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 Chrabromil je každé dieťa,
srdiečko má na dlani,

obmäkčiť vždy vie Ťa, 
keď zaklipká očkami.

Milí priatelia!

Náš Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých sa presťahoval do nových, 
zrekonštruovaných priestorov v centre mesta. ,,Nový domov, nový začiatok“,  povedalo si pár 
zanietených ľudí, že začnú vydávať vlastný časopis. Dostal meno ,,Chrabromil“.

Čo znamená toto slovo?...
Za symbol nášho Domova sociálnych služieb sme si vybrali rozprávkovú postavičku rytiera, ktorý 
bojuje s osudom ako naši klienti. Je chrabrý a milý, nevzdáva sa. Prekoná krok za krokom rôzne 
prekážky a teší sa z každého úspechu.

V našom časopise budeme zaznamenávať dianie v našom ,,Domove“ (DSS) a pútavou 
formou zviditeľňovať život našich klientov, kým sú odlúčení od svojich rodín. Našim klientom 
organizujeme bežný život i rôzne zaujímavé akcie, aby sa u nás cítili dobre a prostredníctvom nášho 
časopisu budeme s týmto konaním oboznamovať i širokú verejnosť.

Na záver Vám chcem povedať, že práca v Domove sociálnych služieb nie je len 
zamestnanie, je to i životné poslanie, ktoré treba robiť s rozumom a láskou v srdci, pretože sa 
staráme o citlivých ľudí, s ktorými sa osud kruto zahral. Aj keď  im už osud nadelil ťažký údel, naši 
,,rytieri“ s ním bojujú a my, zamestnanci Domova sociálnych služieb im v tom pomáhame.

Držte nám palce!

Bc. Veronika Melicherová
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O     Domove sociálnych služieb pre deti a     dospelých v KNM  

Náš domov vznikol reprofilizáciou územných 
detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave 
bol  slávnostne  otvorený  2.10.1989  ako  Ústav 
sociálnej  starostlivosti  pre  postihnuté  deti pre 
denný  a týždenný  pobyt  s kapacitu  20  miest. 
Zriaďovateľom  bol  OÚSS  v Čadci. Domov 
sociálnych služieb pre deti a dospelých mal priestory 
prenajaté  od  roku  1998  od  odboru  školstva. 
V ostatných priestoroch sa nachádzala osobitná škola. 
Od 17.7.2006 sa  cely  ústav  premiestnil  do  nových 
a lepších  priestorov.  Zvýšila  sa  kapacita  a komfort.  Klienti  sú  ubytovaní  v jedno  a dvoj 
posteľových  izbách  aby  bola  dodržaná  intimita  a súkromie  každého  jedného  zverenca. Zmeny 
prebehli aj v personále. Na post riaditeľky nastúpila  Mgr. Silvia Martinčeková 1.7.2005. Keďže 
sa navýšila kapacita zariadenia, prijali sa aj ďalší zamestnanci. Od prvého dňa sa snažíme vytvárať 
najprirodzenejšie  prostredie,  ktoré  bude  fungovať  ako  rodina.  Klienti  sa  vedú  k dodržiavaniu 
hygienických návykov, sebaobslužných činností, učia sa spoločenským 
návykom. Po  vykonaní  každodennej  činnosti  nastupuje  pravidelná 
výchovná  činnosť  tá  je  zameraná  na  rozvoj  zmyslového  vnímania, 
rozumových  schopností,  rozvoj  reči.. Nové  priestory  nám  ponúkli 
hlavne  bezbariérovosť.  K  dispozícii  máme  dve  dielne-  jedna  je 
keramická  a tvorivá  dielňa.  Tu  si  klienti  osvojujú  estetické  cítenie, 
cvičia  si  jemnú a hrubú motoriku.  V tejto  miestnosti  mame aj  kútik 

vyhradený  pre  našich  zvieracích 
miláčikov.  Klienti  sa  učia 
zaobchádzať a starať sa o zvieratá, 
pestujú  a budujú  si  tu  citový 
vzťah  k  prírode.  V druhej 
miestnosti  sa nachádzajú dva tkáčske stavy. Na poschodí sa 
nachádza spoločenská miestnosť- herňa, tu trávime voľný čas 
a oddychujeme. Telocvičňa slúži na pohybovú činnosť, je plne 
vybavená  rôznymi  cvičebnými  pomôckami.  Prevádza  sa  tu 

