draţdiaku,
o opekačke v Centre rodiny, o Firemnom dni zamestnancov.
Predstavíme Vám Moniku a Marcelku.
Ako úvodná fotografia napovedá, prečítate si aj o tom ako
prebiehal náš Majáles.
Zistíte ako Robo oslávil svoju 40 – tku.
Toto a veľa ďalšieho nájdete v našom novom časopise.
Prajeme Vám príjemné čítanie!
Niektorí z vás si všimli, ţe prebiehala súťaţ o najlepší názov
nášho časopisu.
Do súťaţe sme prijali 31 rozmanitých návrhov.
Ako najlepší sme vybrali názov Furmančan
Názov Furmančan navrhla pani riaditeľka.
Furmančan je podľa nás obyvateľ Furmanskej ulice.
A práve naši klienti tu bývajú, naši zamestnanci tu pracujú.
Všetkých nás spája táto ulica.
Je to časopis o nás – o Furmančanoch. 

Tím autorov
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Kde sme boli...

Zoo
V pondelok 9. mája 2016 išli klienti do ZOO.
Imrich, Vierka, Katka a Danko v sprievode Magdalénky
a Kristínky išli do ZOO.
Imrich povedal, ţe videl opice.
Imrich povedal, ţe pili spoločne čokoládu.
Imrich bol z výletu nadšený!

(PK)
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Kde sme boli...

Výlet na Draždiak
Prvý májový piatok patril výletu k jazeru Draţdiak v Petrţalke.
Danka, Béďo a terapeutka Petra vzali z domu psíka Benjiho.
Všetci spoločne psíka išli vyvenčiť k jazeru.
Béďovi sa tieţ veľmi páčilo, ţe si mohol odfotiť labute na jazere.
(PK)
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Tešíme sa na...

Oznam o canisterapii
Do DSS Rozsutec začne
chodiť canisterapeutický pes
s terapeutkou Petrou.

Krátke canisterapeutické okienko:
 Canisterapia je forma liečby človeka za prítomnosti psíka.
 Canisterapia rozvíja všetky zloţky osobnosti.
 Canisterapia podporuje pohyb klientov.
 Canisterapia podporuje rozvoj reči klientov.
 Canisterapia podporuje zlepšovanie pamäte klientov.
 Canisterapia podporuje fantáziu a kreativitu klientov.
 Prítomnosť psa pôsobí na klientov pozitívne.

(PK)
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Kde sme boli...

Grilovačka zamestnancov
Piatok 20. mája 2016 sme mali firemný deň.
Firemný deň sa konal na Ţeleznej studienke.
Úsek sociálnej terapie organizoval firemný deň.
Zamestnanci si spoločne zasúťaţili v hode šípkami do terča.
Základom úspechu v hre boli pevná ruka a bystré oko.
Zamestnanci grilovali kuracie mäso a klobásky.
Zamestnanci k tomu jedli čerstvý chlieb so zeleninou.
Zamestnanci mali aj dezert.
Zamestnanci jedli makovú štrúdľu.
(VG)
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Aktuality

Hokej
Konali sa Majstrovstvá sveta v hokeji.
Klient Edko mal najlepší prehľad o týchto udalostiach.

Edko, kedy sa hral prvý zápas?
6. mája. 2016 o 15:15.
Kde sa hrali hokejové zápasy?
V Petrohrade. V Moskve.
Ako dopadli Slováci?
Vypadli.
Kedy?
V prvej skupine.
Kedy sa hralo finále?
22. mája. 2016 o 19:45.
Kto vyhral?
Kanada.
Kto bol na druhom mieste?
Fíni.
Kto bol na treťom mieste?
Rusi.
Edko, ďakujeme Ti za rozhovor. 
(PK)
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Kde sme boli...

