13. číslo

máj 2017

Milí naši čitatelia,
prinášame Vám svieže trináste číslo nášho časopisu. Tento krát
sme sa zamerali na aktivity a zážitky, ktoré sme zažili v máji.
Boli sme na tvorivom workshope, kde sme sa naučili vyrábať
kvetiny. Potom sme spoločne zorganizovali majáles. Posledný
májový deň sme boli na športových hrách, odkiaľ si naši klienti
odniesli niekoľko medailí.
Do rubriky predstavujeme Vám sme pre tento raz vybrali našu
najstaršiu klientku. Nemôžeme zabudnúť napísať ani o novom
a veľmi aktuálnom príspevku Barborky do jej literárneho okienka.
Viac už sa dozviete na ďalších stranách...
Prajeme Vám príjemné čítanie

Za tím autorov
Petra Kobolková
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Boli sme...

O tvorení kvetín z papiera...
Domov sociálnych služieb Kampino pripravil pre klientov ostatných
domovov sociálnych služieb zriaďovaných Bratislavským
samosprávnym krajom kreatívny workshop, kde sme si mohli
vyrobiť rôzne kvetiny z papiera. V stredu 3. mája 2017 sa od nás
zúčastnili klientky Marienka a Anička v sprievode Petry. Dievčatá si
vytvorili niekoľkých kvetín – technikou skladania papierových
servítok. Tiež sa im podarila jedna ťažšia kvetina z farebného
papiera – technikou origami. Cez prestávku si pochutnali na
pestrom občerstvení a kávičke. Workshop sa všetkým dámam páčil.
Ďakujeme DSS Kampino za pripravenie takéhoto workshopu. Bol
prospešný, pretože kvetiny sme následne využili aj pri príprave
nášho majálesu 2017.
(PK)
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Zažili sme...

Majáles
Vo štvrtok 22. mája 2017 sme
si spoločne pripravili
Majáles. Ako každý rok, aj
tento sme už dva dni dopredu
pripravovali občerstvenie a výzdobu.

Štvrtok doobeda sme
ozdobili spoločenskú
miestnosť špirálami
z farebného papiera
a balónikmi. Keďže za
oknami bolo
nevyspytateľné počasie, rozhodli
sme sa tento rok nezdobiť dvor. Dochystali sme
posledné lahôdky na stoly. Naplnili sme poháre sviatočným
melónovým koktailom.
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O jednej začal
samotný Majáles.
Ondrej privítal
všetkých klientov
a s niektorými aj
zaspieval vopred
nacvičené
pesničky. Potom ako
skončil program nasledovali súťaže. Klienti si vyskúšali
znalosti z našich stolov, povešali prádlo na šnúry, hádzali loptičky
na terč a absolvovali obrázkový kvíz. Všetci boli odmenení novou
fľašou na pitie. Mnohí sa potešili, že si ju vezmú na výlet.
Po vyhlásení výsledkov nasledovala diskotéka a občerstvenie.
Spoločne sme si pripravili pekné popoludnie.
(PK)
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Boli sme...

Športové hry
Dňa 31. mája 2017 sa na ihrisku
Domova sociálnych služieb prof.
Karla Matulaya na ulici Lipského
v Bratislave konali športové hry. Ako
každý rok, ani teraz tam nechýbali
naši klienti. Náš Rozsutec
reprezentovali na týchto hrách
Helenka, Dianka, Béďo a Anička.
Naše dve sportovkine a to Dianka a Helenka vyhrali pre náš
Rozsutec prvé miesta obe v behu na 50m. Ďalšie medaile dosiahli
Dianka za 3 miesto v behu na 100m a Helenka sa v tejto istej
disciplíne umiestnila na štvrtom mieste. Anička a Béďo síce
nebežali, ale mali možnosť si zasúťažiť v rôznych disciplínach, ako
bolo napríklad hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, skok
z miesta, hod loptičkou na cieľ. Okrem
týchto disciplín si všetci mali možnosť
vyskúšať aj výnimočné a zábavné
disciplíny ako jazda na bicykli –
rovinka, či slalom alebo jazdu na
kolobežke a mnoho iných. Našim
klientom srdečne blahoželáme
a tešíme sa z ich úspechu.
.(VG)
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Predstavujeme Vám…

Vierku
Vierka je našou
najstaršou klientkou.
Pochádza z Poltára,
o ktorom rada rozpráva. Vierka je takou našou veselou babičkou,
ktorá nás neraz niečím prekvapí. Dnes sme s ňou spravili krátky
rozhovor...
Vierka povedz nám niečo o sebe...
Dobre sa mám. Vždy sa rozprávame s Martuškou – aj do štvrť na
desať. Mne sa s ňou dobre býva.
Máš nové bývanie. Ako vnímaš túto zmenu?
V novej izbe je báječne. Máme tu pokoj. Nikto nás ráno nebudí.
Čo robievaš u nás?
Kreslím, recepty píšem, v kuchynke pomáham s čistením ovocia,
papiere strihám. Keď som sama rada čítam alebo televízor
počúvam.
Čo rada čítaš?
Rozprávky.
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Aké jedlá máš rada?
Halušky, palacinky, zemiakové placky a lievance.
A čo rada piješ?
Kávu, vodu a malinovku. Alkohol nemám rada. Len detské
šampanské.
Vierka akých máš obľúbených
spevákov?
Karla Gotta a Stana Dančiaka.

Pochádzaš z Poltára... Čo je pekné v Poltári?
Stánky, obchody, hotely, tehláreň a skláreň. Známe sú poháre
značky Zlatá Zuzana.
(PK)
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Barborkine literárne okienko...

Výstava kvetín v Inchebe
Peťka, ja a Anička sme išli taxíkom na Flóru. Keď
sme vystúpili z taxíka ovanula nás krásna vôňa
exotických kvetín. Ja som sa cítila ako vo
francúzskej parfumérií. Boli tam ruže, orchidei, kaktusy, rôzne
dekorácie klobúkov. Tie sa mi najviac páčili. Boli tam aj figúrky
z kvetov. My sme boli užasnuté! Potom sme išli na kávu. Bola tam
aj útulná kaviareň. Celá výstava bola krásna a poetická.
(prepis rukopisu od Barborky)
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Dozviete sa v ďalšom čísle...

V najbližšom čísle Vám napíšeme o
 Pestrom dni
 turnaji v hádzaní na terč
 dobrovoľníkoch z Nadácie Pointis
 a ďalšom...
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Na tvorbe sa podieľali:
 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava
 Veronika Gábriková, Mgr. – tvorba textov
 Barbora Tomanová – prispela vlastným článkom
 a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia.
 V časopise sme použili niekoľko voľne dostupných obrázkov
z internetu.
Pri tvorbe časopisu využívame prvky ľahko čitateľného textu.
Domov sociálnych služieb Rozsutec
Furmanská 4
841 03 Bratislava
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tel.: 02/64 28 73 72
mobil: 0903 651 881
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