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V inom svete
Život a práca mladých dospelých v našom
zariadení nie je vôbec nudou, ako by sa mohlo niekomu zdať. Počas letných mesiacov sme sa zúčastnili
na rôznych zaujímavých podujatiach, ktoré nás skutočne veľmi obohatili a zanechali v nás krásne spomienky na spoločne prežité chvíle.
K takýmto udalostiam patrila aj naša účasť na
súťažnej prehliadke výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím a návšteva výtvarného salónu
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Hlavná téma tohtoročného 22. ročníka súťaže mala názov „V inom svete“.
Organizátormi súťažnej prehliadky boli Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike v spolupráci so Združením na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trenčíne,
OC LAUGARICIO Trenčín a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. Súťaž sa uskutočnila
pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča a bola realizovaná aj s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.
Tohto roku sa do súťaže zapojilo 81 združení,
zariadení a škôl. Päťčlenná odborná porota spoločne
s odbornou garantkou projektu akademickou maliarkou Katarínou Kuzmovou ocenila práce podľa jednotlivých kategórií.

Slávnostné otvorenie výstavy, oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia sa uskutočnilo 22. septembra 2017 v obchodnom centre
LAUGARICIO Trenčín.
Aj my spoločne s Martinkou sme mohli zažiť
neopakovateľnú atmosféru radosti a šťastia. Vystavené výtvarné práce nám ukázali, aký úžasný talent,
kreativitu, umelecký aj intelektuálny potenciál v sebe
skrývajú ľudia s mentálnym postihnutím. Prezentácia ich umenia nám odkrýva ich pohľad na svet. Je
to jedna z ciest, ktorá umožňuje budovanie vzťahov
na základe empatie a vzájomného rešpektu zraniteľných skupín a spoločnosti, v ktorej žijú. Výtvarný
salón právom patrí k podujatiam, vďaka ktorým sa
svet okolo nás stáva priateľskejším a farebnejším,
pretkaný vzájomným porozumením.
Alena Šurinová
ergoterapeut denný stacionár SED Trnava

Veľký krok do života
Žijeme dnes vo veľmi rýchlej dobe, pomaly
máme za sebou ďalší rok a opäť je čas pozrieť sa späť,
čo sa za posledné obdobie udialo aj v našom zariadení SED Veľký Slavkov. V našom zariadení v poslednom období žijeme projektom „Veľký krok do života“, ktorý podporila dánska nadácia Velux. Jednou
z náplní projektu je rekonštrukcia sýpky na pracovisko pre tréning pracovných zručností našich
klientov. Mnohé práce sú už urobené, niektoré pokračujú a budova i priestory v nej už začínajú nadobúdať svoju finálnu podobu.

Martinka Kubániová s rodičmi

Cenu za kolektívnu prácu získali klienti a zamestnanci chránenej dielne Impulzu ZPMP v bratislavskej Petržalke. V kategórii ceny pre jednotlivcov
získalo ocenenie 26 prác. K našej obrovskej radosti
sa umiestnila medzi nimi aj naša Martinka Kubániová. Udelené boli ceny aj za keramiku a za stvárnenie témy „V inom svete”.
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Pokračovali sme aj v našej menšej poľnohospodárskej práci a po polroku okopávania, zalievania
a pletia v záhradkách sme na jeseň pozbierali úrodu,
ktorú nám Pán Boh požehnal. Potešili sme sa pekným
zemiakom, mrkve, petržlenu i cibuli. Všetko je už
uskladnené, drevo na kúrenie je tiež prichystané
a v zime to všetko, ak Pán Boh dá, zužitkujeme.
Zo SED Veľký Slavkov prajeme pokojné zimné obdobie a veľa Božieho požehnania.

nášho detstva, mladosti, sú súputníkmi celého nášho
života. V rámci programu pre klientov sme v októbri
pozvali do nášho denného stacionára pracovníčky

Jana Pindrochová
sociálna pracovníčka SED Veľký Slavkov

Čas na spomienky
,,Keď som
išla do školy, tak
len pešo a dole
kopcom. Na
konci dlhej
uličky stál neveľký biely
domček so starou plechovou
Návšteva z knižnice
strechou a dreve n ý m i d v o j krídlovými dverami. Pred dverami stála drevená
lavička, na ktorej sa v lete vyhrievala mačka. To bola
naša škola. Po príchode zo školy domov sme nemali
času na učenie. Museli sme chodiť na polia a pomáhať
s gazdovstvom“ .
Takto si spomína na svoje školské časy pani
Hanka, klientka nášho denného stacionára. Spomienky nás spájajú s miestami, ktoré boli svedkami

V živej diskusii

z Hornozemplínskej knižnice z Vranova, aby nám
porozprávali o histórii nášho mesta. Tieto spomienky
na ulice Vranova boli spestrené fotografiami a knihami, ktoré zachytávajú históriu ulíc tak, ako sa žilo
voľakedy. Budovy, ktoré stáli na určitom mieste,
vzbudzovali v našich klientoch nostalgiu a sem – tam
aj malú slzičku v kútiku oka.
Spomienky človeka sú jedinečné a sprevádzajú
nás každý deň. Niektoré sú hlboko ukryté a zdá sa
nám, že sme na ne zabudli. Niekedy stačí pohľad na
starú fotografiu a v tú sekundu sa vynoria, ako vzácny poklad, ktorý nám nikto nikdy nemôže vziať.

Beáta Pacolová
sociálna pracovníčka SED Vranov nad Topľou
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