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budovy na Strelkovej ulici, kde plánujeme
poskytovať sociálne služby v špecializovanom
zariadení a výstavba nového dvojdomu na
Račianskej ulici, kde budeme poskytovať sociálne
služby v domove sociálnych služieb. V súčasnosti
je už takmer všetko pripravené na samotnú
realizáciu, čakáme už iba na oficiálne
odsúhlasenie nášho projektu a uzatvorenie zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z prostriedkov Európskej únie.
Popri
všetkých
uvedených
rekonštrukciách a výstavbách nezabúdame ani
našich zamestnancov. Bratislavský samosprávny
kraj ako náš zriaďovateľ ocenil prácu našich
zamestnancov a pripravil zvýšenie pravidelne
vyplácaných odmien v r. 2018 na dvojnásobnú
úroveň oproti predchádzajúcemu obdobiu. Popri
minuloročnom
zvýšení
funkčných
platov
niektorých zamestnancov ide o druhé zvýšenie
finančného ohodnotenia našich zamestnancov.
Najhorúcejšou TOP témou tohto týždňa
je Deň otvorených dverí, ktorý sa prvý krát
v histórii nášho zariadenia uskutoční vo štvrtok
28. 6. 2018 o 15:00 h. Už teraz patrí vďaka
všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na
jeho príprave, pretože všetko čo je potrebnú
zabezpečiť musia stihnúť popri plnení si svojich
každodenných povinností. Dovoľujem si touto
cestou pozvať na toto podujatie všetkých našich
prijímateľov a ich rodinných príslušníkov
a rovnako i všetkých našich zamestnancov so
svojimi rodinami a známymi. Zároveň bude
vítaný každý, kto chce spoznať naše zariadenie,
predovšetkým obyvatelia Rače, ktorá tvorí našu
prirodzenú komunitu.
Ján Kmeť

Milí naši čitatelia, prijímatelia, zamestnanci,
priatelia,
som rád, že sa vám môžem touto cestou
prihovoriť a podeliť sa s vami o moje postrehy zo
súčasného obdobia. Naše zariadenie patrí medzi
najväčšie v Bratislavskom kraji a je preto
prirodzené, že sa u nás neustále niečo deje. Okrem
bežných až rutinných činností neustále v každom
období žijeme určitou TOP témou alebo hneď
viacerými dôležitými témami. Horúcou témou
predchádzajúcich týždňov bola rekonštrukcia
teplovodu medzi budovou Na Podbrezovskej ulici
a budovami
na
ulici
Pri
vinohradoch.
Rekonštrukcia bola vo štvrtok 21. 6. 2018
ukončená a definitívne bol vyriešený problém
opakujúceho sa praskania potrubia a prerušovania
dodávok teplej vody do našich dvoch budov. Je to
určite dobrá správa pre našich klientov
v budovách ZpS Pri vinohradoch. Ďalšou dobrou
správou je, že v najbližšom období, ešte tento rok,
plánujeme pokračovať v stavebných úpravách
s cieľom spríjemniť vnútorné
a vonkajšie
prostredie nášho zariadenia. Máme naplánovanú
výstavbu bezbariérovej prístupovej rampy medzi
budovami zariadenia na Podbrezovskej ulici a na
ulici Pri vinohradoch, zároveň sa chceme pustiť
do rekonštrukcie kúpeľní a inžinierskych sietí
v budove na Podbrezovskej ulici a rovnako máme
naplánované zateplenie obidvoch budov na ulici
Pri vinohradoch a rekonštrukciu inžinierskych
sietí. Cieľom všetkých týchto prác je spríjemniť
prostredie, kde poskytujeme sociálne služby pre
našich
prijímateľov.
Zároveň
nemôžeme
zabudnúť
na
prebiehajúci
proces
deinštitucionalizácie v našom zariadení, ktorého
súčasťou je príprava komplexnej rekonštrukcie
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Zmena je život
Zodpovedná sloboda - predstavuje hodnotu,
ktorá zabezpečuje možnosť jasne a slobodne
rozhodovať o svojom živote, na úrovni
klientov, kde je prepojená s dodržiavaním
základných ľudských práv a slobôd. Na
úrovni zamestnancov, kde je
prepojená
s jasným a presným definovaní kompetencií
jednotlivých pracovníkov, ich rolí a úloh
v tíme a organizácii.
Jedinečnosť človeka - každý jeden človek, či
už klient sociálnych služieb,
alebo aj
zamestnanec je jedinečná osobnosť a tak by
sa k nemu malo aj pristupovať.
Otvorenosť
v komunikácii
medzi
zamestnancami a klientmi sociálnych služieb,
ale predovšetkým medzi zamestnancami
a jednotlivými tímami navzájom. Jasná
komunikácia
a predávanie
informácií
s cieľom prevencie konfliktov v zariadení
sociálnych služieb.

