Rehabilitačné stredisko Radosť v Košiciach
2/ 2010

Úvodník
Úvodník tohto čísla časopisu sme nechali na klientov.
Na jednoduchú vetu, „Keď som v združení, tak...“
odpovedali nasledovne:
 stretávam tu príjemných ľudí
 máme rôzne aktivity, aby nebola nuda
 je tu príjemné prostredie
 rada tu chodím, lebo sa tu môžem „vyšaliť“, aj
naučiť nové veci, ktoré som nikdy nerobila
 sa tu cítim dobre
 mám rada spievanie aj práca s hlinou ma baví
 máme tu prechádzky v piatok, muzikoterapiu a
rád hrám pexeso
 rád som v spoločnosti
 hrám ping-pong
 mám rád rozcvičky
 som medzi blízkymi ľuďmi a som v pohode
 cítim sa užitočný
 mám režim a náplň dňa
 sa teším na výtvarnú činnosť
 vidím milé a sympatické tváre
 som happy
 je tu veselo
Klienti RS Radosť
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O čom sa v tomto čísle dočítate?
- Na začiatku nového čísla si spomenieme na zážitky,
ktoré nás obohatili koncom roka 2009
- Radúz nám opíše dve prezentačno – predajné výstavy,
ktorých sme sa zúčastnili
- Zaspomíname si na vianočné posedenie ukončené
chutnou kapustnicou
- Nebude chýbať ani poézia v podaní klientky Števky
- „Desatoro“ z minulého čísla doplníme o 6 ďalších rád
- V rubrike Varím, varíš, varíme si opíšeme recept už
spomínanej vianočnej kapustnice
- A na záver si mozgové závity potrápime piatimi
veselými hádankami

...príjemné čítanie ☺
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Rehabilitačno – resocializačné aktivity

Aktivity spojené s koncom roka 2009

Na Vianoce, ktoré sú asi najviac skloňované s koncom
roka sme sa pripravovali dlhodobo, intenzívne, ale zároveň
veľmi poctivo. Keby sme čas príprav mali ohraničiť bolo
by to vyjadrené číslom tri – to znamená, že prípravy trvali
tri mesiace.
Prípravy začali pod záštitou pani riaditeľky a jej
manžela
v úzkej spolupráci a kooperácii všetkých
klientov, sociálnych pracovníčok, ale predovšetkým aj
vďaka nápaditosti a kreativite našich arteterapeutov.
Spoločne sme vytvorili nádherné vianočné dekorácie, ale
aj praktické darčeky ako napr. pohľadnice, maľby na
hodváb a výrobky z hliny.
Čas príprav a práce vyvrcholil v už spomínaný
predvianočný adventný čas. Práve vtedy sme sa zúčastnili
dvoch prezentačno – predajných výstav, ktoré vám bližšie
popíšeme teraz.
Prvou prezentačno – predajnou výstavou bolo
ponúkanie našich výrobkov na Hlavnej ulici (Obr. 1 a 2).
Túto príležitosť nám sprostredkovala spoločnosť U.S.
Steel Košice, ktorá nám prepožičala svoj stánok dňa
15.12.2009.
Okoloidúcim ľuďom sme ponúkali naše výrobky. Za
ľubovoľný príspevok si mohli vybrať, čo sa im páčilo.
Zároveň sme túto príležitosť využili na prezentáciu nášho
združenie a rehabilitačného strediska.
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Druhú možnosť prezentovania a predaja výrobkov sme
dostali 16.12.2009 na Úrade Košického samosprávneho
kraja.
Výrobky boli prácou klientov, ktoré vyrobili v rámci
arteterapie. Hoci neboli dokonalé, ale aj napriek tomu boli
výnimočné.
Každý
jeden
výrobok
bol
vyrobený
individuálnou osobnosťou – človekom s individuálnymi
potrebami a to mu dávalo hodnotu jedinečnosti.
Naše Rehabilitačné stredisko Radosť sa prezentovalo
napr. maľovanými obrazmi, kresbami na hodváb,
maľovanými fľašami, výrobkami z hliny, ktoré urobili
s výtvarníkmi v našom rehabilitačnom stredisku.
Radúz