každý týždeň canisterapia najmä s imobilnými klientmi. Taktiež tu máme rehabilitačnú miestnosť 
s vírivou vaňou, biolampou, parafínom a mnohými inými pomôckami určenými pre fyzioterapiu. 
Od utorka do piatku k nám chodí pani učiteľka z pomocnej školy a so školopovinnými deťmi má 
vyučovanie. Každý  štvrtok  v týždni  cestujeme  do  Žiliny  a tu  navštevujeme  pohybovo-  tanečné 
divadlo-  Labyrint.  V  utorok  chodievame  do  Centra  voľného  času,  kde  si  klienti  vlastnoručne 
vyrábajú rôzne dekoračné a úžitkové predmety. 
                                                                                                                               Mgr. Ingrid Pinková

Konečne vo vlastnom
19. januára 2007 sa uskutočnilo oficiálne slávnostné otvorenie Domova sociálnych služieb 

pre  deti  a dospelých  v Kysuckom  Novom  Meste,  lokalizovaného  priamo  v centre  mesta,  na 
Belanského ulici. Celkové investičné náklady dosiahli po troch rokoch rekonštrukcie 21,5 milióna 
Sk. Na slávnostnej  recepcii  tohto zariadenia sa zúčastnili  hostia lokálnej  či  župnej  samosprávy, 
riaditelia partnerských zariadení, zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí 
sa dôkladne oboznámili s novými modernými priestormi (vlastné dielne, telocvičňa, rehabilitačná 
a spoločenská miestnosť, záhrada), klientmi, ako aj celkovým chodom a organizáciou zariadenia. 

Úvodnú reč predniesla  riaditeľka  domova Mgr.  Silvia  Martinčeková,  ku ktorej  sa  pridal 
predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. Slávnostnú atmosféru otváracej akcie 
spestrili svojimi zábavno-prezentačným programom aj samotní klienti domova, ktorých zúčastnení 
srdečne  ohodnotili.  V ďalšom programe vystúpili  pedagógovia  zo  ZUŠ v Krásne  nad  Kysucou. 
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Napokon slávnostnú náladu tohto  podujatia  zavŕšil  miestny  kňaz,  ktorý  vysvätil  nové priestory 
a najmä požehnal deťom i zamestnancom v budúcom napredovaní. 

Záverom možno konštatovať, že cieľ tohto projektu sa naplnil odovzdaním priestorov do 
užívania, skvalitnili sa životné, pracovné i vzdelávacie podmienky pre zdravotne znevýhodnených, 
čo  v konečnom  dôsledku  určite  prispeje  k humanizácii  ich  zložitých  životných  podmienok,  či 
k plnohodnotnej  integrácii  medzi  intaktnú  populáciu  a zároveň  k vytvoreniu  dôstojnej  náhrady 
rodinného prostredia.

Mária Priečková, Iveta Chovancová

Život si to režíruje sám

V literatúre sa uvádza, že každých 20 sekúnd sa niekde na svete narodí mentálne postihnuté 
dieťa. Takéto dieťa sa môže narodiť každému. Hociktorý človek sa môže zraniť alebo ochorieť tak, 
že začne strácať (alebo ju úplne stratí) svoju mentálnu kapacitu. Narodí sa dieťa. Rodičia a jeho 
príbuzní  sú  plní  očakávania  a radosti.  Očakávané  dieťa  svojim  príchodom  na  svet  sa  stáva 
nositeľom génov a pokračovateľom rodu. Zdravému dieťaťu by sa rodičia mali automaticky tešiť, 
ľúbiť ho a starať sa oň. Aké však nastane sklamanie, ak sa dieťa narodí s nejakou poruchou telesnou 
alebo  mentálnou  a rodičia  sa  s týmto  stavom  musia  vyrovnať.  Dieťa  sklame  ich  očakávania, 
nastávajú fázy zmiernenia sa so skutočnosťou. Môže nastať prípad, keď zdravému dieťaťu alebo už 
dospelému človeku sa pritrafí nešťastie alebo choroba, ktorá má za následok mentálnu retardáciu. Je 
veľmi ťažko porovnávať,  čo je horšie.  Pracujem v DSS už 15 rokov a stretla som sa s rôznymi 
životnými osudmi detí a rodičov. Rodina prejde skúškou súdržnosti. Ukáže sa sila lásky. Rodičov 
môže postihnuté dieťa stmeliť a môžu byť šťastní. Poskytovať mu veľkú lásku a starostlivosť, tešiť 
sa z každého i minimálneho úspechu. Môže sa stať prípad, keď sa rodičia s týmto stavom nezmieria 
a môže dôjsť k odmietavému postoju.