Časopis „Naše noviny“
vychádza
v zariadení od roku 2012, pravidelne každý
štvrťrok. 90 % príspevkov píšu, tvoria
klienti.
Je určený pre klientov a
zamestnancov Domova sociálnych služieb
a zariadenia pre seniorov Rača. Klienti sa
stretávajú 2-krát za mesiac na stretnutí
Redakčnej rady. Zo začiatku bol problém
zaplniť zmysluplne aspoň 6 strán časopisu.
Dnes je problémom vybrať z nesmierneho
počtu príspevkov 10-12 strán.
Dnes, v rámci Dňa otvorených dverí v DSS
a ZpS Rača si Vás dovoľujeme osloviť
a predstaviť zariadenie sociálnych služieb.
Jednotlivé úseky zariadenia, ktoré sa snažia
svojou činnosťou prispievať k dôstojnému
životu
Vašich
príbuzných,
známych,
priateľov, susedov.
Zmenou organizačnej štruktúry vzniklo
spoločné oddelenie sociálno-zdravotné, za
účelom prepojenia
zamestnancov, ktorí
bezprostredne
zabezpečujú
starostlivosť
o klienta. Pre veľkosť budovy a kapacity boli
vytvorené úseky podľa jednotlivých poschodí.
Každé poschodie tvorí tím spolupracovníkov.
Sociálny pracovník, sociálny terapeut,
úseková
sestra,
zdravotná
sestra,
opatrovateľky
a upratovačky.
Počas
supervíznych stretnutí si každý úsek
identifikoval zdieľané hodnoty, ktoré boli
následne prijaté všetkými zložkami zariadenia
a vytvorili
základné
podmienky
pre
očakávané
správanie
sa
a konanie
zamestnancov voči klientom sociálnych
služieb aj voči sebe navzájom:
Rešpekt pre prirodzenou dôstojnosťou rešpektovanie základných ľudských práv
a slobôd, potrieb, želaní, preferencií, ale aj
zdravotného stavu každého jedného človeka.
Spolupatričnosť a spolupráca - vytvorenie
tímového „ducha“ medzi zamestnancami, ale
aj vo vzťahu ku klientom kde sa v rámci
individuálneho prístupu musí objaviť aktívna
účasť klientov o riadení vlastného života
a rozhodovania o ňom.
Úcta a ústretovosť - ku každému človeku,
ktorý je v zariadení a je jeho súčasťou, klient
aj zamestnanec.

Čo sú štandardy kvality?
Zákonom č. 448/2008 a zavedením
štandardov kvality do sociálnych služieb sme
zaznamenali zmenu v doterajšom systéme
poskytovaných sociálnych služieb. Opustili
sme model direktívny a vytvorili priestor pre
rozvoj vzťahov poskytovateľov sociálnych
služieb a klientov založený na partnerstve,
rovnoprávnosti, individuálnom prístupe,
spolupráci. Dôraz je kladený hlavne na
rešpekt k základným ľudským právam, k
ľudskej
dôstojnosti
a k individuálnemu
prístupu.
Čo sú ľudské práva v sociálnych službách?
Jednoduché a praktické výzvy každodenného
života klientov ako napríklad: rozhodujem
o tom, kedy budem vstávať, kedy pôjdem jesť
a kedy pôjdem spať, budem si zamykať svoju
izbu, budem rozhodovať o svojich aktivitách
čo, kedy a ktorý deň budem robiť, prajem si,
aby ma oslovovali mojím krstným
menom/pán..., všeobecne budem rozhodovať
o sebe samom, poviem, ako sa budem cítiť,
mám právo rozhodovať o svojom vzhľade
(štýl obliekania, dĺžka vlasov, účese,...)
Kolektív zamestnancov
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Opäť
prichádza
leto,
čas
dovoleniek, oddychu, čas strávený
s priateľmi, plný zážitkov a dobrej nálady.
Veríme, že krásne chvíle čakajú aj
obyvateľov nášho zariadenia. Spoločné
chvíle si vychutnáme v krásnej záhrade
plnej kvetov, alebo si posedíme na terase
s našimi blízkymi. Dúfame, že príjemnú
spoločnosť vám budú robiť Naše Noviny.
V mene kolektívu zamestnancov DSS
a ZPS vám prajeme krásne leto plné
pohody.
Redakčná rada