Veľká opekačka v Centre rodiny
Vo štvrtok 26. mája 2016 sme boli pozvaní na opekačku do
Centra rodiny v Dúbravke.
Akcie sa zúčastnilo 11 klientov: Jojka, Vierka, Magda,
Marienka, Robo, Danka, Roman, Imrich, Monika, Katka
a Anička.
Klientov sprevádzali Ondrej, Karola a Petra.

Klienti nám prezradili,
ako bolo...
Anička
Sa mi tam páčilo.
Mala som krompáč a motyku.
Burinu som vytrhávala.
Potom som išla na opekačku.
Pani Terezka mi spravila kávu.
Strašne sa mi tam páčilo.
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Jojka
Zametala som celý dvor.
Opekačka bola dobrá.
Opekala som špekačky a suchý chleba.
Suchý chleba bol trocha pripálený. 

Monika
Dobre bolo.
Pomáhala som s drevom.
Štrikovala som tam.
Pila som čaj.
Potom sme opekali špekačky.

Roman H.
Bolo dobre.
Som najprv upratoval.
Potom sme drevo nosili.
Pomáhal som zakladať oheň.
Ja som si sám opiekol špekačku.
Karola mi nakrájala.
Mal som špekáčik, horčicu, chleba.
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Čo sme zažili...

Majáles 2016
Občerstvenie
Ako sme Vám sľúbili v minulom čísle, teraz zistíte, aké
občerstvenie sme podávali na Majálese.
Klienti začali pripravovať občerstvenie uţ 2 dni dopredu.
Napiekli a navarili toto:
 pizzové koláčiky;
 sezamové jednohubky;
 jablkovú štrúdľu;
 piškóty s jahodami v čokoláde;
 a oranţové prekvapenie.
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Výzdoba
Samotný Majáles sa konal vo štvrtok 19. mája 2016.
Hneď z rána, klienti čistili stoly, stoličky a zametali vonkajšie
priestory.
Iní klienti v dielničke pripravovali farebnú výzdobu:
 nafukovali balóny;
 chystali reťaze;
 strihali stuhy na ozdobenie stoličiek.
Po desiate skupinka klientov zdobila celý dvor.

Patrik
Výzdobu sme robili.
Balóny sme dávali.
Noţnice som drţal,
pásku strihal.

Helenka
Páčilo sa mi, ţe som mohla robiť výzdobu.
S Robkom sme dávali reťaze.
Kvetinky sme lepili na okná.
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Program
Presne o 13:00 začali oslavy Majálesu.
Ondrej vystúpil spolu s Boţenkou, Ruţenkou a Magdalénkou s
niekoľkými speváckymi číslami.
Potom klienti absolovali rozličné súťaţe:
 skladanie stoličiek na čas;
 rozoznávanie chutí so zaviazanými očami;
 obväzovanie poranených končatín;
 a hádzanie kruhov na terč.
Anička
9 stoličiek som spravila.
Všetkých som povzbudzovala.
Takto: „Moni do toho! Moni do toho!“
Po absolvovaní súťaţí, klienti dostali svoje zaslúţene ceny.
A potom pokračovala diskotéka s občerstvením.

Edko
Tancoval som s Terezkou, s Romanom H., a s Katuškou.
Som spieval s Ondríkom.
Slovenské.
Aj maďarské viem.
Bolo dobre.
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Oslavovali sme...

40. - ka
Robo oslávil narodeniny.
Robo oslávil okrúhlu 40. – ku.
Robo oslavoval v sobotu 7. mája 2016.
Robo spoločne s nami v DSS Rozsutec oslavoval na komunite.
Robo pripravil klientom krásnu tortu s jahodami.

Robo, ţeláme Ti
všetko len to najlepšie,
veľa zdravia, šťastia, lásky,
a aby si bol medzi nami ešte aspoň ďalších 40 rokov!
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Z našej dielničky...

Bicykel a korálky
V priebehu mája dokončil náš klient Béďo korálkové veľké dielo.
Béďo poskladal bicykel z korálok a z drôtika.
Béďo sám navrhol bicykel.