Dá sa povedať: ,,čo dieťa, to iný životný príbeh“. 
Zastavme sa preto na chvíľu a porozmýšľajme nad našim uponáhľaným životom. Čo má v živote 
naozajstnú hodnotu ?                                                                                   

Bc. Veronika Melicherová

OZ Chrabromil

,,Chrabromil“ je občianske združenie, ktoré vzniklo 23. septembra 2005. Jeho sídlo sa 
nachádza na ulici  Belanského č.12 v Kysuckom Novom Meste. ,,Chrabromil“  je  nepolitické, 
dobrovoľné,  záujmové  združenie  občanov. Cieľom  činnosti  OZ  Chrabromil je  združovanie 
rodičov,  príbuzných  a priateľov  mentálne  postihnutých,  snaha  o presadenie  a podporu  opatrení, 
ktoré zabezpečia  zlepšenie kvality  života  postihnutých  jedincov  a spolupráca  so  všetkými 
spoločenskými,  mimovládnymi  a vládnymi  organizáciami,  obecnými  a obvodnými  úradmi, 
podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo zahraničia. 

Aktivity OZ Chrabromilu smerujú od segregácie mentálne postihnutých detí a dospelých 
cez  integráciu  k inklúzii.  Za  týmto  účelom  OZ  Chrabromil  organizuje  kultúrno-spoločenské 
a športové podujatia a stretnutia mentálne postihnutých detí a dospelých, napomáha pri vytváraní 
podmienok  pre pracovné, výchovné a záujmové aktivity mentálne postihnutých detí a dospelých, 
propaguje výsledky ich práce prostredníctvom mosovokomunikačných prostriedkov, na výstavách 
a pod., podieľa sa na riešení problémov mentálne postihnutých detí a dospelých, spolupracuje s ich 
rodinami a realizuje sociálnu prevenciu..

Mgr. Ingrid Pinková

Poďakovanie za 2%

Drahí občania a firmy.
V tomto  roku – 2007 naše Občianske združenie  Chrabromil  prvý krát  využilo  možnosť 

získať peniaze z 2% z daní...Uchádzali  sme sa o priazeň Vás všetkých a prosili Vás o podporu 
nášho Občianskeho združenia  Chrabromil poukázaním  2% z Vašich daní. 
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Viem,  že je ťažké rozhodnúť sa koho podporiť,  pretože prosby prichádzajú zo všetkých 
strán. 

V  mene  výkonnej  rady,  ale  aj  v  mene  mentálne  postihnutých  detí  a dospelých  chceme 
poďakovať  všetkým  Vám,  spolupracovníkom  a  dobrodincom  ,  ktorí  ste  sa  rozhodli  pre  OZ 
Chrabromil v Kysuckom Novom Meste a finančne ste nás podporili. 

Finančné  príspevky  prichádzali  zo  všetkých  oblastí,  či  už  od  občanov,  klientov,  ale  aj 
z podnikateľskej sféry od firiem.  Nedá mi nespomenúť firmu  INA Kysuce, a.s.,  MTJ interier, 
s.r.o., Stredoslovenskú energetiku, a.s. a Žilinský samosprávny kraj, ako aj ostatných, ktorí 
svojimi  2% prispeli  na skvalitnenie,  spríjemnenie  a zlepšenie  života  mentálne  postihnutých detí 
a dospelých. 

