Centrum sociálnych služieb Horelica
Horelica 107, 022 01 Čadca
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja

Deň otvorených dverí
Centrum sociálnych sluţieb Horelica 28. septembra 2017 uvítalo návštevníkov
pri príleţitosti „Dňa otvorených dverí“. Pozvanie prijali viaceré zariadenia zo
Ţilinského samosprávneho kraja: CSS Tau Turie, CSS Likava, CSS Studienka
Novoť, ZpS a DSS KNM, DSS Synnómia Ţilina, CSS Slniečko Oščadnica, CSS
Park Čadca, CSS Ţarec Čadca a ZŠ Horelica. Spoločne strávené chvíle spestrili
svojim vystúpením deti z Centra voľného času Raková a K–7 Psovodi –
záchranári SR. Z médií prišlo rádio Regina RTVS a MY Kysucké noviny.

Všetkých zúčastnených privítala svojim príhovorom pani riaditeľka Mgr.
Mária Grigová. Spoločne sme si pozreli pripravenú prezentáciu o Centre sociálnych
sluţieb Horelica. Bola zameraná na činnosť zariadenia, aké sociálne sluţby a aktivity
pre klienta ponúka. Obrazom a slovom sme priblíţili, čo sa udialo v uplynulom období.
Zariadenie neustále pracuje na rekonštrukčných prácach, čo si mohli návštevníci aj
osobne pozrieť pri prehliadke zariadenia. Zaujímavé a veselé i boli fotografie z výletov,
súťaţí a rôznych podujatí klientov.
Nasledoval program, počas ktorého vládla veselá nálada. Zaspievali a zatancovali nám
deti z Centra voľného času Raková. Nasledoval tanec „Čokoláda“, v ktorom účinkovala
naša mládeţ a ergoterapeutky z pracoviska Horelica 18. Domáci usporiadatelia, klienti
z CSS Horelica, pracovisko Horelica 107, nám zase predviedli spolu za pomoci
sociálnych pracovníčok mexický tanec. Všetci vystupujúci si zaslúţili veľký potlesk.

Po programe sme v sprievode našej pani riaditeľky mali
moţnosť pozrieť si priestory CSS Horelica. Ergoterapeutka Mirka a
Janka spolu s klientmi pripravili krásnu výstavu výrobkov z dielne.
Bola aj moţnosť pozrieť si klientov priamo pri tvorivej práci. Sociálna
pracovníčka Zuzka s vedúcou sociálneho úseku priblíţili návšteve
miestnosť Snoezelen a moţnosti jej vyuţitia. Pohotovo reagovali na
otázky, ktoré im boli poloţené. Deťom so základnej školy sa najviac
páčila vodná posteľ a hojdačka. Fyzioterapeutka Veronika predstavila
novú rehabilitačnú miestnosť. Potom sa hostia presunuli priamo ku
imobilným klientom na šieste poschodie. Na tomto poschodí boli
zrekonštruované dve kúpeľne a dve toalety a vytvorili sa nové
bezbariérové. Zároveň na uľahčenie manipulácie s klientami boli do
dvoch izieb a kúpeľne na tom poschodí namontované stropné
zdvíhacie zariadenia a zakúpilo sa špeciálne lôţko na kúpanie.

Záver patril voľnej zábave a rozhovormi s pracovníkmi zariadenia. V
spoločenskej miestnosti a jedálni bolo pre našich hostí pripravené občerstvenie vo
forme švédskych stolov, slaného pečiva, koláčikov a nápojov. Atmosféra bola
vynikajúca. Všetkým zúčastneným ďakujeme za návštevu, za vystúpenia v
programe a tešíme sa na ďalší „Deň otvorených dverí 2018“.