Pes a mačka
Danka bola v máji usilovná.
Danka samostatne ušila 2 psíkov a 1 mačičku z látky.
Danku práca nadchla a bavila.
Danka si vzala domov dve zvieratká.
Danka darovala zvieratá svojím blízkym.
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Z pravidelných aktivít...

Návštevy útulku
Naši klienti chodia navštevovať miestny útulok Sloboda zvierat
v Dúbravke.
Klienti v role dobrovoľníkov venčia psíkov.
Do útulku chodieva Patrik, Robo, Roman K., Béďo, Imrich
a Danko v sprievode s terapeutkou Petrou.
Klienti sa striedajú po menších skupinách.
Vţdy so sebou vezmeme aj maškrty pre psíkov.
Klientom sa páči, ţe môţu kŕmiť psíkov.

Patrik nám porozprával o jednej májovej návšteve útulku.
Boli sme venčiť psov.
Béďo a Patrik.
Petra v lese.
Boli sme v lese venčiť psov.
Petra, Patrik, Béďo v lese.
Boli piškótky.
Petra, Béďo, Patrik v útulku.
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Chcem sa predstaviť...

Volám sa Monika...
Monika skús sa nám predstaviť...
Ja som Monika. Ja rada počúvam pesničky. Ja rada pozerám
televízor. Rada tancujem. Ja rada kreslím.

Klienti sa pýtajú...
Danko
Ako sa máš?
Dobre.
Helenka
Ako sa ti býva s Dankou?
Dobre sa.
Patrik
Baví ťa tancovanie?
Baví.
S kým tancuješ?
S Ondrejkom ešte s Robkom.
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Jojka
Aké sú tvoje koníčky?
Pomáham Marienke, lebo sa jej ruka trasie. Počúvam pesničky.
Pozerám televízor. Rada štrikujem. Nakupujem.
Viktor
Ako bolo na vystúpení?
Dobre bolo. Sme tam tancovali Panenky z Turca. My sa učíme
nový tanec.
Martuška
Kam chodíš rada na prechádzky?
Do Tesca nakupujem si pagáčiky, pečivká...
Anička
Koho máš najradšej?
Ondrejka mám najradšej.
Aké je tvoje obľúbené jedlo?
Ja mám rada šampiňóny a šišky.
Monika ďakujeme Ti za rozhovor. 
(TH)
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Cvičenie...

Ťažké slová v tomto čísle
Spoločne s Dankom sme pri čítaní článkov v tomto časopise,
odhalili ťaţké slová.
Teraz Vám ponúkame moţnosť si ich precvičiť.

Organizoval

Canisterapia

Terapeutka

Dobrovoľník

(PK, Danko)

Dozviete sa v ďalšom čísle...

 koľko súťaţí sme absolvovali za 1 mesiac
 záţitky priamo z prezidentského paláca
 ako prebiehal náš týţdňový výlet
 zistíte, čo to znamená, keď niekto povie: „idem na
mesačný nákup.“
 aké kultúrne vystúpenie sme navštívili
 a veľa ďalšieho...
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Vydané v Júni 2016
Časopis sme sa snaţili tvoriť v súlade s pravidlami pre tvorbu
ľahko čitateľného textu.
Na tvorbe časopisu sa podieľali:
 Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava
 Veronika Gábriková – tvorba textov
 Terézia Horniaková – tvorba textov
 Roman Kučera – prepis textov do elektronickej podoby
 Daniel Pokorný – korektúra ľahko čitateľného textu
 A veľa fotografov z rad zamestnancov a klientov.
Domov sociálnych sluţieb Rozsutec
Furmanská 4
841 03 Bratislava
tel.: 02/64 28 73 72
mobil: 0903 651 881
email: dssrozsutec@dssrozsutec.sk
www.dssrozsutec.sk
- 20 -

