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Úvodník
Milí čitatelia, úvodom tohto
čísla časopisu –
„Časopisu Pre Radosť“ by sme vám chceli predstaviť našu
organizáciu slovami pani riaditeľky Mgr. Drahoslavy
Kleinovej.
„Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ bolo
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14.
novembra 1997.
Našu organizáciu sme založili s ďalšími rodičmi, ktorí
mali doma hendikepovaného syna alebo dcéru. V tomto
období v Košiciach nefungovalo žiadne integračné
a rehabilitačné zariadenie pre psychicky hendikepovaných.
V septembri 2004 sme spolu s manželom Mgr. art.
Vladislavom Kleinom pripravili a zrealizovali pilotný
projekt Rehabilitačné stredisko „Radosť“ na Bauerovej
ulici 1, ktorého výsledkom je aj tento klientsky časopis.“
V Rehabilitačnom
stredisku
Radosť
pracujeme
s klientmi denne a to individuálne, ale aj skupinovo.
Zúčastňujeme
sa
rôznych
resocializačných
a rehabilitačných činností, o ktorých vám bližšie napíšeme
v tomto časopise.
Veríme, že sa vám bude nasledujúcich pár strán čítania
páčiť a želáme vám príjemne strávený čas pri našom
„Časopise pre Radosť“ .
Pracovníci RS Radosť
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O čom sa v tomto čísle dočítate?
- V úvode 1. čísla časopisu vám klienti RS priblížia
svoje pocity a dojmy z psychorehabilitačného pobytu
vo Vysokých Tatrách
- Anička

v Literárnej

o význame šiat

tvorbe

rozvinie

úvahu

na

pre človeka na základe vlastnej

skúsenosti
- V časti

Zrnká

múdrosti

sa

prostredníctvom

„Desatora“ získame recept ako sa správať tak, aby
sme zo seba mali lepší pocit a zároveň, aby nás to
doviedlo k vyššej psychickej pohode
- Predchádzajúcu vážnu tému vystrieda humor a zábava
v pohode vtipov a logickej hádanky

...príjemné čítanie ☺
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Rehabilitačno – resocializačné aktivity
Aktivity v našom zariadení sú zamerané rehabilitačno –
resocializačne. Znamená to, že ich cieľom je najmä
začlenenie klienta do spoločnosti a to tak, aby vedel lepšie
fungovať nielen v rodinnej či klientskej komunite, ale aj
v komunite väčšinovej spoločnosti. S týmto zameraním
boli v našom zariadení realizované aj nižšie popísané
podujatia.

Psychorehabilitačný pobyt

Na posledný novembrový víkend sme sa veľmi tešili.
Bol pre nás výnimočný hlavne tým, že sme spolu
s pracovníkmi
a dobrovoľníkmi
mali
naplánovaný
trojdňový rehabilitačný pobyt vo Vysokých Tatrách,
konkrétne v ubytovni Litvor na Štrbskom plese. Tri dni,
ktoré sme tam strávili boli nielen zdraviu prospešné, ale aj
krásne.
Po radostných prípravách sme sa vyše dvadsiati stretli
na
železničnej
stanici
v Košiciach.
Dobrodružné
cestovanie sme prerušili v Tatranskej Štrbe, kde sme
prestúpili z rýchlika na tatranskú železničku (Obr. 1).
Hneď potom, ako sme dorazili na ubytovňu nás čakal
vytúžený obed. Po ňom sme sa vydali na objavovanie krás
Štrbského plesa (Obr. 2).
Všetci sme sa kochali
prekrásnou prírodou, vysokými končiarmi kopcov na
vrcholoch, na ktorých bol sneh, čo v nás navodzovalo
pravú zimnú atmosféru. Spoločnosť nám robili v plese
plávajúce kačičky.
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Deň sa ukončil tak, ako sa na pravých výletníkov patrí
– kávou v Hoteli Patria. Mnohí z nás v takomto hoteli ešte
nikdy predtým neboli, preto to bol pre nás neobyčajný
zážitok.
Ďalší deň sme strávili opäť prechádzkami tatranskou
prírodou a výletom do Starého Smokovca. Samozrejme
nezabudli sme na nákup suvenírov a drobností pre seba a
najbližších.
Medzi naše večerné aktivity patrila aj veselá piatková
diskotéka (Obr. 3).

