11. číslo

marec 2017

Milí naši čitatelia,
v tomto čísle Vám prinášame články o jarnom upratovaní v Centre
rodiny v Dúbravke, o finisáži výstavy obrazov o tom, ako začali naši
klienti pracovať v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja.
Dozviete sa kto pomáha s pestovaní zeleniny a byliniek v našom
domove. Na siedmej strane si môžete prečítať o školení našich
zamestnancov. Prinášame Vám aj príspevok z našej dielničky.
A v neposlednom rade Vám predstavíme Edka a Barborkine
literárne okienko.
Prajem Vám príjemné čítanie

Petra Kobolková
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Boli sme...

Pomáhame s jarným upratovaním v Centre
rodiny v Dúbravke
V piatok 24. marca 2017 bola Helenka, Robko a Béďo v sprievode
našej psychologičky upratovať priestory Centra rodiny v Dúbravke.
Toto centrum na Bazovského ulici s nami už pár rokov intenzívne
spolupracuje. Naši klienti ho radi navštevujú na arteterapeutických
stretnutiach a krúžku štrikovania. Občasne tam zájdu opekať alebo
ako to bolo predposledný marcový piatok aj dobrovoľníčiť. Konalo
sa jarné veľké upratovanie celého centra a my sme nemohli pri tom
chýbať...
(PK)
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Boli sme...

Finisáž výstavy obrazov
Vo štvrtok 30. marca 2017 sa v Zichyho paláci konala finisáž
obrazov našej klientky Barbory Tomanovej. Ukončili sme tak
výstavu jej obrazov, ktoré tam boli vystavené od decembra
minulého roka. Na toto ukončenie prišli nielen Barborini známi, ale
aj žiaci Barborinho otca, ktorí o ňom porozprávali veľa pekných a
zaujímavých vecí, hlavne zo školských čias. Bolo to milé stretnutie,
na ktoré budeme spomínať vždy s úsmevom. Barbaru na tejto akcii
sprevádzali terapeuti Veronika a Ondrej.
(VG)
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Pracujeme...

Práca na Bratislavskom samosprávnom
kraji
Naši dvaja klienti Helenka a Roman začali od stredy 1. marca 2017
pracovať v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja.
Spoločne chodia každú stredu a štvrtok upratovať kancelárie na dve
hodiny poobede. Utierajú prach, umývajú podlahu, vysávajú,
vynášajú smeti a robia ešte ďalšie iné čistiace práce. Našich
klientov táto práca baví. Helenka chcela byť vždy upratovačkou a aj
vďaka takejto možnosti si to môže vyskúšať. Roman síce ešte chodí
do školy, ale teší sa, že si môže už niečo privyrobiť navyše. Našich
klientov pri tejto práci sprevádza terapeutka Veronika. Helenke
a Romanovi prajeme veľa pracovných úspechov a veľa radosti
z vykonanej práce.
(VG)
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Pestujeme...

Zeleninu, bylinky a kvetiny
Začala jar a tak sme začali pestovať rozličné druhy zeleniny, bylín
a kvetín. Niektoré sme vysadili v záhrade a iné do kvetináčov.
O jednom takom pestovateľskom zážitku hovorí aj náš klient Miško.
Mám rád cibuľku, papriku, paradajku a baklažán. Zasadil som si aj
ich semiačka o kvetináča. Najprv som nasypal hlinu a do hliny som
strčil semiačka. Teraz ich s kamarátmi polievame a oni pekne rastú.
Keď budú väčšie tak ich presadíme ku plotu. Potom ich budem so
svojimi kamarátmi jesť.
(KM)
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Vzdelávanie...

Školenie zamestnancov
V stredu 22. marca 2017 poobede sa
konal seminár o štandardoch
využívaných pri starostlivosti
o inkontinentných pacientov. Seminár
viedla pani Ing. Eva Pauerová, PhD., ktorá dlhoročne pôsobila ako
sestra v rozličných zariadeniach na Slovensku aj v zahraničí.
Prehľadne nás previedla pomôckami Hartmann, ktoré sa pri
starostlivosti o inkontinentných pacientov používajú. Vysvetlila nám
rozdiel vo farebnosti a veľkosti jednotlivých pomôcok. Oboznámila
nás tiež o využití indikátora vlhkosti v praxi. Poukázala na
najčastejšie chyby pri používaní týchto pomôcok, s ktorými sa
počas svojej praxe v iných zariadeniach stretávala.
Školenia sa zúčastnilo celkovo 12 našich zamestnancov, prevažne
z úseku zdravotnej starostlivosti. Budeme sa snažiť nové
obohacujúce poznatky ďalej využívať aj v našom zariadení.
(PK)

