10. číslo

február 2017

Milí čitatelia,
vo februári sme zaţili mnoho nových neobvyklých záţitkov. Jedna
skupinka z nás sa vydala na ďalekú cestu aţ do Tatier. Druhý boli
na výlete pozrieť tigre a levy. Okrem týchto dobrodruţstiev sme tieţ
oslávili fašiangy a Valentína.
Myslím si, ţe tento mesiac bol v mnohých ohľadoch pre nás
nezabudnuteľný a spomienky si naň ešte dlho uchováme.
V tomto čísle Vám tieţ prinášame rozhovor s Patrikom a ako uţ
tradične Barborkine literárne okienko, v ktorom sa Barborka venuje
známej módnej návrhárke Coco Channel.
Prajem Vám príjemné čítanie

Petra Kobolková
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Boli sme...

Oáza sibírskeho tigra
Vo štvrtok 23. februára 2017 sme sa vybrali na návštevu Oázy
sibírskeho tigra. Výletu sa zúčastnili klienti Imino, Roman, Martuška,
Danka, Monika v sprievode Petry a Romana. Po príchode na miesto
sa nás ujala milá pani sprievodčíčka, ktorá nám predstavila tigrov
a leviu rodinu. Mnohé tigre si uţívali prvé jarné slnečné lúče
leţaním na svojich drevených domčekoch. Pár z nich prišlo aj za
nami, aby nás mohli pozdraviť. Výlet bol pre všetkých veľkým
záţitkom.
(PK)
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Boli sme...

Štrbské pleso
V piatok 10. februára 2017 sme išli na väčší výlet aţ do Vysokých
Tatier. Zúčastnili sa ho Béďo, Roman, Robko, Anička, Helenka
a terapeutky Petra s Terezou.

Našich klientov sme sa opýtali:
1. Kedy si musel/a ráno vstávať? Stihol/la si všetko, čo si chcel/a?
2. Čo si robil počas cesty?
3. Čo bolo na výlete najlepšie?
4. Čo bolo najhoršie?
5. Aký si si odniesol z Tatier suvenír?
6. Chceš nám ešte niečo povedať?
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A takto nám odpovedali:
Helenka
1. Vstávala som o 6:00 ráno. Stíhala som všetko. Aj sa umyť.
Posteľ urobiť.- Potom som sa prichystala na výlet. Nič som
nezabudla.
2. Trochu som si pospala vo vlaku.
3. Zubačka. Sneh. Najviac sneh.
4. Všetko sa mi páčilo.
5. Maličkosť. Aby sa doma potešili. Krásne taniere.
6. To je všetko.

Roman
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1. O 6:00 ráno. Pil som kávu.
2. Počúval som vlak.
3. Zubačka.
4. Všetko bolo v poriadku.
5. Hrnček.
6. Na výlete sa mi páčilo dobre. Videl som Tatry. Videl som
zamrznuté jazero. Videl som skokanský mostík, tam kde sa
lyţujú. Na zamrznutom jazere sme sa s Robkom odfotili. Fotil nás
Béďo.

Robko
1. Nepamätám si čas. Som sa obliekol a urobil som si kávu. Upratal
som si posteľ.
2. Hral som človeče s Romanom.
3. Všetko.
4. Nič.
5. Taniere a papuče.
6. Čakali sme na zubačku. Boli sme na káve. Kúpil som si
bryndzové halušky a ostatní nie.  Halušky boli skvelé
a výborné!

Béďo
1. O 6:00. Všetko som stihol.
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Spraviť kávu. Umyť zuby. Obliecť sa.
2. Fotil som.
3. Ţe sme prišli do Vysokých Tatier. Ţe sa vyjasnilo a ukázali sa aj
hory. Na plese sme si dali tvarohový koláč s jahodovou polevou.
4. Potom prišla hmla a hory-doly boli preč.
5. Záţitok a dve perá som si tam kúpil.
6. Páčilo sa mi.
Anička
1. O 6:00 som vstávala. Aj zuby som si umyla. Postieľku uloţila. Aj
som vyvetrala izbičku.
2. Aj spala som vo vlaku. A nechala som sa fotiť Béďom.
3. Mala som čokoládu so šľahačkou a kávu som mala.
4. Neviem.
5. Taký pekný pohár som si kúpila, lebo ten, čo som mala sa mi
rozbil. Bola tam taká milá slečna, čo mi dala magnetku.
6. Sa mi páčilo vo vlaku so všetkými.
(PK)
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Oslavovali sme...

Valentínska párty a fašiangy
V stredu 15. februára 2017 sme spoločne oslávili fašiangy
a Valentína. Mnohí naši klienti sa prezliekli za rozličné masky a tým
si tento deň ešte viac spestrili. V rámci programu prebiehali rozličné
spevácke vystúpenia a príhovory. Prečítali sme si Valentínsku
poštu. Potom prišlo prekvapenie vo forme pizze. Špeciálnym bodom
programu bol vopred pripravený fotokútik, v ktorom sa naši klienti
mohli vyfotografovať s nejakou rekvizitou. Výsledkom boli veľmi
čarovné Valentínske fotografie. Pár z nich sme si pre Vás pripravili
aj do časopisu.
(PK)
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Boli sme...

