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Vážení a milí priatelia,
Vážení a milí čitatelia,
Vážení a milí priaznivci nášho domova
Som veľmi rada, že sa Vám opäť môžem prihovoriť a predstaviť Vám ďalšie číslo časopisu
„Mravenisko“.
Už o pár okamihov sa rok s rokom stretne. A to je príhodná chvíľa na poohliadnutie sa
a hodnotenie predchádzajúceho obdobia.
obdobia Čo Vám môžeme a chceme ukázať,
ukázať čo sme dokázali a čo sa nám podarilo
podarilo, čo
ešte chceme urobiť a ako môžeme uľahčiť životný osud slabších, chorých, bezbranných.
Bol to rok plný radostí, nových poznaní, úspechov, ale i rok strát, bolesti a očakávaní.
Krásne chvíle sme zažívali, keď sa nám podarilo vyhrať jedno z ocenení v celokrajskej súťaži
Žilinský Oskar, a následne sa nám podarilo získať 2. miesto na Medzinárodnom divadelnom festivale v Bratislave.
Radosť sme mali, keď sme sa stretli s našimi priateľmi z DSS pre dospelých Zákamenné. Veľkého zadosťučinenia sa
nám dostalo
dostalo, keď sme videli na vlastné oči a zažili sme záujem o kúpu výrobkov
výrobkov, ktoré sme vyrobili a ponúkali v rámci
rôznych predajných akcií, ako boli výstavy, jarmoky a trhy. Pekné boli oslavy okrúhlych narodením. Prvé jubileum
patrilo nášmu „duchovnému pastierovi“, ktorý sa dožil krásnych 80-tych narodenín. Nasledovalo veľké jubileum,
oslava 100 rokov klientky, ktorá v domove žije už 47 rokov.
V tomto roku sme zažili zaujímavé akcie, akými boli Biblická olympiáda, Country festival,
Športové hry, fašiangová zábava, karneval atď.. Absolvovali sme výlety, návštevu kúpeľov, jazdu na koníkoch,
starali sa o areál domova, pestovali kvety, udržiavali skalky.
No proste, pracovali sme ako mravčeky v mravenisku a budovali sme krásne vzťahy, dobrú
náladu, milé úsmevy na tvárach a spokojnosť v srdiečkach.
Najväčšie očakávania sme mali pred pútnickým výletom do Lúrd, ktorý sa nám vydaril najmä
vďaka rehoľným sestričkám Satmárkam z Vrícka. Vďaka patrí i všetkým dobrovoľníkom, lekárom, zdravotníkom,
duchovným, ktorí nad nami počas celého zájazdu držali ochranné ruky a pomáhali nám prežiť krásne
a nezabudnuteľné chvíle.
Toto všetko krásne a milé, čo sme zažili nám vlieva silu prežiť ťažké chvíle, chvíle smútku, kedy
strácame nádej a nevieme ako ďalej, nevieme ako prekonať prekážky, ktoré sa nám zdajú neprekonateľné.
Zažili sme aj straty, straty z odchodu ľudí, ktorí nám boli milí a vzácni, na ktorých sme si počas
dlhých rokov zvykli. Veľkú stratu sme zažili odchodom človeka, ktorý bol takmer pri vzniku zariadenia, ktorý od roku
1957 stál po boku slabých a tých, ktorí to najviac potrebovali a aj v čase zaslúženého odpočinku bol srdcom domova,
vedel povzbudiť, pohladiť a dodať energiu i nádej. Veľmi nám chýbate sestrička Kalista. Česť Vašej pamiatke.
Napriek tomu všetkému, čo bol ťažké a vďaka tomu, čo bolo dobré, chcem vysloviť nádej, že
ťažkých a smutných dní bude tak málo, že si ich ani neuvedomíme a prekryjú ich krásne chvíle, nové zážitky, veľké
poznania, milé radosti a úprimné priateľstvá .
Ďakujeme, že nás máte radi a vážime si každú Vašu podporu
Ing. Elena Bohdalová
riaditeľka DSS

Iba život žitý pre iných je hoden žitia.
Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.
Albert Einstein

Žilinský Oskar 2009
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Žilinský samosprávny kraj vyhlásil už po piaty raz krajskú súťažnú
prehliadku pre ťažko zdravotne postihnutých klientov domovov sociálnych
služieb. Podujatie „Žilinský Oskar 2009“ nám opäť aj tento rok ponúklo
možnosť prezentovať svoj talent a nadanie v dramatickej tvorbe.
Do súťaže, ktorá sa konala vo štvrtok 26. februára 2009 v Kultúrnom dome
v obci Turie, sa zapojilo spolu 15 domovov sociálnych služieb pre deti a
dospelých, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
V pprograme
g
sa ppredstavilo spolu
p
202 súťažiacich.
O víťazovi rozhodla 5 členná porota..

