Rehabilitačné stredisko Radosť v Košiciach
4/2010

Úvodník
Jedného dňa sme našli v mailovej schránke mail,
ktorý rozohrial naše srdcia. Napísal nám ho otec jednej
našej klientky. Bol krásny a vystihoval význam a cieľ
našej práce. Veľmi nás to povzbudilo a potešilo, za čo mu
aj touto cestou ďakujeme. Chceli by sme sa o neho s vami
podeliť ale kvôli zachovaniu princípu mlčanlivosti
neuvádzame žiadne mená.
Dobrý deň,
dovolím si touto cestou poďakovať všetkým pracovníkom
združenia Radosť, hlavne jeho zakladateľom, ktorí prišli
s myšlienkou vytvoriť takéto združenie s takým zameraním,
aké v súčasnosti má.
Som otcom jednej vašej klientky, ktorá má
schizofréniu a bola viackrát liečená na psychiatrickej
klinike. Tam jej aj stanovili diagnózu a nastavili ju na
určité lieky, ktoré berie denne. Po návrate z hospitalizácie
bola len doma, nemala záujem o okolie, bohužiaľ ani
okolie o ňu. Ostala izolovaná, jej denná činnosť bol len
televízor a spánok. Našiel som prostredníctvom internetu
vašu stránku. Zistil som, aké je vaše zameranie a aká je
vaša činnosť. Nasmeroval som dcéru k vám a prešlo len
niekoľko mesiacov, čo vás
navštevuje a nastala u nej
obrovská zmena. Zrazu má záujem o svet okolo nej,
stretáva sa tam s ľuďmi, ktorí sú na tom podobne, má
nových priateľov, ktorí sa jej nevyhýbajú preto, že je
chorá. Nehovorím, že je vyliečená. Má naďalej
schizofréniu ale má zrazu nových priateľov, má hlavne
činnosť, ktorá potláča pocit nepotrebnosti, osamelosti.
Skutočne som vám veľmi vďačný aj keď sa vlastne
nepoznáme ale prostredníctvom zmeny, ktorú vidím na
dcére viem, že ste urobili dobrú vec a držím vám palce,
aby ste takto pokračovali v budúcnosti.
Ďakujem
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O čom sa v tomto čísle dočítate?
- V rubrike Rehabilitačno – resocializačné aktivity sa
prenesiete na koncert Košickej filharmónie a zároveň
sa prenesiete do malebného okolia MČ Barca
- V literárnej rubrike sa so svojimi pocitmi podelia
Miška a Peťa
- Zrnká

múdrosti

vás

oboznámia

s pojmom

rehabilitačné stredisko z pohľadu zákona
- Počas relaxu sa zamyslíte nad odlišnosťami, ktoré so
sebou prináša nielen život, ale aj dve zdanlivo
rovnaké postavičky
- Na

záver

si

náladu

spríjemníme

vtipmi,

ktoré

nestarnú

...príjemné čítanie ☺
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Rehabilitačno – resocializačné aktivity

Súčasťou

našich rehabilitačno – resocializačných
aktivít je aj návšteva Štátnej filharmónie v Košiciach.
Začítajte sa prosím do súboru pocitov a dojmov z tohto
podujatia, ktoré dal na papier jeden z našich klientov.

