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JÚN 2012

Budatínsky hrad
/27.06.2012/

Budatínsky hrad a budatínsky park patria k často navštevovaným
miestam našich klientov. Aj v júni sa vybrala skupina klientov na
prehliadku drotárskej výstavy do budatínskeho hradu a prejsť sa do
parku. Pre niektorých klientov bola výstava i úplne novou
skúsenosťou. Nevidiaca Katka mala moţnosť si vystavené drôtené
predmety i starostlivo preskúmať rukami.

Zmysel ţivota
/26.06.2012/

Myšlienka akcie bola splnená do bodky!
„Darovať úsmev a dostať ho tieţ, darovať radosť a vidieť ju smieť. Darovať srdce a nechcieť ho späť, darovať
lásku a násobiť ju hneď!“
Druhý ročník charitatívnej akcie ZMYSEL ŢIVOTA sa konal 26. júna
2012 na Hlinkovom námestí v Ţiline. Akcia bola zameraná na
integráciu handicapovaných ludí do spoločnosti prostredníctvom
psov, na kooperáciu handicapovaného a intaktného obyvateľstva,
ako aj na posilnenie vzťahu ľudí voči týraným a opusteným psíkom.
Ani na druhom ročníku akcie nechýbala spolupráca organizátorov a
nášho DSS SYNNÓMIA. Naši klienti vystúpili niekoľkokrát počas
celého dňa s divadelnými, hudobnými a tanečnými vstupmi. Takisto tu mali moţnosť vidieť ukáţky práce
Horskej sluţby, vystúpenia detí zo škôl, psíkov zo Ţilinského útulku, prácu Psovodov záchranárov, mushing tím
Klondike Goldrush i hudobnú skupinu Kortina.
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Dali sme sa chytiť na Zlatú rybku!
/20.-22.06.2012/

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych sluţieb
pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec zorganizovali uţ ôsmy ročník
Medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých ZLATÁ
RYBKA. Tento rok išlo uţ síce o ôsmy ročník športových hier s témou
rybolovu, ale pre účastníkov z nášho domova išlo o akciu, na ktorej sa
zúčastnili prvýkrát.
Medzinárodná akcia, na ktorej sa stretli zástupcovia Slovenska,
Nemecka, Rakúska a Česka, mala u našich zástupcov obrovský úspech.
Nielen ţe si vyskúšali samotný lov rýb na udicu, ale dokonca sa im
podarilo niekoľko i uloviť! Samozrejme, ţe úlovky vypustili naspäť do
rybníka, ale i tak ich úspech tešil ešte po návrate do Ţiliny. Tri dni
zábavy, opekačiek, lovenia rýb a iných sprievodných akcií stačili na to,
aby po návrate vyslovili prianie, aby sa budúceho, uţ 9. ročníka,
zúčastnili o rok opäť.

Kurz bazálnej stimulácie v DSS SYNNÓMIA
/09.-10.06.2012/

Počas víkendu 9. - 10. júna 2012 sa v DSS SYNNÓMIA uskutočnil Kurz
bazálnej stimulácie pre odborných zamestnancov nášho zariadenia.
Bazálna stimulácia má v práci s klientom v našom zariadení široké
uplatnenie. Získané poznatky odborní zamestnanci začali uplatňovať v
praxi s nadšením.
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Športové hry
Terchová – vŕšky
/06.-07.06.2012/

Klienti z nášho domova sociálnych sluţieb sa veľmi radi
zúčastňujú športových hier a klientmi iných zariadení, majú
medzi nimi i veľa priateľov. Športové hry organizované DSS
Straník sa konali v Terchovej. Športové súťaţe prebiehali v
rámci 2 dní a zapojení boli nielen klienti, ale i zamestnanci
zariadení.

Naša

skupina

bola

v

súťaţiach

úspešná

športovcami, vybojovali si niekoľko ocenení, z toho dvakrát
prvé miesto, jedno získala naša klientka Janka a jedno pani
riaditeľka. Blahoţeláme!

MDD v DSS SYNNÓMIA
/06.06.2012/

Oslavy Medzinárodného dňa detí neobišli naše zariadenie ani
tento rok. Deťmi sme predsa stále a všetci. Akcia v DSS
prebiehala počas celého dňa. Nechýbalo maľovanie na tvár,
zábavno-súťaţné hry od výmyslu sveta – od kŕmenia sa so
zaviazanými očami krupicovou kašou, prekáţkových dráh,
stoličkového

tanca,

hádzania

šípok,

hádaniek

aţ

po

guľovačku papierovými guľami a mnoţstvo inej zábavy. Mali
sme, samozrejme, aj hostí. Deti zo ZUŠ v Ţiline si pripravili
pre našich klientov spevácke vystúpenie, ktoré všetkých
prítomných vyprovokovalo k spoločnej zábave v duchu spevu a tanca. Deti sme po vystúpení pozvali, aby si s
nami zasúťaţili, a tak sa oslavy MDD premenili na peknú integrovanú akciu našich klientov s intaktnými deťmi.
Slávnostný bol pre klientov i obed. Prvýkrát zaţili i u nás v zariadení obed formou švédskych stolov. Oslavy
MDD sa nezaobišli ani bez pizze, sladkých darčekov a diskotéky.
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Bojnice
/06.06.2012/

Medzi uţ tradičné miesta výletov našich klientov patria i Bojnice.
Svojim návštevníkom mesto ponúka nielen Bojnický zámok, ale i
zoologickú záhradu. Skupina výletníkov si spríjemnila jún
návštevou oboch atrakcií mesta. Zaujali ich najmä rozmanité
zvieratá, ale i história zámku.

Parádny deň
/01.06.2012/

Aj tento rok prijalo naše zariadenie pozvanie na Parádny deň.
Počasie organizátorom síce neprialo, ale i tak sa športové hry
vydarili a klienti odchádzali domov spokojní. Na akcii stretli
mnoho svojich priateľov zo zariadení, ale i intaktných detí a
mládeţe, s ktorými sa počas celého dopoludnia zabávali a
športovali Mali moţnosť si zašportovať i netradične, napr.
chodiaci športovali na invalidnom vozíku, a tak si vyskúšali, ako
sa ţije imobilným ľuďom. Streľba na kôš, stolný tenis, futbal v
kruhu, beh cez prekáţky a mnohé ďalšie disciplíny priam lákali
vyskúšať si kaţdú z nich. Nechýbala, samozrejme, ani súťaţ v najkrajších motívoch vlastnoručne pomaľovaných
tričiek, z ktorej si naši klienti odniesli i víťazný diplom. Všetci sa uţ tešíme na ďalší ročník športových hier.
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Oslava narodenín Martinky a Milana

Počas júna sme mali v domove niekoľko oslávencov. Okrúhle narodeniny
zvykneme s klientmi oslavovať tak, ako sa na túto príleţitosť patrí, v kruhu
najbliţších priateľov a rodiny klienta.
Dvanásteho júna sme zablahoţelali klientke
Martinke k jej krásnej 30-tke. Martinka si na
oslavu pozvala i maminu. Devätnásteho júna
sme oslávili s klientom Milanom a jeho
bratom a švagrinou Milanovu 50-tku. Obom
oslávencom, ale i všetkým ďalším, ktorí mali
v júni svoj sviatok sme popriali všetko, čo si
oni sami v ţivote prajú. Blahoţeláme!
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