Správy zo Slovenska ...
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ZOO
Bratislava

Turzovka

Kúpele Rajecké Teplice

fašiangy

Vo februári sa u nás
k
konala
l spoločná
l č á akcia
k i
„ Fašiangová
veselica“.
Po chodbách chodil
veľký sprievod z
rôznych pestrých
masiek.
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A oslávili
sme tak
spoločné
fašiangy...

spravodajstvo z domova, návštevy
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Biblická olympiáda

Deti zo ZŠ Solinky

Deti z MŠ Turie

Október – mesiac
„Úcty k starším“

Jubileá...
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6.2.2009 sme
oslávili 80 –te
narodeniny pátra
Vojtecha Duchoňa

Naša klientka
Anička Klotáková
sa dožila krásneho
životného jubilea ...
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družba
priateľské stretnutie s DSS
Zák
Zákamenné...
é

A pprišiel ajj
Mikuláš...
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Správy spoza hraníc...

Keď sa naše klientkyy dozvedeli o ppúti do Lúrd,, boli pplné očakávania,, túžby
ya
nedočkavosti. Veľmi často pripomínali blížiaci sa veľký deň.
No a keď to nastalo, oči im žiarili netrpezlivosťou a neskrývanou radosťou. Po
dlhej ceste a niekoľkých desiatkach informatívnych staníc, kde sa práve
nachádzame, zbadali tabuľku s nápisom Lurdy. Po privítaní, ubytovaní a
oboznámení s programom púte naše kroky smerovali na sväté miesta. Program
sme absolvovali s krátkymi prestávkami doobeda aj poobede. Hoci naše nohy boli
unavené, kroky pomalšie, pohyby lenivejšie, do hotela sme prichádzali s
nezabudnuteľnými spomienkami. Každým dňom spomienky zväčšovali svoj
objem.
Klientky aj po niekoľko dňovom príchode z Lúrd majú v pamäti nezabudnuteľné
zážitky, spomienky a dojmy. Často
Č
sa vracajú k Massabielskej jaskyni, kde sa
zjavila Panna Mária, s úžasom rozprávajú o dojímavom večernom sviečkovom
sprievode. Silný je aj zážitok z Lurdského prameňa. Veľmi sa im páčili kostoly,
kde v jednom z nich prvoprijímajúci skladali sľub a vážne chorí boli obdarovaní
pomazaním. Obdivovali baziliky, najmä Baziliku Pia X. v ktorej ich upútali
obrovské priestory a slúženie medzinárodnej svätej omše vo viacerých svetových
jazykoch a taktiež boli nadšené pri vstupe do Baziliky zasvätenej Bernadete.
Silný zážitok je aj z absolvovania Krížovej cesty spolu s kňazmi. Oči sa im
rozžiarili pri návšteve Nemocnice v Notre Dame pri príležitosti dosiahnutia
okrúhlych narodenín všetkých ľudí v roku 2009 a obdarovaní ružencami.
Spokojnosť prejavili aj pri vození sa na koči. Viaceré z klientiek konštatovali to,
ž počas
že
č púte
út pocítili
ítili pokoj
k j v duši.
d ši Pozoruhodné
P
h d é bolo,
b l že
ž prejavili
j ili obdiv
bdi nadd tak
t k
obrovským množstvom národa, ktorý sa tam pohyboval.
Veľmi ďakujú Pánu Bohu za uskutočnenie a zvládnutie tejto cesty, za krásne
slnečné a veselé dni, za obetavosť a starostlivosť, ktorá sa im dostala od sestričiek
Satmárok, ďakujú personálu hotela, v ktorom boli ubytované, stravované a veľmi
pekne ďakujú pani riaditeľke a zamestnancom DSS,
DSS ktorí , ich tiež na púti
sprevádzali a zodpovedne opatrovali. Vo vlaku sme sa rozlúčili s malebným
posvätným mestečkom Lurdy a s vyvýšeným kopcom, nad ktorým sa týčil kríž znak utrpenia, lásky, ale zároveň aj spásy.
Ďakujeme.

správy zo zahraničia...
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Správy spoza hraníc...
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Lurdy očami klientiek
Hanka:

Najviac ma oslovila Massabielska jaskyňa,
jaskyňa dojímavý bol sviečkový
sprievod a kostol sv. Bernadety, kde sme mali svätú omšu.

Julka:

Najväčší zážitok mám z lurdského prameňa. Páčila sa mi aj cesta vlakom,
videla som veľa krajín a ešte sa mi páčila starostlivosť sestričiek satmáriek.

Martinka:

Vnímala som okolo seba veľa národov, ktoré sa zišli na tomto svätom mieste.
Vš tk miesta,
Všetky
i t ktoré
kt é sme prešli
šli boli
b li úžasné,
úž é všade
š d vládol
lád l akýsi
ký i pokoj...
k j Bola
B l
som aj medzi jubilantmi, ktorí mali stretnutie s biskupmi. Mám veľmi
krásne zážitky, ktoré doznievajú dodnes.