Obr. 1
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Obr. 2

Obr. 3
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Literárna tvorba

V Literárnej tvorbe dávame priestor klientom, aby sa
s vami podelili o svoje pocity, zážitky a emócie vo forme
poézie, úvah alebo iných literárnych žánrov.

Jedna klientka rozmýšľa, či šaty naozaj robia človeka.
Napísala o tom krátku úvahu, v ktorej píše, čo všetko by
chceli mladí ľudia nosiť. Boja sa, že keď nebudú moderní
nebudú mať úspech. Konštatuje, že úspech závisí od
každého jednotlivca.

Šaty robia človeka
/úvaha/
Najprv študovať, potom pracovať, a keď zarobíme
môžeme si niečo kúpiť. Ale čo keď si nenájdeme prácu?
Len čo sa zjaví nádej na nejakú prácu, už na prvej ceste za
ňou vznikne nepríjemné prekvapenie v podobe ostriekania
špinavou vodou autom. To znamená, že na prvé stretnutie
so šéfom bolo potrebné prezliecť sa. Ale nakoniec bola
prijatá a znovu vzniká otázka, či šaty naozaj robia človeka
alebo to bude v niečom inom.
Anička
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Zrnká múdrosti
Desatoro o tom ako byť duševne zdravý
V skutočnosti z desatoro bude dvanástoro, ale to
nevadí, lebo každé z „pravidiel“ stojí zato. Skúsme sa nad
nimi zamyslieť, ale predovšetkým ho praktizovať
v každodennom živote.