Ďakujeme všetkým občanom, právnickým a fyzickým osobám, firmám, pretože   prispeli k 
uskutočneniu našich plánov v prospech a pre radosť detí i dospelých s mentálnym postihnutím.

Finančné prostriedky získané z 2% budú využité na úpravu priestranstva záhrady, výstavbu 
krbu, altánku, oddychovej zóny a zveľadenia kvetinových záhončekov v priestoroch dvora Domova 
sociálnych služieb na ulici Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste, v ktorom je umiestnených 
26 detí a dospelých ľudí s postihnutím. 

Ďakujeme Vám za akúkoľvek sumu, ktorej ste boli a budete ochotní vzdať sa v prospech 
postihnutých detí a dospelých. Možno ste už niekedy stretli postihnuté dieťa a možno ste mu nič 
nerozumeli, pretože jeho svet je úplne iný ako ten náš – svet zdravých ľudí. My však doň môžeme 
vstúpiť a vyviesť ho von. Srdce človeka,  ktorý niekomu pomohol,  bije nahlas ako zvon. Dobrý 
skutok mu dáva silu a celého človeka prežiari. Kto má pochopenie pre druhého, má viac než majiteľ 
miliónov.
Vopred Vám za finančnú pomoc ďakujeme  - číslo účtu: 0312757168/0900

Mgr.Silvia Martinčeková
predsedníčka OZ Chrabromil

Bláznivý karneval

Február. Čas veselosti, radosti, pretancovaných nocí. Čas karnevalov.
Aj  u nás  v Domove  sociálnych  služieb  pre  deti  a dospelých  v Kysuckom  Novom  Meste  sme 
zorganizovali karneval, na ktorý sme pozvali rodičov, deti z Detského domova – Bytča a spolok 
Svätého Vojtecha. Chcelo to len popustiť uzdu fantázii, mať zmysel pre humor a naša jedáleň sa 
zmenila na rozprávkové kráľovstvo.

Mohli  ste  tu  stretnúť  vodníkov,  princezné,  zlých  čarodejníkov,  odvážneho  piráta  a iné 
rozprávkové bytosti. Nielen deti mali krásne kostýmy, ale aj zamestnanci nášho domova sa vrátili 
do detských čias a tak sa na chvíľku stali cigánkou či mušketierom. V rytme tanca sme predvádzali 
svoje  originálne  kostýmy  porote,  ktorá  na  konci  vyhodnotila  najlepšie  masky  z radou  detí  aj 
zamestnancov. O program sa postarali deti z Detského domova, ktoré nám predviedli svoje tanečné 
kreácie. Pri pohľade na plné stoly šišiek s rôznym krémom, ovocím a malinoviek neostali prázdne 
ani naše žalúdky.
Vyhodnotenie masiek detí:  1. miesto – robot = J.A.
                                            2. miesto – zajac = J.G.
                                            3. miesto – princezná = M..B.
Vyhodnotenie masiek zamestnancov:  1. miesto – cigánka = PhDr. J.J.
                                                             2. miesto – mimozemšťan = A.Č.
                                                             3. miesto – mníška = E.M. 

Najkrajšie kostýmy dostali  vecné ceny,  začo poďakovanie patrí  spolku Svätého Vojtecha 
v zastúpení  pani  Harcekovej  a vedeniu  Domova  sociálnych  služieb  pre  deti  a dospelých   pani 
riaditeľke Mgr. Silvii Martinčekovej. Ostatné masky neostali bez pochvaly a sladkej odmeny. 
Aj takto vieme zabudnúť na naše každodenné starosti, trápenie a vieme si vychutnávať nefalšovanú 
radosť zo života. 

Miroslava Minárová
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Chrabromili v     rozprávkovom kráľovstve.  
       
  V rozprávkovom kráľovstve Crabromil sa konali 1. júna rytierske súboje.
Na nádvorí  nášho hradu sa zhromaždili jeho obyvatelia, ktorí boli odhodlaní na tvrdé súboje, aby 
ukázali svoje sily a pripravili sa na prípadný boj s drakom.