Prišla jar a mesiac lásky
Prešla zima, dočkali sme sa jarných dní, ale
podľa počasia to nevyzerá, lebo teplota okolo 30°C je
už letná. Nuž, ale k veci. Prichádza nebadane tíško
vraj najkrajší a najočakávanejší mesiac v roku.
„Mesiac lásky“ na ktorý mám veselé i iné spomienky.
Napríklad sa hovorí, že keď v tomto mesiaci
pobozkáte svoje obľúbené dievča pod rozkvitnutou
čerešňou, tak do roka bude vaše a že si Vás zoberie
za manžela. Figu borovú, po bozku som dostal facku
so slovami, že obyčajného stroj. zámečníka nájde
všade na ulici. Kašľal som na májové povedačky a
našiel som si poriadne dievča mimo mesiaca mája a
žil som s ňou šťastné roky.
Viete, čím mňa upúta príchod tohto
mesiaca? Možno i Vás. Keď prechádzam okolo pekne upravenej záhradky, vidím rozkvitajúce rôzne
kvetinky a biely alebo fialový orgován. Srdce mi poskočí a je to lepší pocit na duši, ako falošná pusa.
Čo sa týka pracovného sviatku mája, je to rôzne, na tento mesiac (ako vďaka za výhody, ale
doposiaľ neviem aké) sa dvíhali normy a plán sa musel prekračovať nad 100 ‰. Či sa tak stalo, neviem.
Ale 1.mája sa vedenie podniku na čele s preds. KSS a riaditeľom buchlo po kapse a na privítanie
manifestujúcich boli teplé klobásy alebo párky, pivo alebo malinovka.
Deti dostali horalky. Ja a kamaráti ako športovci sme defilovali pred tribúnou iba v trenírkach bolo to v
roku 1953 nakoľko ráno bolo teplé, zrazu, bolo to asi o pol jedenástej, sa prudko ochladilo a začalo
snežiť, čo trvalo asi 15 minút a zem i ľudia boli bieli. Výsledok na druhý deň v novinách, oznamoval aj ja
som bol medzi nimi 60 000 chorých na chrípku. Pamätný máj.
Ostatné roky sa ako tak vydarili. Chodilo sa na vystúpenia súborov piesní a tancov na voľné
priestranstvá PKO, estrády, vystúpenia kúzelníkov a pod. Prečo zbúrali PKO, neviete ani vy? Ako druhé
miesto zábavy bol breh Petržalky, tam dostali naše deti radosť míňať a naše peňaženky zaplakať. Ale čo,
však je to sviatok mladosti a radosti. Manželka i ja sme večer spomínali, že hoci sme tento deň prežili
v radosti i v šťastí, dodnes na 1.mája v dobrom spomínam i keď to nie je pod rozkvitnutou čerešňou.
Henrich Holba
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1. úsek
V zariadení funguje samostatný 1. úsek (prízemie) relatívne krátko. Práca na úseku
začína skoro ráno, keď službu mení denná a nočná zmena. Po krátkej rannej porade, na
ktorej si vymeníme dôležité informácie sa začína bežný deň.
Denné aktivity a trávenie voľného času
Klienti sa zúčastňujú denných aktivít, kde si zacvičia - spravia si rozcvičku za asistencie
ergoterapeuta, hrajú spoločenské hry,
rozprávajú sa, diskutujú o svojich, ale aj
spoločenských problémoch, spomínajú na
svoju mladosť, trénujú si pamäť, dokonca si
radi aj zašportujú - petang je ich obľúbenou
športovou disciplínou.
Radi si zaspievajú v speváckom krúžku
Radovanka.
Voľné
chvíle
trávia
v doobedných, ale aj poobedných hodinách
v záhrade, v altánku, na terase, ale aj pri
kávičke v knižnici alebo pri PC. Počítačové kurzy, ktoré vedú dobrovoľníci z firmy Hawlet
Packard prebiehajú v zariadení od roku 2015.
Terasa je našou pýchou
Okrem bežných aktivít sa klienti 1. úseku
aktívne zapájajú aj do skrášľovania
prostredia zariadenia. Pýchou nášho
úseku je práve terasa, kde všetci radi
trávime čas po celý rok. Spoločnými silami
sa starajú o skultúrnenie prostredia
v ktorom
žijú.
V rámci
ergoterapie
„Chlapská dielňa“ brúsia a lakujú lavice
v záhrade, polievajú kvety,
nosia
sadenice a kvety, ktoré sadia a starajú sa
o ne pre potešenie všetkých klientov. Obrusy, ktoré vyšíva pani Marienka zdobia spoločné
priestory zariadenia. Vitálnejší klienti pomáhajú ostatným s drobnými nákupmi, podieľajú
sa na úprave kaplnky, ale aj knižnice a návštevnej miestnosti. Aktívnym spôsobom života
sa podieľajú aj na zlepšení svojho vlastného zdravia.
Multidisciplinárny tím
Raz do týždňa sa celý úsek stretáva na multidisciplinárnom stretnutí, kde sa riešia
individuálne potreby jednotlivých klientov tak, aby sme mali o klientovi sociálnej služby
celistvý obraz. Klient môže na stretnutí hovoriť o svojich potrebách a cieľoch. Spoločne
s klientom hľadáme spôsoby ako mu zlepšiť a skvalitniť život, ako vyriešiť vzniknuté
problémy a ako naplniť jeho individuálne potreby.

Rada klientov
Jedenkrát mesačne zasadá Rada klientov, na
ktorej sa riešia problémy klientov na úseku
a pripomienky zo schránky určenej na podnety
a návrhy. Taktiež sú klienti informovaní o dianí
v zariadení a pripravovaných aktivitách.
Kolektív 1. úseku
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Matka
Nad kolískou sa skláňa,
láskavá tvár a znovu ruku hladí
líčko spiaceho dieťaťa.
Chráni ho pred zlom – je to matka.

Prišli vnučky, vnuci,
radosť – to pre babičku,
spomienka na mladosť,
radosť a pomoc pre mamičku.

Život beží, dieťa rastie,
ochrannú ruku drží matka stále,
pofúka boľačky, vyrieši ťažkosti,
odmenou dieťaťa je úsmev šťastný.

Vďaka Ti, drahá mama.
Učíš nás stále ako žiť,
ako si riešiť ťažkosti.
Naše prehrešky posielaš v diaľ
spomínaj len na dni,
plné šťastia a lásky.

Ušli roky, je tu dospievanie,
a s ním ťažkosti, nedorozumenia.
Matka je tá, čo pomôže,
vyrieši smútok
a dodá sily i povzbudenia.

Vlasy máš striebrom pretkávané,
oči strácajú jas.
Zostáva milý hlas
a povzbudivé slová.
Mamička naša, neopúšťaj nás.

Svadba, vznik novej rodiny.
Matka to spoločne s otcom zabezpečili.
Čakajú výsledky, či stačilo to,
čo deti aj duchovnej výchovy dostali.

Anna Juricová

Expresná dávka energie
Potrebujete rýchle dobiť baterky? Mám pre vás pár tipov, ktoré fungujú po ich splnení do
niekoľkých minút. Budete sa cítiť ako znovuzrodení. V našom seniorskom veku sa občas cítime
unavení, najmä keď sa mení počasie zo dňa na deň. Túžime len uložiť sa do postele a zavrieť oči.
Dá sa s únavou bojovať? Ako? Napríklad takto:
1. Dajte si každý deň lyžičku medu. Tento včelí poklad
pôsobí ako prírodné sedatívum (aspirín). Upokojuje
stres, tíši nervové napätie a dokonca blahodarne
účinkuje aj proti nespavosti.
2. Rozžujte strachy. Viete, čo vám berie najviac
energie? Negatívne city, emócie, všetky úzkosti,
ktoré v sebe dusíte. Akonáhle to na vás zase príde, zoberte si žuvačku. Vedci totiž zistili, že
žuvačka obmedzuje stres a zlepšuje pamäť. A nielen to, dokonca podporuje chudnutie.
Keď vydržíte žuvať hodinu spálite toľko kalórií, ako keby ste sa štvrťhodiny bicyklovali.
3. Usmievajte sa. A keď vám to niekedy nejde, tak skúste aspoň povedať „sýýýýr“ ako