Obr. 1
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Obr. 2
Predvianočné posedenie
Vyvrcholením vianočných príprav bolo predvianočné
posedenie s rodičmi, príbuznými a spolupracovníkmi
(Obr.3).
Ani my sme nezostali tomuto obdobiu nič dlžní.
Klienti, pracovníci, rodičia ale aj iní príbuzní, či
sympatizanti
rehabilitačného
strediska
sa stretli
a svojpomocne pripravili voňavú a najmä chutnú vianočnú
kapustnicu (Obr. 4).
Prípravy začali už v ranných hodinách. Hlavnými
šéfkuchármi boli naši milí klienti – Tánička a Ivan, ktorým
neunikol ani najmenší nedostatok.
Vianočné koledy vítali našich príbuzných a známych.
Spoločne sme si zaspievali optimistickú vianočnú pieseň,
že „Každý deň budú vraj Vianoce“ – to aby sme nezabudli,
že vianočný čas môže mať každý z nás v srdci počas
celého roka (Obr. 5).
Cieľom stretnutia bolo to, aby sa rodičia viac
zaujímali o život v rehabilitačnom stredisku, aby sa aj

6

rodiny viac zblížili a spriatelili, pretože sme všetci na
jednej lodi.

Obr. 3

Obr. 4
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Obr. 5
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Literárna tvorba

Ruža
/báseň/
Pane,
akým zázrakom v Tvojom stvoriteľskom diele je kráľovná
kvetín. Ruža!
V jej vznešenom tvare,
v lupienkoch jej kvetu,
vzájomne sa objímajúcich
a zužujúcich sa do stredu,
je zjavne ukryté tvoje tajomstvo!
Tvoje tajomstvo?

Tá pestrosť farieb!
Rozmanitosť kalichov jej kvetov!
Vôňa ruže nie je vtieravá,
ale jemná jedinečná a príjemná!
Je to, akoby si nám chcel
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darovať na pamiatku závan raja,
ktorý prví ľudia stratili.

Ruža má síce tŕne, Pane,
ale aj tak je nám sympatická,
keď ju trháme,
ľahko sa stane,
že sa popicháme.
To nám pripomína utrpenie,
tŕňovú korunu,
ostré konce biča,
ktorým bili
Tvojho syna.
Za naše hriechy,
a ktorý mu spôsoboval bolesť.
Pane, aké veľkolepé je Tvoje dielo!
Je jedinečným chválospevom na Tvoju nádheru!
Števka
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Zrnká múdrosti
Desatoro o tom ako byť duševne zdravý
V minulom čísle sme uviedli prvých šesť rád
z „Desatora“, ktoré je v skutočnosti „Dvanástoro“. Dnes sa
pokúsime o vymenovanie a stručné vysvetlenie ďalších
šiestich.
7. Zapoj sa a pomôž!
Pohyb krídel motýľa v jednom kúte sveta môže spôsobiť
búrku na jeho opačnom konci. Zaujímaj sa o to, čo sa deje
vo svete. Politika, ekológia, charita, pomoc tým, ktorí to
potrebujú dávajú zmysel nášmu vlastnému životu.
Pomoc môže mať rôzne podoby
a niekoľko
spôsobov.
Pomáhať
môžeme nezištne, či vedome, bez
toho aby nás o to niekto požiadal,
alebo naopak na niečiu žiadosť.
Nezáleží na tom, z akej pohnútky
pomoc pramení, dôležitý je akt
pomoci. Pomocou zlepšíme deň
tomu, komu pomáhame, ale aj
sebe.
8. Neváhaj požiadať o pomoc!
Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, bolesť prisilná,
strata priveľká, strach neznesiteľný nehanbi sa požiadať
o pomoc. Odborníka, alebo len spriaznenú dušu, niekoho,
kto prežil podobné trápenie.
Požiadať o pomoc nie je hanba.
Každý sa raz dostane do situácie, keď
potrebuje poradiť a to v rôznych
oblastiach života. Tak ako prežívame
rôzne veci, tak máme okolo seba
rôznych ľudí, ktorí nám dokážu byť
nápomocní.
Takým
pomocníkom
môže byť napr. kňaz, psychológ,
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psychiater, sociálny pracovník, ale
určite netreba zabúdať ani na rodiča,
sestru, brata, či kamaráta.
9. Oddychuj a uvoľni sa!
Práca šľachtí, ale môže aj zabíjať. Uč sa aktívne i pasívne
oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia.
Pre niekoho veselá spoločnosť, pre iného samota, pre
niekoho šport, pre iného príroda. Aj dobré jedlo a pitie, či
iné slasti vyvažujú stres všedného dňa.
Oddych neznamená len sedieť pri
televízii, či ležať na posteli. Takému
typu oddychu sa väčšinou hovorí
pasívny oddych. Iný druh oddychu
môže byť aktívny oddych. To je taká
činnosť, ktorá je iná ako bežná práca
či aktivita, ktorú vykonávame. Napr.
ja si oddýchnem aj cestou v autobuse,
keď
počúvam
hudbu
z MP3
prehrávača alebo čítam dobrú knihu,
či časopis.
10. Zdolávaj prekážky!
Uč sa brať životné problémy a prekážky ako výzvy
a možnosti osobného rastu. Čo nás nezabije, to nás posilní.
A je potom, čo rozprávať vnúčatám.
Problémy treba riešiť okamžite, lebo
keď sa budú v jednom kuse odkladať,
tak budú stále zložitejšie. Niekedy
keď neriešime problém začneme sa
dostávať do klamstva, ktoré keď sa
stupňuje, môže uškodiť druhým
ľudom, ale aj nám.
11. Neboj sa snívať!
Snívajme v noci i cez deň. V snoch sa môžeme vznášať
a dokázať úžasné veci. Nie všetky sny sa našťastie
naplnia, ale niektorým sa môžeme v snoch priblížiť.
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Naučme sa snívať s otvorenými
očami. Keď je človek zaľúbený
pozerá sa na svet cez ružové
okuliare. Čo nám bráni si podobné
okuliare nasadiť každý deň a to
nielen v čase zaľúbenosti? Sen je
niečo, čo nám nikto nemôže vziať
a zároveň to, čo nás nič nestojí.
Niečo, čím vidíme veci krajšie
a hlavne inak ako sú v realite.
12. Ži teraz a tu!
Príliš mnoho minulosti nám bráni vzlietnuť a primnoho
budúcnosti nám nedovolí pevne sa rozkročiť na zemi. Ži
teraz a tu, najlepšie ako vieš.
Život máme iba jeden, a preto ho
treba prežiť najlepšie ako vieme.
Každé ráno sa treba zobudiť
s nádejou a vierou, že tento deň môže
byť krásny. Každý deň je jedinečný
a dajú sa v ňom nájsť nové
príležitosti a nabrať nové skúsenosti.