Postupne  absolvovali  jednotlivé  športové  disciplíny. Hádzali  loptou  i kruhom  na  cieľ, 
zhadzovali kuželky, pohybovali sa s loptičkou na lyžici a iné disciplíny, aby sa cvičili v presnosti. 
Vyskúšali  si  to  i vozičkári  na svojich  kolieskových tátošoch.  Aby boli  zdatní  a nič  ich  len  tak 
neprekvapilo, títo naši rytieri skákali vo vreciach 
tak zanietene, že to vrecia nevydržali. 

Precvičovali  si  telo  i ducha  a po  zásluhe 
boli  odmenení  sladkosťami  a perníkovými 
medajlami, ktoré sme skonfiškovali zlej ježibabe 
rovno  z medovníkovej  chalúpky,  pretože  bola 
protivná a neplatila nájomné.
Účastníci  hier  samozrejme  cítili  hlad  a boli 
pozvaní  na  hostinu,  ktorá  sa  konala  na  nádvorí 
hradu, kde sme mali slávnostne prestreté stoly. Na 
stoloch  neboli  pečené  prepelice,  kadejaké  jedlá 
z diviny, či zajačia paštéta. Stačilo nám to, čo nám 
pripravil  dvorný  kuchár  Jožko  so  svojimi 
pomocníkmi.  Zjedlo  sa  toho  veľa.  Zeleninová 
polievka, plný kotol gulášu s chlebom a kadejaké 
sladkosti. Namiesto vína sme mali ako správni abstinenti výborný čaj. Po krátkom odpočinku sme 
chceli parádnu zábavu, tak sme si urobili balónikovú diskotéku a opekanie klobás, ktoré majú naši 
Chrabromili tak radi.
         Do akcie sa zapojili takmer všetci klienti a zamestnanci a tešili sa zo svojho dňa detí, ktorý sa 
slávi už od roku 1950. Vznikol na podnet Medzinárodnej demokratickej federácie žien, ktorá ho 
ustanovila svojím uznesením, aby deti ako najbezbrannejšie civilizované tvory mali svoj deň a boli 
stredobodom pozornosti v mnohých štátoch sveta.

Bc. Veronika Melicherová

Hurá Labyrint

Pravidelne každý štvrtok už od rána vládne v našom Domove sociálnych služieb radostná 
nálada. Neviete prečo?

Veď predsa ideme do Labyrintu v Žiline. Po obede sa rýchlo nachystáme a nasadneme do 
mikrobusu, ktorý nás už netrpezlivo čaká.

Tanečné divadielko Alternatív  – Centrum pohybu a tanca Labyrint v Žiline  vzniklo 
v roku 1986. Nachádza sa neďaleko Bábkového divadielka a reprezentuje mesto Žilinu v oblasti 
tanečného umenia doma aj v zahraničí. 

Cesta ubehne tak rýchlo,  že o chvíľku sme v Žiline a mikrobus nás zavezie priamo pred 
vchod Labyrintu. Pri vstupe zacítime známu vôňu byliniek, sme v čajovni u „dobrej víly“, kde nám 
teta ponúka rôzne dobré čaje. Ale to nie je cieľom našej cesty. 

Ideme  ďalej  a ocitneme  sa  v miestnosti,  v ktorej  sú  samé  zrkadlá.  Tieto  zrkadlá  nie  sú 
zázračné,  sú tu na to, aby sme videli  ako pod odborným vedením našich kamarátok – tanečníc 
cvičíme, tancujeme a proste „makáme“ na sebe. Každý štvrtok si hodinu zacvičíme na fitloptách, 
zatancujeme a zahráme sa. 

Na  záver  pri  relaxačnej  hudbe  jeden  druhého  vymasírujeme.  Odchádzame  unavení,  ale 
spokojní, tešiac sa už na ďalší štvrtok.

PhDr. Jana Javorská
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Výlet v     ZOO  

Nastala vôňa leta,  očakávania dobrodružstiev z cestovania,  túžby po nerušenom leňošení. 
Nastal aj čas letných výletov. Pred nami stálo ťažké rozhodnutie vybrať čo najzaujímavejší   výlet 
pre našich klientov.