Fašiangový karneval
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v Centre rodiny
V sobotu 11. februára 2017 sa v Centre Rodiny v Dúbravke
uskutočnil kaţdoročný fašiangový karneval. Na tomto karnevale
sme sa spolu s našimi klientmi Aničkou, Monikou a Romanom
zúčastnili i my. Klientov na tejto akcii sprevádzali Terezka,
Veronika, Karola a Kristínka. V komunitnom centre sme mali
pripravené tvorivé aktivity, kde sa zapojili veľkí i malí. Vyrábali sme
dekorácie z drôtikov, maľovali sme na sklo, hrali sme divadielko
a vyfarbovali mandaly. Pre všetkých bolo pripravené aj
občerstvenie. S klientmi sme sa boli pozrieť aj na vystúpenie
s názvom Marína. Tieţ sme si zasúťaţili a naša Monika sa potešila
výhre v tombole.
(VG)
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Rastieme...

Stužková
Stuţková slávnosť je udalosť,
ktorá má mať v našich
spomienkach trvalú hodnotu,
pretoţe je jedinečnou udalosťou,
na ktorej sa v rovnakom čase, na
rovnakom mieste stretávajú ţiaci, učitelia a ďalší pozvaní hostia. Je
miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými
šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním,
ako to všetko dopadne. Takúto udalosť sme zaţili aj my spolu
s Romanom, ktorý navštevuje Odborné učilište a je ţiakom tretieho
ročníka. Roman mal dňa 1. februára 2017 stuţkovú slávnosť.
Slávnosť sa začala o štvrtej hodine poobede a s tým spojené aj
odovzdávanie zelených stuţiek. Ku všetkým ţiakom a prítomným sa
prihovoril riaditeľ školy. Bohatý kultúrny program sa niesol
v znamení hudby, tanca i spevu. Roman v tomto programe prispel
svojim hudobným vystúpením v podobe spevu piesní Trenčín
dolinečka a Tenká som ja, tenučká. Po kultúrnom programe
nasledovala večera, neskôr krájanie torty a tombola. Výborná
zábava spojená s tancom trvala do polnoci. Nášho Romana na tejto
milej akcii sprevádzali Veronika a Ondrej.

(VG)
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Chceme Vám predstaviť...

Patrik
Tento mesiac sme pre Vás vyspovedali
Patrika...
Patrik ako sa máš?
Mám sa dobre. ˇ
Čo rád robíš?
Strihám papiere, hrám pexeso, pozerám kníţky, píšem čísla,
skladám puzzle. Zloţil som aj ťeţké-stovku.
Aké jedlá máš rád?
Zemiakové placky, pizzu, langoše a jogurty.
Aká je Tvoja obľúbená pesnička?
Superstar, Na Kráľovej holi, Vráť mi tie hviezdy.

Kto sú Tvoji kamaráti?
Helenka, Robko, Béďo, Emil, Edko, Imrich, Jojka a Dianka.
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Často chodievaš domov na dlhšiu dobu. Čo tam zvykneš
robiť?
Keď som doma varujem neterky. Pomáham v garáţi. Vysávam
auto. Chodím na chalupu a robím s drevom. Chodím na záhradu.
Pestujeme tam kvety a pomaranče.

Chodievaš na vychádzky?
S Karolínou chodím do Centra. Tam sa rozprávame a kreslíme.
(Patrik sa zúčastňuje pravidelných pondelkových arteterapeutických
stretnutia)
Chodím venčiť psov s Béďom, Robkom a
Romanom.
Chodím na nákupy. Kupujem vodu Lucku
a keksy.
(PK)

- 13 -

Barborkine literárne okienko...

Coco Chanel
Coco Chanel bola významná
francúzska módna návrhárka,
dizajnérka a hlavne priekopníčka
v dámskej a pánskej móde. Pôsobila na prelome 19. a 20. storočia
nielen vo Francúzsku, ale aj celkovo v Európe a na celom svete.
Bola priekopníčka v dámskom obliekaní a poloţila základy dnešnej
módy.
Narodila sa v Paríţi v roku 1883, zomrela v roku 1971. Vyrastala
v sirotinci, takţe vedela čo je to mať v ţivote biedu. Jej prvé modely
vznikli okolo roku 1919 aţ 1920,teda jeden rok po prvej svetovej
vojne. Vymyslela pohodlné, jednoduché a pritom elegantné, krásne
šaty, kostýmy, nohavice, pulóvre atď. Odstranila korzety a široké
krinolíny a zaviedla jednoduchosť a nositeľnosť. Predsta platí, ţe
v jednoduchosti je krása.
Jedinečné sú aj parfumy, kozmetické prípravky, krémy a i. značky
Chanel. Jej prvý parfum máme z roku 1921
s názvom Chanel No. 5. Potom nasledovali
Chanel No. 19, Chrystal, Mademoiselle CoCo.
(prepis rukopisu od Barborky)
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Dozviete sa v ďalšom čísle...

V najbliţšom čísle Vám napíšeme o
 tom, čo nové nám priniesol pobyt v dielničke
 školení našich zamestnancov
 finisáţi Barborkinej výstavy obrazov
 predstavíme Vám klienta Edka

Aj našu organizáciu môţete podporiť Vašimi 2% z dane.
Na tomto linku si môţete stiahnuť uţ predpísaný formulár,
alebo si ho môţete vyplniť sami podľa nasledujúcich údajov:
:
IČO: 42170770
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Nádej pre Rozsutec
Sídlo: Furmanská 4, 84103 Bratislava
Váţime si Vašu podporu.
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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
 Barbora Tomanová – prispela rukopisom
 A samozrejme fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho
zariadenia
V časopise sme tieţ pouţili voľne dostupné obrázky z internetu.
Vydané vo Marci 2017
Domov sociálnych sluţieb 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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