1. Prijímaj samého seba!
Poznaj sám seba, svoje dary, prednosti i slabosti. Váž si
sám seba, ale neber sa príliš vážne.
Na
to,
aby
sme
prežili
plnohodnotný život by sme si mali
vážiť svoju vlastnú osobu. Keď si
človek neváži sám seba, neváži si
ani nič na okolo. Každý človek je
v niečom dobrý, výnimočný a iné
mu zas ide menej. Je to normálne.
Nie je dobré sa zameriavať len na
to, čo nám nejde, ale je fajn
počúvať okolie, keď nám hovorí,
v čom sme dobrí a to rozvíjať.
2. Hovor o tom!
Hovor o tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš,
o svojich smútkoch, ale i radostiach, o úspechoch.
Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť je
dvojnásobná!
Keď sa cítime zle a nevieme čo
ďalej, je dobré si nájsť „bútľavú
vŕbu“. Bútľavá vŕba je niekto, kto
nám nemusí poradiť, ale aspoň
môže vypočuť. Keď človek zo seba
dostane svoje pocity, radosti, či
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starosti,
cíti sa lepšie. Keď to
povieme niekomu kto nám vie aj
poradiť tak získame aj objektívny
názor na vec.
3. Buď aktívny!
Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu.
Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme,
žijeme a naopak.
Opak aktivity je pasivita. Byť
pasívny znamená prijímať veci
také aké sú a nechcieť ich zmeniť.
Už z princípu, že čas, v ktorom
žijeme je plynúca veličina aj my
by sme sa mali s časom hýbať
a posúvať.
Aktívny
prístup
k životu
znamená
snažiť
sa
prispôsobiť novým podmienkam
a situáciám.
Tie,
ktoré
nám
nevyhovujú meniť alebo aspoň
zmenu ovplyvňovať. Nehovorím,
že vždy sa to dá, ale aj snaha sa
cení.
4. Uč sa novým veciam!
Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná.
To, čo zvládneme nás blaží, čo nezvládneme aspoň sme
vyskúšali.
Človek sa učí celý život. Začíname
pri narodení, pokračujeme učením
sa prvých slov, krokov, neskôr
v škole prvým písmenami, prvými
výpočtami.
Pokračujeme
zložitejšími
matematickými
úkonmi. Po skončení školskej
dochádzky
sa
učíme
denne.
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Niektorí to nazývajú ŠKOLA
ŽIVOTA. Je dobré a niekedy aj
potrebné využiť každú príležitosť,
keď máme možnosť sa naučiť
niečo nové, aj keď to možno
nevyzerá na prvý pohľad lákavo.
Niektoré veci, ktoré sa učíme sa
nám nechce robiť, ale život prináša
situácie, keď ich aj napriek
zdanlivému
odporu
musíme
vykonávať.
5. Stretávaj sa s priateľmi!
Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia,
náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú zdrojom
opory a radostí života.
Príbuzní
nemusia
byť
vždy
priateľskí, tolerantní a dobrosrdeční.
Možno sa nám zdá, že nám
nerozumejú. Niekedy je to len
zdanie, inokedy realita. Musíme si
uvedomiť, že okrem príbuzných
máme okolo seba aj ľudí, ktorí sa
nazývajú PRIATELIA, či ZNÁMI.
V dobrom priateľovi môžeme nájsť
oporu a povzbudenie, ale môžeme
s ním zažiť spoločné chvíle, ktoré
navždy
zostanú
v našich
spomienkach.
Je
dôležité
pripomenúť, že ozajstný priateľ sa
nepovyšuje a má nás rád takých, akí
sme. Nezabudni, že aj ty musíš byť
podobným priateľom pre druhú
stranu.
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6. Rob niečo tvorivé!
Géniov je málo, ale tvorom je každý z nás. Tvoriť
môžeme v ateliéri i záhrade, v divadle i dielni. Proces je
dôležitejší ako výsledok. Výtvor možno skritizovať, ale
to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie.
Niečo, čo tvoríme a trávime pri
tom čas, dávame do toho fantáziu,
cit a svoje myšlienky, je pre nás
istým
spôsobom,
čo
nás
v konečnom výsledku vystihuje.
Preto to nemusí byť vždy dokonalé
a nemusí sa to každému páčiť. No
kým nás to baví tak prečo s tým
skončiť len kvôli tomu, že niekto
to skritizuje?!

Liga za duševné zdravie
Ďalších šesť rád uvedieme v nasledujúcom čísle časopisu.
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Ku kávičke
1. Izba č. 308
„Pán doktor, pacienta z izby 308 musíme okamžite
operovať!“
„Čo sa stalo!?“
„Ak sa nepoponáhľame vyzdravie aj bez našej pomoci!“

2. Zuby
„Máte horúčku?“
„Ako to mám vedieť?“
„Nedrkocú vám zuby?“
„Neviem, pán doktor, pozrite sa na nočný stolík, tam sú!“

Hlavolam
Skús nájsť na obrázku 68 trojuholníkov.
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Tento výtlačok vyšiel vďaka finančnej podpore

Za spoluprácu a ďalšiu finančnú podporu ďakujeme

Neoceniteľná vďaka patrí aj
 Príbuzným
 Sympatizantom
 Dobrovoľníkom zo stredných a vysokých škôl:
OA Watsonova
Gymnázium J. A. Komenského
UPJŠ Katedra sociálnej práce
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Časopis vydáva
Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Rastislavova 12,
040 01
Rehabilitačné stredisko Radosť, Bauerova 1, 040 23 sídl.
KVP Košice
Tel. fax: 055/678 27 38
0905 588 014
Mail: radost@mailbox.sk
č. účtu: 2070788453/0200
IČO: 31262848
Príspevky nevraciame a vyhradzujeme si právo ich úpravy.
Časopis neprechádza jazykovou úpravou. Nepredajné.
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