u fotografa. Povytiahnuté kútiky úst váš mozog chápe ako dobré znamenie, že ste šťastní
a všetko je v poriadku. Preto budete mať aj radostnejšiu náladu.
Z časopisu Tina pripravil Teodor Žatko
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2. úsek
Úsek prijatia a útechy
Náš úsek je zameraný na klientov, ktorí pre svoj život potrebujú
podporu - opatrovateľskú i sociálnu. Snažíme sa o vytvorenie
domáckej atmosféry. Náš tím opatrovateľov, zdravotných
sestier, sociálneho pracovníka, sociálneho terapeuta a
upratovačiek pomáha a podporuje klientov udržať si čo najvyššiu
kvalitu života. Sprevádzame klientov s úctou, dávame dôraz na
individuálny prístup a jedinečnosť každého. Vieme, že prijatie a
objatie môže urobiť zázraky a pomôže nájsť útechu pri strácaní
síl, vzťahov a materiálneho zabezpečenia, ktoré staroba prináša.

Čo ponúkame:
- denné aktivizačné činnosti podľa individuálnych potrieb záujmov našich klientov
- výlety do okolia Rače
- organizovanie stretnutí s rodinou a priateľmi
- pomoc pri vybavovaní administratívnych vecí podľa požiadaviek klientov

Čo sa podarilo:
Na tomto úseku sa vytvorila nová terapeutická
miestnosť, ktorú si sami za pomoci sociálneho terapeuta
skrášlili a doteraz skrášľujú sami klienti. Na tomto úseku sú
klienti mobilní i nemobilní. Tí mobilní si radi prejdú do tejto
terapeutickej miestnosti, kde si dajú rannú rozcvičku, hrajú
spoločenské hry, vyrábajú výrobky z rôznych materiálov
a popritom počúvajú hudbu, rozprávajú sa a je im
ponúknutá káva alebo čaj. K imobilným klientom chodíme
priamo na izbu a venujeme sa im na individuálnej úrovni.
Ak to zdravotný stav prijímateľa dovoľuje, vysádzame ich na určitý čas na invalidný vozík alebo
kreslá k televízoru na chodbe, na terasu alebo si posedia v terapeutickej miestnosti a pozerajú sa na
dianie aktivít.
Po denných aktivitách slúži táto terapeutická miestnosť aj ako malá jedálnička pre
imobilných klientov, pre ktorých je jedáleň na prízemí ďaleko. Keďže chceme týchto klientov udržať
samostatných pri jedení, je táto jedálnička na poschodí
úplne ideálnym miestnom na pokojný obed v spoločnosti
niekoľkých klientov. Vytvorením tejto jedálničky sme
pomohli aj našim opatrovateľkám, ktoré im pri stravovaní
asistujú. Výhodou je príjemné a dostupné prostredie pri
stravovaní
v príjemnej
spoločnosti.
Prebiehajúcimi
multidisiciplinárnymi tímami v spolupráci s klientmi a ich
rodinnými príslušníkmi sme otvorení novým podnetom,
ktoré nám dávajú sami klienti a ich rodinní príslušníci. Stále
potrebujeme pomoc, nielen naši klienti, ale aj zamestnanci.
Najväčšiu pomoc si ceníme, ak na doprovody k lekárovi
alebo pri nákupoch chodia rodinní príslušníci, čím pomáhajú
nášmu tímu, aby sa vedel postarať o ostatných klientov
v zariadení. Prostredníctvom Rady klientov, ktorá sa
stretáva raz za mesiac riešime podnety od klientov. Do tejto
Rady klientov patria všetci prijímatelia z nášho úseku. Môžu sa zapojiť do riešenia problémov,
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prípadne sa informovať o tom, čo sa aktuálne deje a rieši na úseku. Klienti nám ukazujú, čo treba
zlepšiť na úseku a takisto vedia pochváliť, čo sa im na úseku páči. Týmto vytvárame medzi
personálom, klientmi a rodinnými príslušníkmi spoluprácu, kladieme dôraz na individuálny prístup
a dodržiavanie ľudských práv.
Kolektív 2. úseku

Horúce letné mesiace
Náš organizmus potrebuje slnečné svetlo. Slnečné žiarenie nielen mení sfarbenie našej pokožky, ale
ovplyvňuje tvorbu vitamínu D, ktorý je nevyhnutný pre rast kostí. Ultrafialové lúče v dennom svetle
majú aj dezinfekčné účinky a chránia nás pred
choroboplodnými zárodkami. Nezabúdajme na
pitný režim. Tým najprirodzenejším nápojom,
ktorý odpovedá potrebám nášho organizmu
a nezaťažuje trávenie je čistá voda. Naše telo sa
skladá zo 70% vody. Naša krv obsahuje 93%
vody, pokiaľ dostatočne nepijeme, krv hustne
a zabraňuje krvnému obehu. Tým pridávame
prácu nielen srdcu, ale i nášmu čistiacemu
aparátu – ľadvinám. Pite vody taktiež odstraňuje
zápchu, čo je veľmi častý problém našej
spoločnosti a ktorá je príčinou ďalších chorôb.
Koľko vody strácame: ľadvinami 5 pohárov, pľúcami 2 poháre, potením poháre, stolicou 1,5 pohára.
Denne by sme mali vypiť 5 litra vody (tekutiny). Vhodným zdrojom sú tiež niektoré
minerálne vody s nízkym obsahom sodíka, ale musíme dbať na ich častú obmenu. Aj bylinkové čaje
sú vhodné pre doplnenie tekutín v organizme. Napr. žihľava, mäta, harmanček, materina dúška
a mnohé ďalšie. Možno použiť aj čaje zo sušeného ovocia, ktoré majú sviežu a prirodzenú chuť.
Z časopisu Zdravie pre vás vybrala Inge Gerzová