Pri výbere nás zaujala Zoologická záhrada v Bratislave,  ktorú nám bližšie priblížila  naša 
pani vedúca. Dozvedeli sme sa, že snaha vybudovať zoologickú záhradu v Bratislave je dávna, že 
prvé oficiálne úvahy a rokovania sa objavujú už v roku 1948. Zoologická záhrada v Bratislave sa 
stala  domovom  pre  1396  zvierat  a 174  druhov.  Väčšina  chovaných  zvierat  patrí  k ohrozeným 
druhom.

Prišiel dlho očakávaný deň D – 20. jún. 20. jún má taký kľúč, čo pozlátil slnka lúč. Zavše 
o ňom potára, že výlety otvára. Z nášho mesta sme vyrazili o 7,00 hod, ráno za pekného príjemného 
letného počasia, ktoré nám prialo celý deň. Cesta nám rýchlo ubiehala a klienti uvítali i oddychové 
prestávky. O to lepšie a uvoľnenejšie sa v autobuse započúvali do tónov ľúbozvučných piesní.

Po príchode do Bratislavy sme sa posilnili dobrou desiatou, ktorú nám pripravili kuchári. 
Museli sme sa posilniť, veď  nás čakala namáhavá prehliadka.

Po prekročení brán do ZOO sme neverili 
vlastným  očiam.  Po  prvý  krát  v živote  sme 
videli  nový  moderný  pavilón  šeliem,  kde  sa 
nachádzali levy juhoafrické, tigre indické, ktoré 
boli sfarbené na bielo, jaguáre a leopardy.

Mňa  najviac  zaujal  jaguár  americký, 
nazývaný  BORIS,  ktorý  sa  narodil  15. 
septembra  2004  v Poľskej  ZOO.  Jeho  fyzické 
a psychické  znaky  –  mohutné  svaly,  zavalité 
telo,  sila,  búrlivý  temperament  nasvečujú,  že 
jeho  predkovia  boli  nesmierne  životaschopné 
a krásne veľké mačky.

V dohľadnej  dobe  plánujú  Borisovi 
doviesť mladú nevestu a veria, že ho v dospelosti čaká prevratná kariéra plemenného samca a otca 
množstva malých jaguárikov. Držím mu palce, nech sa mu to podarí.

Najviac  si  detské  srdcia  našich  klientov  získal  DINO PARK.  Je  to  unikátna  expozícia 
druhohorných plazov v strednej Európe a má rozlohu 3 ha. V lesnom prostredí je umiestnených 22 
modelov  dinosaurov v životnej  veľkosti,  sú ozvučené a 12 z nich je aj  pohyblivých.  Modely sú 
riadené vlastným počítačom. Súčasťou expozície je detské paleontologické ihrisko, náučný chodník 
a 3D kino, ktoré premieta vývoj života na zemi. Od 1. mája je v DINO PARKU umiestnená – 200 
miliónov rokov stará druhohorná rastlina WOLLEMI PINE.

Keďže  bolo  veľmi  slnečno,  teploty  stále  stúpali  smerom  nahor,  dobre  nám  padlo  aj 
posedenie  pod slnečníkmi,  kde  sme  sa  osviežovali 
studenou kofolou a nanukmi. 

Som presvedčená,  že výlet  vyvolal  u našich 
klientov  silné  emócie.  Najmä  preto,  lebo  mnohí 
z nich boli  po prvý krát v tak blízkom kontakte so 
zvieratami.  Klientom  a aj  nám  zamestnancom  sa 
výlet páčil a plný zážitkov, prekvapení a spokojnosti 
sme odchádzali domov. Prejavy správania u klientov 
a hlavne  prejavy  verbálnej  a neverbálnej 
komunikácie boli dôsledkom radosti a spokojnosti.

Výlet  nás  obohatil  o nové zážitky,  na  ktoré 
budeme ešte dlho spomínať.

Bc. Janka Sihlovcová
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Zoznámte sa prosím...
alebo pár slov o našich klientoch

V tejto rubrike sa budeme snažiť Vám priblížiť životné príbehy našich klientov. Dočítate sa 
tu nielen o tom, aký majú osud, ale aj o tom, akú majú povahu, vlastnosti a čo radi robia. Prvý 
príbeh bude o Jožkovi Adámkovi, ktorý je v našom domove najdlhšie. Jeho príbeh bol zverejnený aj 
v .MY Kysucké noviny 13. marca 2007, ktorého autorkou je Iveta Frolková. 