Odporúčané odkazy: www.hartmann.sk
Bezplatná informačná linka: 800 100 150
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Čo je nové v dielničke

Tašky a brošničky
V priebehu roka trávime veľa času v dielničke pri šití rozličných vecí.
Posledný mesiac sme vyrobili nové tašky a brošne. V septembri
plánujeme vziať tašky na Radničkine trhy, kde si ich budete môcť
prezrieť z blízka.
Brošničky budú slúžiť ako darčeky pre okoloidúcich počas Dňa
krivých zrkadiel. Tento Deň sa koná každoročne 12. júna. Tento rok
to vychádza na pondelok a bude prebiehať v priestoroch Auparku
a v Sade Janka Kráľa. Akcia je venovaná ľuďom s mentálnym
postihnutím. Keď prídete, možno sa nejaká kvetinková brošnička
z našej dielničky ujde aj Vám.
(PK)
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Chceme Vám predstaviť...

Edko
Tento mesiac Vám predstavíme Eduarda, nášho Edka...
Edko ako sa máš?
Kam chodievaš na výlety?

Dobre.

S bratom na kofolu.
Čo robievaš u nás?

S Ondrejom som bol kone

Kreslím vlajky. Kávu si robím

pozrieť (dávno). V múzeu som

a potom šálku umyjem.

bol. Na dovolenke som bol.

Upratujem izbu. Rád vysávam.

Teraz chodievam na kávu a na

Hrnce a taniere umývam.

zmrzlinu s Ondrejkom.
S Terezkou a s Veronikou

Aké jedlá máš rád?

chodím do obchodu – do Lidla.

Kura pečené a ryžu. Polievky.

Kupujem vodu, chrumky

Mrkva. Zelenina. „Masláky“

a cukor. Cukor mám do kávy.

(polievka). Kávu.

Mám rád kávu a čaj.
(PK)

Aká je Tvoja obľúbená
pesnička?
Biely kvet. Ruty šuty Arizona.
Čo rád robievaš doma?
Rád čítam noviny. Pozerám
televízor.
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Barborkine literárne okienko...

Marcel Rochas
Firmu Rochas založil v roku 1925 francúzsky
módny návrhár Marcel Rochas, ktorý bol
členom štýlu Haute Couture. Haute Couture
bola istým spôsobom francúzska vysoká škola
šitia.
Rochas mal objednávky z celej Európy a z USA. Bol chýrny tým, že
jeho modely mali rafinovaný a asymetrický štýl.
O jeho vôňach
Mal veľa druhov parfumov – od ľahkých kvetinových vôní, až ťažšie
korenisté vône. Medzi jeho chýrne voňavky patrili Femme, Lumiére,
Mystére, Madam Rochas, Fleur D’Aut a iné.
Rochas zomrel predčasne v roku 1955 (dožil sa 53 rokov).
(prepis rukopisu od Barborky)
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Dozviete sa v ďalšom čísle...

V najbližšom čísle Vám napíšeme o
 ozdobovaní veľkonočných vajíčok v DSS Plavecké
Podhradie
 návšteve ZOO v Bratislave
 pantomíme s témou krížovej ceste
 návšteve divadla v Modre
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Časopis sme sa snažili tvoriť v súlade s pravidlami pre tvorbu ľahko
čitateľného textu.
Na tvorbe časopisu sa podieľali:
 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava
 Veronika Gábriková, Mgr. – tvorba textov
 Kristína Mišíková – tvorba textov
 Barbora Tomanová – prispela rukopisom
 A samozrejme fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho
zariadenia
V časopise sme tiež použili voľne dostupné obrázky z internetu.
Domov sociálnych služieb Rozsutec
Furmanská 4
841 03 Bratislava
IČO: 31750761 DIČ: 2020922761
tel.: 02/64 28 73 72
mobil: 0903 651 881
email: dssrozsutec@dssrozsutec.sk
www.dssrozsutec.sk
Sponzorský bankový účet: IBAN SK59 8180 0000 0070 0047 1074
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