Dotyky – kontakty
Väčšina z nás potrebuje viac kontaktu ako si
uvedomujeme a to bez ohľadu na druh vzťahu. Fóbia dotyku je pre
nás často tabu. Bojíme sa „okrem priateľov“ spontánne dotknúť,
chytiť za ruku, alebo za plece. Možno niekedy ani to nedokážeme.
Odopierame pritúlenie, dlaň na chrbte alebo priateľské potrasenie
rukou. Neuvedomujeme si, že touto formou v centrálnom
nervovom systéme aktivujeme centrum odmeny. Dobrosrdečný
kontakt má veľký vplyv na ľudskú psychiku, pocit šťastia a
radosti. Okrem fyzického dotyku aj pohľad z očí do očí má
schopnosť meniť mozog. Pri vzájomnom hľadení si do očí napr.
matky a dieťaťa im synchronizujú mozgové vlny. Podobné účinky
má na svedomí aj úsmev a smiech. Pre psychickú pohodu, ktorú prináša fyzický kontakt, nezáleží
na tom, kto sa dotýka alebo je dotýkaný. Čím viac kontaktu s ostatnými máme, tým budeme
šťastnejší.
Časopis Život pripravila Eva Kovačovská
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3. úsek
Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu náročnú, ale zmysluplnú prácu 3. úseku Domova
sociálnych služieb, ktorý sa nachádza na druhom poschodí v budove na Podbrezovskej ulici. Náš
úsek si vyžaduje profesionálny prístup, ohľaduplnosť, trpezlivosť a veľa, veľa lásky. Všetci sa
navzájom denne stretávame a snažíme sa budovať tím spolupracovníkov v rámci slušnosti,
ohľaduplnosti, viac-menej ako väčšia rodina. Terapeutická miestnosť je pre niektorých klientov
prvá, na ich a naše ranné vzájomné stretnutie, nakoľko tým klientom, ktorí už nedokážu prejsť do
spoločnej jedálne na prízemí, slúži aj na to, aby sa mohli s náležitou pomocou opatrovateliek
dôstojne za stolom stravovať.

Naše aktivity v dopoludňajších hodinách
Náš spoločný deň začína označením aktuálneho
dátumu, dňa a mena podľa kalendára na spoločnej
nástenke, čomu sa venuje pravidelne každé ráno za pomoci
sociálneho terapeuta jeden z našich klientov. Ku každému
prijímateľovi sa snažíme pristupovať individuálne podľa
jeho bio-psycho-sociálno-spirituálnych potrieb, čo ich vedie
k pocitu vnútorného bezpečia a kľudu.
Denne od 9:00 - 11:15 hod. je v terapeutickej
miestnosti rušno, stretnú sa viacerí, chodiaci či ľudia na
vozíkoch, aby tam zmysluplne trávili dopoludnie. Okrem
ergoterapie, arteterapie a biblioterapie sa snažíme
spoločne si zaspievať. Radi spievame pre radosť, každý
vyberie svoju obľúbenú pieseň a zaspievame si ju spoločne.
Prostredníctvom piesní spomínajú klienti na svoju mladosť,
svoje lásky, často im to vyčarí úsmev na tvári, niekedy aj
taký „šibalský“, ale vždy im to vylepší náladu, ukľudní
a prežívajú pocit uvoľnenia. Na cibrenie a posilnenie mozgu
využívame tréningy pamäte, ktoré sú pre našich klientov
zvlášť veľmi dôležité.
Mnohí z tých, ktorých ešte pamäť nezrádza sa zaujímajú
aj o aktuálne politické dianie, sledujú televíziu umiestnenú na
chodbe alebo na izbe, počúvajú rádio a pravidelne odoberajú
dennú tlač. Na základe informácií ktoré získavajú, často
diskutujeme a vymieňame si tak názory na kultúru, šport či
politiku. Snažíme sa, aby každý klient v rámci svojich možností
sa mohol zapojiť do debaty, a aby aj jeho názor bol vždy
vypočutý.
Terapeutická miestnosť je vždy krásne vyzdobená ich
vlastnými výrobkami, na ktoré sú veľmi hrdí. Veľmi radi sa
podieľajú
na skrášľovaní prostredia v ktorom žijú, radi
pripravujú materiál na výzdobu násteniek, ktoré tematicky
spoločne obmieňame. Pocit domova a pohody dotvára vôňa
kávičky, ktorú im v terapeutickej miestnosti pravidelne
pripravujeme.
V piatok podľa záujmu navštevujú „naše kino“
v spoločenskej sále, kde im premietame rôzne zaujímavé filmy
a seriály pochádzajúce z obdobia ich mladosti.
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Naše aktivity v popoludňajších hodinách
V popoludňajších hodinách od 14:30 – 16:30
hod. dávame prednosť vychádzkam a pobytu na
čerstvom vzduchu, podľa počasia v záhrade alebo na
terase zariadenia. V družných debatách sa stretávajú
naši klienti s klientmi ostatných úsekov, a tu zasa
dobre padne kávička, ale už bezkofeínová, ktorú im
starostlivo a s láskou pripravia a podajú naše
opatrovateľky. V prípade nepriaznivého počasia
dávame prednosť individuálnemu prístupu k ležiacim
klientom na izbách, čítaním kníh, časopisov,
debatujeme na tému, ktorú si sami zvolia. Pravidelne
podľa potrieb klientov chodíme na spoločné nákupy do okolitých obchodov.
Jednou z nenahraditeľných potrieb pre našich klientov sú náboženské potreby. Ich
napĺňanie vedie k vnútornej vyrovnanosti a pokoju. Každú stredu niektorí z nich (podľa
vierovyznania a podľa záujmu) sa zúčastňujú modlitby sv. ruženca a v nedeľu sv. omše v kaplnke
sv. Jozefa pri jedálni. V rámci možností sa zúčastňujeme sa aj podujatí mimo nášho zariadenia,
vieme sa veselo zabaviť pri opekačkách, či organizovaných tancovačkách ako je Katarínska
zábava či Maškarný ples.