Jozef Adámek
Jožko  pochádza  z Budatínskej  Lehoty  v okrese 
Kysucké  Nové  mesto.  Má  dvadsaťtri  rokov 
a v ústave  strávil  už  neuveriteľných  15  rokov.  So 
svojimi kamarátmi tu býva celý týždeň a na víkend 
odchádza  domov  k rodine.  Od  narodenia  je 
hluchonemý. Na jeho postihnutí sa podpísala detská 
mozgová obrna na podklade poškodenia centrálneho 
nervového systému. Sprvu žil v domácom prostredí. 
Keďže  je  veľmi  náročné  starať  sa  o takéto  dieťa 
a azda najlepšie to zvládnu odborníci, rodičia sa ho 
pokúsili  umiestniť  do  ústavu  v Kremnici.  To  však 
nevyšlo, tak napokon našiel Jozef svoj druhý domov 
v Kysuckom  Novom  Meste.  Rodičia  postihnutých 
detí  sa nikdy nechcú zmieriť s tým, že diagnóza je 
definitívna  a vždy  dúfajú,  že  sa  niečo  zmení.. 
Napokon  im  však  neostáva  iné,  len  sa  zmieriť 
s neúprosným  ortieľom  osudu.  A hoci  k  Jožkovi 
nebol príliš zhovievavý, má svoj život rád a teší sa 

z každej maličkosti. Hoci nehovorí, je veľmi komunikatívny. Rád sa zoznamuje s ľuďmi a aj keď 
nepozná  posunkovú reč,  našiel  si  svoju  vlastnú.  Jožko  je  vášnivý  turista.  V rámci  turistických 
prechádzok  spoznáva  s pomocou  vychovávateliek   okolité  kopce,  zbiera  bylinky  a ako  to  už 
k turistike  neodmysliteľne  patrí,  aj  opeká  pri  ohníku. 
Na týchto vychádzkach hádžu na cieľ, behajú, hrajú sa 
s loptou.  Na to,  aby bol  fyzicky  zdatný,  potrebuje  si 
utužovať  telo.  A to  robí  pomocou  činiek.  Okrem 
každodenných  cvičení  s fyzioterapeutkou  si  navyše 
s nimi  rád  zacvičí.  Okrem  toho  rád  tancuje  a hudbu 
určite  aspoň  čiastočne  počuje,  pretože  keď  hrá 
dostatočne nahlas, vidieť, že rytmus cíti. Jeho bratia sa 
ho  počas  domácich  víkendových  pobytov  snažia 
vtiahnuť medzi rovesníkov, čo mu veľmi prospieva.

Myslím  si,  že  Jožkov  príbeh  chytí  za  srdce 
každého  a v kútiku  duše  si  uvedomí  cenu  života,  ale 
hlavne zdravia, ktoré sme dostali do vienka ako dar. 

Niekedy  si  ani  neuvedomujeme,  aké  máme 
šťastie, že sme zdraví a môžeme žiť plnohodnotný život 
podľa  svojich  predstáv,  túžob  a možností.  Nie  všetci 
majú to šťastie  byť  od narodenie zdraví  ,  no napriek 
tomu  bojujú  zo  životom  a tešia  sa  z každej  chvíľky, 
ktorú prežijú.

Jožko  je  dobrým  príkladom  človeka,  chlapca 
alebo tak povediac muža, ktorý aj napriek svojej chorobe je plný radosti a lásky.

Mgr. Ingrid Pinková
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Poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja   v DSS  

Poradenské  centrum  ŽSK vzniklo  na 
základe  pilotného  projektu  Žilinského 
samosprávneho  kraja  s názvom:  ,,Poradenské 
centrá ŽSK“, ktoré začalo fungovať od 1. marca 
2007. Sídlo Poradenského centra ŽSK je v budove 
DSS pre deti a dospelých  na ulici Belanského č. 
12 v Kysuckom Novom Meste. 

