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Opis a pranostiky

Príroda v novembri sa lúči poslednými kvetmi. Keďže svetla už býva málo, lesy sú chladné,
polia rozorané, posledné kvety rastú na tých istých miestach ako jarné prvé kvety - na lúkach
a pastvinách. Medzi tie posledné patrí vres, jastrabník, zvonček okrúhlolistý. Za slnečných dní
je vresovisko poslednou pastvou včiel a iného hmyzu.
November je mesiac lovu našej najušľachtilejšej dravej ryby, najväčšej lososovitej - hlavátky.
Najmä vďaka odpadovým vodám je hlavátka vo Váhu na ústupe a v Hrone celkom vyhynula.
Pre jej zachovanie ju nasadili do nových vôd, do Rajčianky, Popradu a Dunajca. Koruny
stromov sú už bez lístia, no na holých vetvách už sedia zárodky púčikov čakajúcich na novú
jar.

Na svätého Huberta ide teplo do čerta.

Svätý Martin a Hromnice pradú z tej istej praslice. Ak príde Martin na bielom
koni, metelica metelicu honí. Na Martina medveď líha. Na Martina hus
najkrajšie spieva.

Katarína na ľade a Vianoce na blate. Na Katrenu teplo, to nedobre býva,
potom o Jozefe (19. 3.) sneh pole pokrýva.

Sneh, čo na Ondreja spadol, dlho leží, on len na Gregora (12. 3.) do potoka
beží. Niekedy dievčatá na Ondreja liali olovo a podľa toho, aký tvar sa ulial,
tak sa veštilo do budúceho roka. Na Ondreja sa začali piecť vianočné oblátky.

Opis a pranostiky
December má byť podľa pranostík studený. Ak taký bude, tak nasledujúci rok bude dobrý.
Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.
Aké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.
Ľavný december pokazí celú zimu.

Keď je prvý december mokrý, veští ľavnú zimu.
Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Na sv. Mikuláša už je zima celá naša.
Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša.
Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.
Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.
Tomáš s oceľou (mráz) znamená, že bude v nastávajúcom roku zrno
plné.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
Na Vianoce blato , na Veľkú noc sneh.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.

Niečo o DSS Kampino a jeho histórii

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa poskytujú
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu klientom s
duševnými poruchami a poruchami správania.
Vytvárame podmienky na vzdelávanie detí, ktoré je zodpovedajúce
individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom
špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcim ich zdravotnému postihnutiu.
Filozofické základy koncepcie práce v zariadení spočívajú na celostnom
ponímaní človeka s dôrazom na hodnotu ľudského života, ľudskú dôstojnosť a
kvalitu ľudského života, práva na osobnostný rast v kontexte ľudských práv.
Našou prioritou je, aby umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb
neznamenalo pre občana s mentálnym znevýhodnením umiestnenie do konca
života. Víziou, ktorou sa zaoberáme je, aby sme pripravili našich klientov na
najvyššiu mieru integrácie do spoločnosti. Súčasťou integrácie je aj príprava na
začlenenie sa do pracovného procesu a života v podporovanom bývaní.
Čo by sme radi zmenili?
našou snahou je prispieť k zmene názorových stereotypov vo verejnosti,
ktoré pramenia z nedostatku informácií a nedostatku osobných skúseností;
realizáciu zmeny si vieme predstaviť formou čo najčastejších stretnutí
mentálne znevýhodnených ľudí so širokou verejnosťou,
• odbúrať strach a nízke očakávania sociálnej spôsobilosti a pracovných
zručností mentálne znevýhodnených občanov u perspektívnych
zamestnávateľov a to formou prizývania podnikateľských subjektov do nášho
zariadenia,
• podieľať sa na vhodných mediálnych vstupoch zameraných na zmenu
postojov širokej verejnosti k problematike integrácie osôb s mentálnym
znevýhodnením,
s klientmi pracovať so zreteľom na rovnaké práva týchto osôb s cieľom ich
integrácie do spoločnosti na základe princípu podpory,
• podporovaním klientov posilniť ich nezávislosť pohybom od pasívnej
existencie a životnej závislosti k aktívnej spoluúčasti individuálneho prístupu
k nezávislosti

•

•

Súčasné zariadenie sociálnych služieb – DSS KAMPINO vzniklo v období rokov
1990 – 1993 reprofiláciou dvoch objektov predškolských zariadení – materskej
škôlky a detských jaslí.

V roku 1992 začalo zariadenie poskytovať sociálnu starostlivosť v pôsobnosti
štátnej správy sociálneho zabezpečenia. Otvorená bola prevádzka denného
pobytu pre 20 detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím z miestnej časti
Petržalka. Onedlho začala fungovať i teamová Poradňa vývinovej habilitácie
zameraná na včasnú vývinovú diagnostiku a vývinovú terapiu vrátane špeciálnopedagogického poradenstva v domácom prostredí dieťaťa. V roku 1994 sa
sociálna starostlivosť rozšírila o klientov týždenného pobytu a v roku 2008 o
klientov celoročného pobytu. Sociálna starostlivosť v zariadení sa začala
poskytovať aj dospelým občanom s rozšírenou pôsobnosťou na bratislavský kraj.
Celkový počet klientov v zariadení bol 50 dospelých osôb a detí s mentálnym
postihnutím.