Liga za duševné zdravie
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Varím, varíš, varíme
Radostná kapustnica
Nehľadajte v názve žiaden skrytý význam. Dôvod
tohto názvu je jednoduchý a prostý. Radostná preto, že
sme ju varili v Rehabilitačnom stredisku Radosť, ďalej
preto, že bola varená s radosťou a v neposlednom rade aj
preto, že ju jedli ľudia plní radosti.
Presné množstvo jednotlivých položiek neudávame
zámerne, aby si mal každý možnosť prispôsobiť množstvo
ingrediencií počtu stolujúcich hostí. My sme varili pre cca
40 hostí.

Suroviny:
Kyslá kapusta
Sušené huby
Mletá červená paprika
Rasca
Bobkový list
4-5 zrniek celého čierneho korenia
Cibuľa
Údená domáca klobása
Údené mäso
Voda
Postup:
Kyslú kapustu pokrájame, vložíme do hrnca a zalejeme
vodou. Do kapusty pridáme bobkový list, pár zrniek celého
čierneho korenia, rascu, usušené hríby. Prikryjeme a na
miernom ohni varíme 40 minút.
Kapustu privedieme do varu. Postupne pridávame
klobásku a údené mäso. Necháme spolu všetko variť, kým
sa všetko neuvarí do mäkka. Podávame s chlebom.
Klienti RS
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Ku kávičke

Hádanky
Skúste nájsť odpovede na nasledujúce hádanky. Cieľom je
pobaviť sa. V závere strany si môžete porovnať svoje
odpovede so správnymi.

1. Ako napíšeš štyrmi písmenami suchá tráva?
2. Strieborné ovce, rohatý pastier.
3. Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.
4. Na vŕbe je 10 vrabcov, odstrelil by som z nich 4, koľko
ich ostane na vŕbe?
5. Zo zvučného som kovu,
vysoko stávam, oplakávam mŕtveho,
živých zvolávam.
Som zvestovateľom radosti,
zvestujem i žiaľ;
začasto ma je počuť
v šírošíru diaľ

/ S en o / , / An i j ed en / , / M es i ac a h v i ez d y/ , / Neb o / , / Zv o n /
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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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