Koncert v Štátnej filharmónii Košice

„Ráno som sa zobudil s myšlienkou, že sa ide na
koncert. Neviem ako sa to stalo, ale nevdojak sa mi
podarilo prísť do Domu Umenia načas. Pred domom
umenia stálo zopár ľudí, boli to ľudia, ktorých denne
stretám v združení Radosť.
Spoločne sme sa presunuli do vnútra. Na vrátnici
sedel vrátnik, ktorý o ničom nevedel, tzn. nevedel ani
o nás. Chvíľa strpenia, overil si náš príchod u svojho šéfa
a spoločne sme sa vydali do koncertnej sály. Technický
personál v sále nám povedal, že sa na dnešnom nácviku
bude konať nahrávka, asi do rozhlasu.
...Koncert sa začal...
Pod taktovkou skvelého dirigenta Zbyňeka Müllera sa
orchester ozýval. Sólistom koncertu bol Fréderic Péllay,,
ktorý bol priam husľovým virtuózom.
Celé to trvalo asi dve a pol hodiny. Všetko spolu
s tromi prestávkami na oddych. Ak to môžem povedať, tak
celá hudba bola pre mňa zaujímavá.
Po koncerte som sa nevedel rozhodnúť, kedy mám
odísť, či ihneď alebo až neskôr. Túto dilemu za mňa
vyriešila Zdenka. Za to jej ďakujem. Spolu s ostatnými sme
sa prešli po meste. Šli sme až do najbližšej bagetérie.
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Domov som prišiel s pekným umeleckým zážitkom. Povedal
som o ňom aj najbližšej rodine.“
Janko
Aj Košice majú svoje okolie /Poznaj svoje okolie
V jedno štvrtkové ráno sme sa stretli na stanici
s cieľom spoznať to, čo nám ponúka košická mestská časť
– Barca (Obr. 1). Väčšina z nás tam nikdy predtým nebola,
preto sme boli plní očakávaní, čo nás v ten deň čaká.
Už pri prvom pohľade nás zaujal nádherný
„barčanský“ park, ktorého dominantou sú staré mohutné
stromy. Najviac sme boli prekvapení a udivení z jazierka,
ktoré bolo situované v strede parku. V jazierku plávalo
veľa kačičiek a rýb. Jedna z kačiek dlhšiu dobu stála na
jednej nohe, iné sa bili o kúsky keksov a chleba, ktoré sme
im doniesli.
V parku nás ďalej zaujalo archeologické nálezisko a
malý amfiteáter. V amfiteátri bolo pódium, na ktorom sme
si vyskúšali roly hercov a moderátorov. Z pódia bolo
vidno na veľký kaštieľ, ktorý aj napriek tomu, že chátral
mal svoje čaro (Obr. 2). Zaujala nás aj duchovná
dominanta tejto mestskej časti – socha Jána Pavla II.
Žiaľ, čas plynul veľmi rýchlo a aj táto milá akcia sa
pomaly schyľovala ku koncu. Záver bol veľmi príjemný
a páčil sa nám. Zašli sme si na zákusok a zmrzlinu. Plný
dojmov a zážitkov sme sa vrátili späť do rehabilitačného
strediska.
Účastníci výletu

Ivanov fejtónový pohľad na výlet do Barce
Kde bolo tam bolo bol raz jeden park, ideme a ideme
a stretli sme babku. Bola to baba – jaga alebo babka, ktorá
ušla vlkovi a svojej vnučke červenej Karkulke. Okolo
cesty rástli huby, boli tam aj kačky a holuby, už dlho som
nemal pečenú kačku, hmmmm.... Holuby robili kýv
s hlavami ako na hip-hopovej párty. Neďaleko bol domov
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dôchodcov, pri parku proste raj a krásne miesto pre smrť.
Tak a rozprávky je koniec - The End
Ivan

Obr. 1: Erb MČ Barca

Obr. 2

Obr. 3
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Literárna tvorba

Vír
/báseň/
Vír, ktorý nečakane vtrhne do nášho života. Aj o pol noci.
Hocikedy nás vtiahne, aj keď to najmenej čakáme.
Ľudí si nevyberá.
Nepozerá na to, či je človek mladý alebo starý.
Nepozerá na to, či ten človek trpel veľa alebo málo.
Nepozerá na nič.
A ani ho svedomie netrápi nad tým, čo z ľudí spravil.
Ostali po nich miniatúrne kúsky črepov.
Potom, keď ich takto dokončil,
pustí ich na zem, na ktorej nie je život, ktorý kedysi býval,
ale pustatina s tvrdou zemou.
Pozostáva zo samého piesku a na vôkol vidno len túto
zem, plnú prachu a na takejto zemi nechá obeť na pospas
osudu.