Záujmy našich chlapov
Ako jediní zo zariadenia, práve muži z nášho úseku, trávia svoj voľný čas v chlapskej dielni.
Zvyšuje im to ich mužské sebavedomie, majú pocit užitočnosti a jednoducho sú tam šťastní.
Jeden klient, ktorý je členom aj speváckeho zboru Radovanka, pravidelne svojimi článkami
obohacuje i časopis nášho zariadenia, za čo sme na neho patrične hrdí.

A čo je našim cieľom?
Len prianie, aby všetci naši klienti boli naozaj spokojní a šťastní a cítili sa tu ako doma. Pre
skvalitnenie sociálnych služieb chceme klientom vytvoriť ešte krajší život na našom oddelení.
Prispieť k tomu môžete aj vy rodinní príslušníci, príbuzní a známi napr. kúpou pekných závesov na
izbu, prestieradiel na posteľ, obrazom či obrusom, prípadne relaxačným kreslom, tak potrebným
hlavne pre ležiacich klientov.
Keď na štvrtkových multidisciplinárnych tímoch, kde pozývame aj príbuzných našich
klientov, počujeme slová vďaky, že sa u nás aj klienti aj ich rodinní príslušníci cítia dobre, že sú
radi, že je o nich postarané práve na našom úseku, a že oni by to tak nezvládali ako my, máme
pocit zadosťučinenia z dobre vykonanej práce. Je to nielen zásluhou profesionálneho, ale aj
empatického prístupu zdravotníckeho personálu, pretože táto náročná práca si vyžaduje nielen
celé telo a myseľ, ale aj dušu človeka. A také ony sú, žeby sa aj dušu rozdali... Kolektív 3. úseku
Poďakovanie
Obyvatelia Rače v Domove sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Pri vinohradoch 267, vyslovujú
poďakovanie pánovi Mgr. Petrovi Pilinskému, starostovi Rače a v jednej osobe aj poslancovi BSK, a nášmu
pánovi riaditeľovi Mgr. Jánovi Kmeťovi, PhD., za zabezpečenie opravy cesty, chodníka a parkovísk pred
areálom DSS a ZPS Pri vinohradoch 267. Po viacročnej prosbe môžeme bezpečne využívať prístupový
priestor k DSS a ZPS. Myslíme si že k tomu patrí aj krátky vtip: „Nemusíme sa učiť skok do diaľky, prípadne
naučiť sa korčuľovať“, aby sme zvládli bezpečne odísť a vrátiť sa do svojho terajšieho domova. Ešte raz
srdečná vďaka od klientov DSS a ZPS Rača všetkým, čo sa pričinili o túto opravu.
V zastúpení klientka: Anna Juricová
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HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV!
Motto: „Len keď dávame, dostávame“
Kto je dobrovoľník?
Je to človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia a bez nároku
na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, energiu, vedomosti, schopnosti
a zručnosti v prospech iných ľudí a spoločnosti.

Dobrovoľníkov vítame najmä pri týchto činnostiach:
 priama činnosť s klientmi:
prechádzky, sprievod pri nákupoch, rozhovory, výpomoc pri kultúrnych
a športových aktivitách, hranie spoločenských hier...

 nákup drobného tovaru bez klienta
 úprava areálu zariadenia
 záujmová a krúžková činnosť:
vytvorenie divadelného krúžku, akvaristického krúžku, cvičenie...