Momentky z kroniky

Naše športové výkony

Terapie
Naše zariadenie klientom poskytuje rôzne terapie. Patrí k nim aj Canisterapia.
Podľa definície WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je slovo canisterapia označením
spôsobu terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Je to podporná,
motivačná psychoterapeutická liečebná metóda. Canisterapia pomáha rozvíjať citové
schopnosti (vyjadrenie nehy, spontánneho prejavu, výchova k zodpovednosti), rozumové
schopnosti (zvyšovanie doby sústredenia, rozvoj pozorovacích schopností, rozširovanie
slovnej zásoby, nácvik sebaovládania), pohybové schopnosti (zlepšenie motoriky, relaxácia,
uvoľnenie). Pre našich zdravotne postihnutých klientov je pes obrovským zdrojom pozitívnej
energie. Umožňuje im rozvíjať svoje schopnosti fyzické i duševné tým, že sa oňho starajú,
vychovávajú ho, češú, kŕmia, hladia. Snaha pohladiť psíka či dať mu odmenu napomáha
rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, privolať, či dať mu povel napomáha rozvoju
komunikatívnosti. Psík je pre našich klientov spojovníkom z vonkajším svetom, bránou k
ostatným ľuďom a má pre nich obrovský dar pomáhať.

Ďalšou z našich terapií je tiež Delfínoterapia.
S exotickým delfínom sa nestretávame v bežnom každodennom živote a terapeuticky pôsobí
nielen fyzický kontakt s týmto charizmatickým morským cicavcom, ale aj jeho schopnosť
vydávať vysokofrekvenčné zvuky, ktoré naše ucho nezachytí.
Ultrazvuk pomáha delfínovi pri orientácii, slúži ako echolokátor, vďaka nemu dokáže zistiť
tvar predmetov, ich veľkosť i hustotu, a to aj na veľké vzdialenosti. Aj táto schopnosť delfína
je významnou súčasťou terapie, ide vlastne o biofyzikálnu metódu, pri ktorej zvukové vlny s
vysokou frekvenciou prenikajú telom pacienta a majú terapeutický účinok.
Nakoľko v našom zariadení nemáme možnosť za týmito úžasnými tvormi vycestovať, vytvorili
sme našim klientom miesto, kde môžu relaxovať aspoň pri zvukoch a vizuálnom zobrazení.

Taktiež naši klienti majú k dispozícii biely a čierny Snoezelen.
Svet zdravotne ťažko postihnutých ľudí je iný a môžeme do neho preniknúť len vtedy, ak vieme nájsť
správne „dvere“. Dverami k naším zdravotne znevýhodneným klientom s viacnásobným postihnutím a
autistickým klientom je aj medzinárodne odskúšaná odborná terapia poskytovaná v multisenzorickej
miestnosti SNOEZELEN (čítaj snúzelen). Pedagogicko-ošetrovateľská metóda snoezelen u nás
vznikla realizáciou sociálneho projektu s názvom „Vnímajme všetkými zmyslami“. Vytvára priestor na
relaxáciu, pričom produkuje pocit pohody, uvoľnenia, prebúdza záujem, odbúrava strach a neistotu,
navodzuje a podporuje spomienky a vzťahy. Snoezelen je metóda stimulujúca všetky zmysly - zrak,
hmat, čuch, sluch i chuť. Špeciálni pedagógovia a sociálni pracovníci pravidelne vhodne zaraďujú
túto metódu do denného rozvrhu podľa individuálnej potreby klientov. Našu bielu relaxačnú miestnosť
máme vybavenú vodným lôžkom, svetelnými telesami, projektormi s rôznymi farebnými a obrazcovými
efektmi, aroma lampami, hmatovými pomôckami, relaxačnou hudbou a hojdacím kreslom. V
relaxačnej miestnosti využívame pedagogicko-podporný prístup formou bazálnej stimulácie na
podporu schopnosti vnímania a formou „voľná ruka“ na relaxáciu organizmu, uvoľnenie a
načerpanie síl. Pri bazálnej stimulácii využívame „desatoro bazálnej stimulácie“. Dohľad nad
výkonom terapie má pracovníčka s medzinárodným certifikátom Bazálnej stimulácie.

Srdečne blahoželáme oslávencom
November
11.11.2019
Martin Bojňanský
Martin Molnár
Martin Sedlák
25.11.2019
Katarína Horňáčiková
30.11.2019
Ondrej Krajčovič
Andrej Lauko

December
6.12.2019
Nicolas Horváth
24.12.2019
Eva Babová
26.12.2019
Štefan Benkovič
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Vyfarbime si spolu...
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