Miška
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Niečo končí, niečo začína
/úvaha/
Začína sa ďalšia etapa môjho života. Škola končí ale život
začína. Prídu ďalšie skúšky, ale budú to skúšky života, nie
školské. Život ma bude tiež skúšať, ale možno aj pokúšať.
Pripadá mi, akoby som sa práve narodila. Dlho som do
školy chodila. Teraz sa navždy skončila. Už nepôjdem
ďalej, pôjdem ďalej životom. Som mladá, aká budúcnosť
ma čaká?
Treba myslieť na to, čo bude, nie, čo bolo.
Petra
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Zrnká múdrosti
Pojem rehabilitačné stredisko
V predošlom čísle sme si niečo povedali o zákone,
ktorým sa riadime aj my v našom rehabilitačnom stredisku.
Dnes by sme sa chceli bližšie venovať pojmu rehabilitačné
stredisko (ďalej len RS).
Možno niektorí vedia, iní možno nie, že RS nie je len
budova, do ktorej denne chodievame, ale je to
predovšetkým sociálna služba, ktorá má svoje právne
a teda zákonné ukotvenie (§37 v 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách) je o RS písane v paragrafe 37. Tento
zákon RS charakterizuje ako sociálnu službu, ktorá sa
poskytuje osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, či
nepriaznivého zdravotného stavu.
Naše RS Radosť poskytuje sociálnu službu klientom
s duševným ochorením (ďalej len DO), dennú mimo
nemocničnú starostlivosť. Je to služba doplnková ku
medikamentóznej liečbe, ktorá dopomáha klientovi lepšie
prechádzať ochorením, a ktorá lepšie ovplyvňuje u klienta
ďalší priebeh ochorenia.
Rehabilitačná
činnosť
v našom
rehabilitačnom
stredisku sa realizuje prostredníctvom denných aktivít,
ktoré sú zamerané na obnovenie schopností a zručností
klientov, ktoré boli vplyvom ochorenia, či následnej liečby
oslabené alebo úplne potlačené.
Medzi základné metódy, techniky, či aktivity patrí:
a) ergoterapia – liečba prácou
b) muzikoterapia – liečba hudbou
c) areterapia
–
liečba
umeleckými
a výtvarnými
činnosťami
d) individuálne pohovory s odborníkmi
e) skupinové
aktivity
na
rozvíjanie
kreativity,
samostatnosti a nácvik sociálnych zručností
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Varím, varíš, varíme
Zeleninovo - sójové rizoto
Suroviny:
1kg ryže
1 balenie mrazenej zeleniny
Sójová šunka
Soľ
Čierne korenie
Vegeta
Postup:
Odsypeme si ryžu podľa počtu hladných ľudí. Obyčajne
jeden hrnček (2,5 dcl) na 4 osoby. Vysypeme do hrnca
a zalejeme dvojnásobným množstvom vody ako bolo ryže.
Osolíme a necháme variť až kým ryža nie je mäkká.
V prípade, že vyvrie voda, ryža ešte stále nie je mäkká
prilejeme ešte trochu vody a necháme variť. Sójovú šunku,
pokrájame na menšie kocky a jemne opražíme na oleji.
V druhom hrnci uvaríme zeleninu. Keď je všetko uvarené,
ryžu, zeleninu a sójovú šunku poriadne premiešame
a môžeme servírovať.
Prajeme si dobrú chuť!
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A takto nám chutilo...
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Ku kávičke

Rovnakí alebo odlišní?
Pri dnešnej káve si precvičíme zrakové schopnosti
a našu pozornosť. Medzi týmito dvoma obrázkami sa
pokúsime nájsť 10 rozdielov.

Obrázok č. 1

Obrázok č. 2
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Vtipy pre Radosť
Predchádzajúca úloha nám dala isto zabrať, odreagujeme sa preto
pri nasledujúcich vtipoch a rozlúčime sa tak ako sa patrí – s úsmevom
na tvári ☺!
1. Slon a Lentilky
„Vieš, prečo si slon maľuje nechty???“
„Aby sa mohol skryť v lentilkách!“
„A videla si už slona v lentilkách? Nie?? No vidíš ako sa skryl!?“
2. Cicavec
Učiteľka sa pýta Jožka: „Ktorý cicavec nemá zuby?“
Jožko odpovedá: „Môj starý otec, prosím.“
3. Komín či studňa?
Robotníci stavajú veľmi vysoký komín. Už ho majú skoro hotový,
keď v tom k nim pribehne majster a kričí: „Chlapi, zle je! Niekto
mi otočil stavebný plán. Mali sme kopať studňu!“
4. Balóny
Letia dva balóny po púšti a prvý hovorí: „Pozor kaktusssssssss!“
a druhý na to: „Kde ho vidíššššššššš?“
5. Žreb
„Pane, kúpte si žreb!“.
„Nie ja nechcem vyhrať.“
„Super! Máme tu najmä také, čo nevyhrávajú!“
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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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