Monika:

Mne sa páčila Bazilika Ružencovej Panny Márie, Bazilika Pia X., kaplnka.,
sestričky satmárky boli tiež veľmi milé.

Radka:

Stretla som ľudí
ľudí, ktorí mali pochopenie.
pochopenie Páčil sa mi celý program
program, ktorý sme
absolvovali a ďakujem za to, že som sa ho mohla zúčastniť.

Veronika:

Ja som túto púť „prešla“ na invalidnom vozíku. Páčilo sa mi v Massabielskej
jaskyni, všetky bazililky boli nádherné. Zúčastnila som sa aj sviečkového
sprievodu a krížovej cesty pre chorých. Ďakujem za krásne a príjemné dni
strávené v tomto spoločenstve...

Milka:

Najväčší zážitok som mala zo sv. omše v bazilike sv. Bernadety, pri
Massabielskej jaskyni, kde po prvý krát prijali dietky Pána Ježiša. Veľmi som
myslela na svoju dcérku a modlila sa za ňu... Páčil sa mi celý program, pobyt
a všetko čo k tomu patrilo.

Evka:

Mne sa páčilo v bazilikách, sv. omša pri Massabielskej jaskyni. Keď som
nevládala tak som sa mohla odviesť na vozíku.
vozíku

Helenka:

Ja som sa tiež zúčastnila púte a priniesla som si krásne spomienky. Oslovili
ma bazililky, ale najväčší zážitok som mala v lurdskom prameni, veľmi som sa
na to tešila a dočkala som sa . Mojej maminke som tiež priniesla vodičku, aby
sa mohla aspoň napiť. Ďakujem...

Janka:

Mne sa ppáčilil chrámyy a baziliky,
y, svietiaca Panna Mária,, sviečkovýý sprievod.
p

Danka:

Kostoly boli nádherné, aj program sa mi páčil. Zúčastnila som sa aj na
sviečkovom sprievode – nádherné.

Janka:

Ja som bola na takomto výlete prvý raz, ešte som niečo také nezažila. Sv.
omše, krížová cesta, sviečkový sprievod to všetko bolo niečo krásne
a zanechalo to vo mne pekné spomienky. Budem o tom veľa rozprávať
ostatným klientkam v našom zariadení.

Angelika:

Mňa tento pútnický zájazd prekvapil celým svojim priebehom . Čo všetko sme
videli, cítili... Je to veľmi pekné miesto.

Agneška:

Mňa oslovila krížová cesta pre chorých a kúpeľ.

Country festival

Bol to deň plný zábavy, súťaží a tanca ...
V rámci festivalu sme ryžovali zlato,
zlato
preťahovali sa lanom, točili kolesom šťastia,
skákali vo vreci, učili sa country tance v
tanečnej škole, nechýbal ani salón krásy, kde
sa maľovali tváre, strieľali sme z luku...

13

14

výstavy
Trinásta komnata
September 2009

Aj tento rok
sme
prezentovali
našu prácu
na rôznych
ý
výstavách
a
akciách...

Výstava
v Turí
ý
2. - 4. 12.
2009

Gazdovský dvor
3. – 5. apríla 2009

spravodajstvo spoza hraníc...
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23.4.2009
1
8.
8.
2
0
0
9

akcie... ☺

16

Medzinárodný divadelný festival

V dňoch 24. – 26. 8. 2009
sme sa zúčastnili
medzinárodného divadelného
festivalu v Bratislave.
Jašidielňa 2. – 4. 9. 2009
Tri dni intenzívnej zábavy, radosti, šantenia a prekonávania
bariér medzi ľuďmi s postihnutím a bez postihnutia priniesol
do ulíc mesta už 20. ročník medzinárodného festivalu
Jašidielňa 2009.

pracovná terapia
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V rámci pracovnej terapie je obyvateľkám pridelená
p
primeraná
ppráca ppodľa individuálnych
y terapeutických
p
ý
plánov, ktoré rešpektujú ich osobné danosti, stupeň a
druh postihnutia a individuálny záujem.

Burina
rastie
a
rastie..
.

šport ...
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Zo športových
hier, ktoré sa
konali v
Liptovskej
p
j
Porúbke
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rastieme...

Veronika
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Veronika

Martinka

Jarka

Mária

☺

upgrade... ☺

Pri ihrisku
vyrástli
altánky...
ltá k

Aj chodník sme skrášlili
novou dlažbou...
dlažbou
Pod rukami terapeutov
chodba zažiarila
farbami...
farbami

Malá jedáleň tiež
získala nové šaty
Jedáleň pre
zamestnancov
VYDÁVA: DSS pre dospelých Turie
v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského
Ž
samosprávneho kraja
KONTAKT: DSS pre dospelých Turie 296, 013 12 tel/fax:041/59 89 362,
e-mail:dssturie@vuczilina.sk; č.ú.:5600137150/5600 Dexia Žilina
Občianske združenie 013 12 Turie 296, IČO:37910787; č.ú.:1921668157/0200 VÚB Žilina

