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Vážení a milí priatelia,
Blíži sa čas vianočných sviatkov, hovorí sa tiež, že
najkrajších sviatkov v roku, a nám sa podarilo už po druhýkrát vydať
tento časopis, v ktorom Vám chceme predstaviť svoju prácu.
Zastavme sa na okamih v zhone všedných dní
a pokúsme sa predstaviť si život ľudí, ktorí nás potrebujú, pretože
majú určitý handcap, ktorý im príroda nadelila. Pozrime sa do
skrytých zákutí ich dušičiek, načrtnime ich túžby a lásky a pokúsme sa
spolu splniť im ich najtajnejšie sny, pretože i oni ich majú.
Potešme sa spolu s nimi na ich prejavenej dôvere,
radosti a vďačnosti, pozerajme do ich rozžiarených očí, otvorme
trinástu komnatu a snívajme spolu s nimi.

 tt?
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Úprava kancelárií,
výmena podlahy
opravy
Úprava fasády,
balkónov

Ing. Elena Bohdalová
riaditeľka DSS
Prajeme Vám všetkým milostiplné vianočné sviatky,
láska, radosť, zdravie, šťastie a úspechy
nech Vás sprevádzajú
po všetky dni roku 2007
zo srdca Vám praje

Upravili sme
sociálne
zariadenie pre
zamestnancov
Nový náter strechy

celý kolektív pracovníkov
a všetky ženy z DSS pre dospelých Turie
Zatepľovanie
hospodárskej budovy
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maškarný ples sa konal vo februári.
„No čo, dcéry moje,
už viete čo má pre
človeka najväčšiu
cenu?
Dobroslava, ty si
vedela, čo je viac ako
peniaze a pekné veci
a tak si urobila
starenku šťastnou.
Nuž ty budeš
kráľovnou, pretože
vieš akú hodnotu má
milé, dobré slovo.
Kraľuj múdro
a spravodlivo.

... tak zneli záverečné slová múdreho kráľa...v divadielku, ktoré sme
nacvičili pod vedením našich pracovných terapeutov. Malo názov



S obsahom tohto divadielka sme sa podelili aj na súťaži
Žilinský Oskar 2006,
no jeho myšlienkami sme potešili aj starších ľudí z obce Turie pri
príležitosti mesiaca Úcty k starším
a námet sa páčil aj
klientkam z nášho
Mraveniska i
zamestnancom.

Troška sme porozmýšľali nad novými
maskami - nové nápady nedali na seba
čakať- no a s výdatnou pomocou našich
pracovných terapeutov sme sa ich
pokúsili dať dokopy - látka, ihla a niť a
iný - ako sa hovorí - spotrebný materiál
- a vyčarili sa pred nami nové kostýmy
a masky... Ešte skúška a úprava a mohli
sme nastúpiť pred porotu....

A čakať na nejakú cenu s primeranou
sladkou dobrotkou...
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Hudobná skupina Trio
- špeciálne iba pre nás ušetrí nám cestu do divadla
či koncertnej sály...
stačí len upraviť seba i priestor,
posadiť sa (včas)

a počúvať a spievať
a počúvať a
spievať....
rozprávač

Ivan,

speváci

Ivetka a Janko

Zúčastnili sme sa aj 17. ročníka Medzinárodného festivalu
tvorivosti a fantázie ľudí s postihnutím a bez postihnutia –
Jašidielne. Téma ročníka: Ciku Dielne sa nám veľmi páčili,
nacvičovali sme tance, naši terapeuti nám pripravili cirkusové
kostýmy...

z  ea...
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Tradícia, na ktorú sa
vždy veľmi tešíme.
Deti zo ZŠ Stránske
so svojimi
vystúpeniami.

Tentoraz ...

Maruška

A potom ponúkneme niečo aj my... Pre srdce i pre
radosť... Dievčatám z Diagnostického centra v
Lietavskej Lúčke...