 doprovod klientov k lekárovi
 iné
Viac o dobrovoľníctve v DSS a ZPS Rača sa dozviete na našej internetovej stránke:
www.ddraca.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!
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4. úsek
Na našom úseku sa nám podaril vybudovať tím ľudí, ktorý dobre spolupracuje. Tento tím
tvoria opatrovateľky, upratovačky, zdravotné sestry, úseková sestra, sociálna pracovníčka a sociálna
terapeutka. Pri každej činnosti je pre nás najdôležitejšie, aby sme sa tu všetci cítili dobre.
Rešpektujeme sa navzájom so svojimi jedinečnými životnými príbehmi, vlastnými skúsenosťami,
schopnosťami, záujmami a potrebami, ale aj obmedzeniami, chybami a problémami. Všetci máme
svoju hodnotu a zaslúžime si úctu a podľa toho
sa ku sebe snažíme správať. Nie vždy sa nám to
darí ideálne, ale snažíme sa ako jeden tím, s
ohľadom na to, že všetci sme len ľudia a robíme
chyby a potrebujeme často od iných istú dávku
trpezlivosti a tolerancie. Posilňovať tímového
ducha a individuálny prístup sa nám darí
pomocou každodenných ranných porád
všetkých prítomných zamestnancov, kde si
naplánujeme aktivity na daný deň a odovzdáme
si dôležité informácie. Raz do týždňa sa
stretávame na porade multidisciplinárneho
tímu, kde riešime problémy na našom úseku.
Pozývame aj klientov, aby sami vyjadrili, čo
potrebujú a závery zaznamenáme do individuálnych plánov, na základe ktorých s klientmi
pracujeme. Raz za mesiac sa stretávame na úsekovej porade za účasti všetkých zamestnancov
úseku, pána riaditeľa a vedúcej sociálno-zdravotného úseku. Klienti majú možnosť vyjadriť svoje
pripomienky prostredníctvom schránky na podávanie
pripomienok a podnetov. Zaoberáme sa nimi raz za mesiac na
rade klientov. Každé ráno sa stretávame – klienti a sociálna
terapeutka - v jednej z terapeutických
miestností
a
naštartujeme sa cvičením. Netrénujeme len telo, ale aj pamäť
pomocou pamäťových cvičení, do minulosti a spomienok sa
vraciame prostredníctvom reminiscenčnej terapie. Keď
máme na to náladu, tak si zaspievame. Venujeme sa aj
tvorivým aktivitám, najnovšie sme začali vyrábať drôtené
korálkové ozdoby do kvetináčov. Túto miestnosť využívame
ako jedálničku pre klientov, ktorí už nechodia do spoločnej
jedálne na prízemí. Ak to počasie dovolí, ideme von a
venujeme sa terapeutickým aktivitám v záhrade, alebo na
terase nášho zariadenia, chodíme na prechádzky. Radi sa
zapájame do aktivít organizovaných naším zariadením, ako
sú výlety, športové podujatia, úprava záhrady, grilovačky
a pod., ktoré bývajú príležitosťou na zábavu a príjemné
rozhovory. Máme radi aj náš spevokol Radovanka. Niektorí z našich klientov si chodia
s Radovankou zaspievať, alebo len počúvať pekné piesne v čase ich nácvikov. Na našom úseku
máme zamestnancov, ktorým na ich práci záleží a chcú prispieť k tomu, aby sme sa tu všetci cítili
dobre. Za všetkých spomeniem opatrovateľky, ktoré z vlastnej iniciatívy upratali a skrášlili balkón
spojený s druhou terapeutickou miestnosťou. Spolu s klientkami sem vysadili kvety do črepníkov
a priblížili tak kúsok záhrady tým, pre ktorých je už náročné dostať sa do záhrady, alebo nemôžu
byť vonku tak dlho, alebo vždy vtedy, keď chcú. Z pekných kvietkov sa tešíme aj my všetci, ktorí
sa pravidelne schádzame v tejto terapeutickej miestnosti na poradách či terapeutických aktivitách.
Do budúcna by sme boli radi, keby sa nám podarilo zväčšiť terapeutickú miestnosť, ktorá sa
využíva aj ako jedáleň. Chceli by sme vytvoriť priestor, ktorý by bol ľahšie prístupný a viac
otvorený pre všetkých.
Kolektív 4. úseku
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Zasmejme sa
Sťažuje sa blondínka kamarátke, že včera vypli prúd a ona zostala vo výťahu trčať
skoro hodinu. To je nič, ja som v Priori trčala na pohyblivých schodoch 3 ½ hodín.
Pán doktor, pýta sa babka, neviete ako sa volá ten beťar Nemec, čo mi stále schováva
veci? Jáj, babka, každý ho pozná, je to Alzheimer.
Staršia pani si kupuje papagája a pýta sa ho „tak čo hlupáčik, vieš hovoriť? On sa na ňu
pozrie a hlasno sa pýta: „A čo ty stará bosorka, vieš lietať na metle?
Inzerát v novinách, „stratila sa mi žena“, kto ju nájde a privedie mi ju späť, tak mu
rozbijem hubu.
Blondínka volá hasičom, že jej horí byt a hasič sa jej pýta, že ako sa k nej dostanú?
Bože, vy už nemáte to veľké auto?

Henrich Holba

5. úsek – ZPS Pri vinohradoch
Klienti sociálnych služieb v časti zariadenia DSS a ZPS Rača, v ZPS Pri vinohradoch, sú
v prevažnej miere sebestační, mobilní a hlavne aktívni ľudia. Ich priemerný vek je 80,4 roka.
Najmladší z klientov má 64 rokov a najstarší 93 rokov. Niektorí z klientov tu žijú aj viac ako 20
rokov a hovoria, že sa tu cítia ako doma. Profesionálne sa 61 klientom sociálnych služieb
venuje kolektív zamestnancov, v zložení – vedúca úseku, sociálne pracovníčky, zdravotné
sestry, upratovačky a informátori a zamestnanci nočného dozoru.

Život Pri vinohradoch
Naši klienti žijú na málo rušnej ulici Pri vinohradoch, v dvoch oproti sebe stojacich
samostatných bytových domoch, z ktorých
každý má dva vchody. Vchody rozlišujeme aj
podľa poetických pomenovaní Jar, Leto, Jeseň
a Zima. Medzi budovami je miniparčík, ktorému
dominuje fontána. V letných mesiacoch
príjemne osviežuje vzduch v okolí. Dôležitým
predpokladom, aby mohli v tejto časti
zariadenia pre seniorov - klienti – prijímatelia
sociálnych služieb žiť, je samostatnosť, mobilita
a orientácia - v čase, priestore, vo vybavovaní
osobných
i úradných
záležitostí.
Každý
z klientov obýva byt, ktorý tvorí izba,
samostatná kuchyňa a príslušenstvo a každý
byt má aj loggiu. Naši klienti sa môžu rozhodnúť, či si budú variť samostatne alebo využijú
ponuku zariadenia a budú odoberať spoločnú stravu v zariadení. Takisto celý deň si môžu
organizovať podľa svojho vlastného rozhodnutia a to platí aj v prípade voľnočasových aktivít.
Mnohí z nich navštevujú aj Kluby dôchodcov v Miestnej časti Rača, ale aj v iných častiach
Bratislavy, kde dovtedy žili a majú svojich príbuzných a priateľov.
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Stretnutie s novozvoleným županom
Mnohí naši klientov veľmi aktívne sledujú spoločenské a politické dianie a sú jeho
plnohodnotnou súčasťou. Blahoprajný list novozvolenému županovi BSK, s pozvaním do nášho
zariadenia priniesol aj konkrétne výsledky. Pán župan pozval našich klientov na neformálne
stretnutie s ním, v priestoroch BSK a porozprávali mu o svojom živote v zariadení. Rozišli sa
s prísľubom, že pán župan príde medzi nich - na čaj do čajovne - a rád s nimi strávi čas.