Janka

12.5.
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A jedna z vecí, na ktoré sa tešíme najviac sú výlety. Tohto
roku sa nám podarili dva - kratší do Budapešti a dlhší - do
Talianska (aj za podpory dobrých ľudí).
Tu sa bolo na čo pozerať!!! Najprv voda v rôznych
obmenách: najskôr si dať pozor, aby sme nespadli do
nejakého kanála v Benátkach (nielen z mostíkov, ale aj z
mestskej dopravy - fakt - to je tu jedinečné - mestská
doprava tu totiž nevlastní autobusy, trolejbusy a iné
kolesové dopravné prostriedky, ale lode!) - no a potom zas
opačne - aby sme sa stihli vynoriť z mora ( a to sa nám
veľmi nechcelo) v Lido Adriano. Popri kúpaní sme stihli
pozrieť aj San Marino (ešte že ten stupák na tú „horu“sme
prekonali v autobuse), popozerali mesto a vyskúšali sme
dobrú taliansku zmrzlinu. A pokochať sa zmrákajúcou
časťou Apeninského polostrova sme mohli v Padove.

ta...
Trinásta komnata – 5. ročník výstavy,
na ktorej sme prezentovali svoju
tvorbu, výrobky. Vernisáž výstavy
bola uskutočnená v rámci Jašidielne –
6.9.2006. Na vernisáži sme sa
podieľali aj na príprave programu:
Gabika vystúpila ako mažoretka.
A z našich prezentovaných výrobkov:
keramické karnevalové masky, drobné
úžitkové a dekoračné predmety
z keramiky, kvetináče – servítková
technika, podložky z dreva, vláčik vlaková súprava z dreva, drevené
kľúčenky na stenu, drevené
omaľovanky, ručne vyšívané výšivky,
tkané koberce, obliečky na vankúše –
servítková technika, patchwork, iné
predmety z rôznych materiálov:
z kožienky - puzdrá na okuliare,
záložky; aranžmány v črepníkoch,
ozdobné predmety z iných (PVC)
materiálov
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Pracovná
činnosť ktorú
vykonávame s
našimi
pracovnými
terapeutmi je
rôznorodá.
Vyrábame rôzne
výrobky z hliny,
dreva, z rôznych
odpadových
materiálov,
tkáme koberce,
vyšívame,
venujeme sa aj
šitiu na stroji.
Okrem toho
pracujeme v
divadelnom,
speváckom a
literárnom
krúžku.

V jeden krásny
letný júnový
deň, konkrétne
14. 6.2006 sa v
našom DSS
konala módna
prehliadka.
MODELKY naše klientky
predstavili 55
modelov
domácej i
svetovej tvorby.
Prehliadka sa
začala zimnou
kolekciou, na
ktorej modelky
predviedli
vycházkové

i športové odevy
doplnené
športovým
náradím. Ďalej sme
mali možnosť
vidieť jarné a
spoločenské
modely. Každému
účastníkovi
prehliadky vyčarila
na tvári úsmev
pracovná kolekcia,
ktorá nám
dokázala, že i do
práce sa dá s
vtipom obliecť.
Najväčšiu radosť
mali modelky z
letnej kolekcie,

modely ktorej boli
spestrené
doplnkami z
bižutérie a
nádhernými
klobúkmi, ktoré
chránia pred
šteklivými
slnečnými lúčmi.
Počas prehliadky
nám hrala do kroku
hudba. Na záver
sme ako odmenu
pre modelky i
zúčastnených
rozkrojili veľkú
tortu, ktorá bola
mimochodom
veľmi dobrá...

t aktiit...

Spolu s deťmi z organizácie Lúč sme si
urobili naše domáce paraolympijské....ku
klasickým disciplínam sme pridali aj také
našskejšie: namiesto skoku do diaľky či
výšky sme „preskakovali“ lavičku - kto
nemohol, aspoň prekročil. Orientačný beh
sme si ohraničili a ako priestupok bol len
prestup cez vyznačený terén. Hod na cieľ
bol vylepšený plechovými škatuľkami a
kolky sme zhadzovali loptičkou
pripevnenou na držiaku.
A ako správne
športové hry mali aj
svoje vyhodnotenie za skupiny - aby sme
boli féroví, pretože nie
každý je rovnako
fyzicky zdatní. A po
práci sú koláče, v
našom prípade to bol
chutný guláš.
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Nadviazali sme družbu s DSSpre dospelých Zákamenné.
Najskôr sme ich boli pozrieť my a na oplátku sme ich
pozvali aj k nám. Cestou k nim sme obdivovali nádheru
oravskej časti Slovenska a potom sme sa už len tešili na
prvé zoznámenia.
Pri tanci to išlo celkom
dobre. Ich program spestrili
dievčatá - mažoretky a
vystúpenie detí z materskej
škôlky.
My sme pre nich tiež pripravili
program, ktorý pozostával z
vystúpenia našej speváckej
skupiny i programu mažoretky
Gabiky, na rad prišiel aj aerobic.
Náš program doplnili
deti z materskej škôlky
v Turí. A pravdaže, pri
tanci sme utužili
staronové priateľstvá ...