Pravidelní prispievatelia Našich novín
Časopis DSS a ZPS
srdcovou záležitosťou
zástupcovia sú aktívnymi
a viacerí z nich pravidelne
tohto štvrťročníka.

Rača - Naše noviny, sú
našich klientov. Ich
členmi redakčnej rady
autorsky prispievajú do

Aktivity na „15“
Rozmanité voľnočasové aktivity v rámci
aktivizácie,
ponúkame
pre
klientov
v zrekonštruovaných priestoroch, ktoré voláme
„15“. Prebiehajú tam pracovné, pohybovopoznávacie a spoločenské aktivity. Vyčlenili sme si
na ne okrem pondelka, všetky pracovné dni v týždni.
Spomenieme aspoň niektoré z nich – čítanie
literárneho textu podľa
aktuálneho výberu
účastníkov, výtvarné aktivity spojené s tvorením
výrobkov, ktoré slúžia na výzdobu spoločných priestorov, krátke a nenáročné pohybové
cvičenia spojené s precvičovaním pamäti,
oslavy jubileí, Mikulášske posedenie spojené
s rozsvietením
stromčeka
na
dvore,
pravidelné
štvrťročné
stretnutia
s p.
starostom MiÚ v Rači a s p. riaditeľom DSS
a ZPS Rača a v neposlednom rade najmä
skupinové aj individuálne rozhovory s našimi
klientmi.

Radovanka
Naši klienti veľmi aktívne a radi
pôsobia aj v speváckom zbore DSS a ZPS
Rača - Radovanka, ktorý sa stretáva 2x
týždenne na nácvikoch a potom svoj program prezentuje v rámci rôznych podujatí v našom
zariadení, ale veľmi úspešne nás reprezentujú aj na rôznych podujatiach mimo zariadenia.
Zamestnancom 5.úseku spolu s našimi milými klientmi záleží na tom, aby boli spokojní,
mali radosť zo života a mali tu svoj bezpečný domov.
Kolektív 5. úseku
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Občianske združenie svätého Jozefa
Vznik:
Občianske združenie svätého Jozefa vzniklo pri Domove sociálnych
služieb v Rači. Iniciovali ho zamestnanci domova, ktorí chcú zvýšiť
kvalitu života klientov cez dobrovoľnícku prácu a projekty. Zámerom
združenia je podporiť individuálny prístup ku každému klientovi
zariadenia, zabezpečiť dodržiavanie jeho ľudských práv, túžob
a očakávaní tak, aby dôstojne prežili obdobie staroby.
Čo robíme:
Náplňou nášho združenia je na dobrovoľnej báze hľadať
financovanie a dobrovoľníkov pre realizáciu aktivít pre klientov:
 rehabilitačné kreslá - polohovateľné kreslá na cvičenie a
prechádzky pre klientov, ktorí by sa inak nedostali von a nehýbali
by sa.
 nákup iných terapeutické pomôcky pre klientov, ktorí sú núdzni,
 výlety do okolia,
 skrášlenie parku okolo DSS (výsadba stromov, stavba pergoly),
 rekreácie pre klientov (letné pobyty),
 kultúrne podujatia v zariadení i mimo neho,
 humanizácia vnútorného vybavenia a zariadenia budov tak, aby
zodpovedali európskym štandardom kvality a dodržiavaniu ľudských
práv klientov
Naši partneri:
 Firmy: HP, Dell, Metro s.r.o., Deloitte, Volkswagen,
 Portál: ďakujeme.sk,
 Nadácia Pontis, 12 mesiačikov, BSK, Ministerstvo financií
 ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok, ZUŠ Vrbenského, ZŠ Tbiliská, škôlka Benjamín
 Umelecké telesá: Zdenek Sychra, Rodostrom, Zbor sv. Teobalda

Projekty v roku 2018:
Nákup rehabilitačných kresiel pre klientov,
nákup elektrického vozíka pre klienta,
vianočné darčeky pre klientov,
deti seniorom a seniori deťom,
letný pobyt pre klientov,
deň otvorených dverí,
nákup rehabilitačných pomôcok pre klientov – masážne loptičky, lopty, pamäťové hry.
Prispieť môžete cez 2%, dobrovoľný príspevok na číslo účtu: SK66 7500 0000 0040
2189 7636, alebo
charitatívnu reklamu. Viac informácií na www.ddraca.sk,
astrecanska@ddraca.sk.
Naše Noviny vydáva DSS a ZPS Rača. Redakčná rada: Mgr. Veronika Zacková, Ingeborg Gerzová.
Henrich Holba, Anna Juricová, Eva Kovačovská, Teodor Žatko,
Grafická úprava textu: Mgr. Veronika Zacková
Redakcia si vyhradzuje právo upraviť príspevky podľa potreby tak, aby sa nezmenil ich význam.
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