Poradenské  centrum ŽSK bolo  vytvorené 
pre zabezpečenie prvostupňovej odbornej pomoci 
občanom daného regiónu, ktoré bude poskytovať 
bezplatné  sociálne  poradenstvo  v zmysle  §  12 
zákona NR SR č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov. Formou sociálneho 
poradenstva  sa  prispeje  k prekonaniu  sociálnej 
núdze,  ktorú  občan  nemôže  z objektívnych 

dôvodov zmierniť alebo prekonať sám ani s pomocou rodiny. Občanovi sa zabezpečí poradenstvo 
prvého kontaktu a bude usmernený vo veci poskytnutia sociálnej pomoci, jej formách a rozsahu na 
príslušný úrad, inštitúciu a pod.. Poradenské centrum ŽSK poskytuje svoje služby bezplatne pre 
občanov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a nevedia na koho sa majú obrátiť.

Medzi hlavné aktivity Poradenského centra ŽSK patrí:
• krízová intervencia (pomoc pri umiestňovaní občanov, pomoc rodinám)
• všeobecné sociálne a právne poradenstvo (sociálna oblasť)
• monitorovanie sociálnych problémov regiónu
• osvetová činnosť
• poradenstvo a sociálna pomoc poskytovaná telefonicky, elektronicky a korešpondenčne.

Cieľovou skupinou Poradenského centra ŽSK sú:
• občania v dôchodkovom veku (seniori)
• zdravotne ťažko postihnutí občania a ich blízki príbuzní
• príbuzní a blízki občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
• deti, matky a občania, ktorí sa ocitli v krízových sociálnych situáciách
• ostatní občania.

Zábavné okienko

1.  Príde občan na úrad práce a     hovorí:  
- Chcel by som prácu, ktorá dobre vynáša.
- Výborne. Máme pre Vás miesto riaditeľa so 

šesťdesiattisícovým mesačným platom a služobné 
auto k tomu.

- Robíte si zo mňa srandu?
- Vy ste s tým začali...

                                                      2.Pýta sa učiteľka malého Janka:
- Aký je to čas, ja sa kúpem, ty sa kúpeš, on sa kúpe?

Janko na to:
- Sobota večer pani učiteľka

3.  Na ulici plače chlapček. Príde k nemu pani a     pýta sa:   
- "Čo sa ti stalo, maličký?" 
- "Stratil som sa!" vzlyká.
- "A poznáš svoju adresu?"
- "Áno. Matej zavináč azet bodka es ka."
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Vtipný recept

Recept pre mamičky - čokoládový koláč
recept je pre 0 osôb(y)
Ingrediencie:
1 šálka margarínu
2 šálky cukru 
1/3 šálky kakaa
4 vajcia, 
2 čajové lyžičky vanilky (vanilkového cukru)
1-1/2 šálku polohrubej múky,
1 čaj. lyžička soli, 
1/2 šálky orechov

Príprava:

1) Vyberte plyšového medveďa z trúby a predhrejte ju na 190 °C
2) Rozpustite na panvici 1 šálku margarínu.
3)  Znovu vyberte plyšového medveďa z trúby a povedzte mladšiemu synovi: ,,Nesmieš, 

nesmieš!“
4) Pridajte k margarínu 2 šálky cukru.
5) Zoberte mladšiemu synovi kelímok od tuku a umyte kuchynskú linku.
6) Odmerajte 1/3 šálky kakaa.
7) Znovu zoberte mladšiemu synovi kelímok od tuku a vykúpte mačku.
8) Použite antiseptické prípravky a obväzy na škrabance, ktoré vznikli pri odstraňovaní tuku 

z chvosta mačky.
9) Zmiešajte 4 vajcia, 2 čajové lyžičky vanilky a 1-1/2 šálku polohrubej múky.
10) Vyberte dymiaceho medvedíka z trúby a otvorte všetky dvere a okna, aby sa mohlo 

vyvetrať.
11) Zoberte staršiemu synovi telefón a uistite spoločnosť na druhej strane linky, že to bol omyl. 

Zavolajte na Telecom a pokúste sa tento priamy hovor vyškrtnúť z účtu.
12) Odmerajte 1 čaj. lyžičku soli, 1/2 šálky orechov a dobre ich roztlčte.
13) Vysloboďte mačku z ľadničky.
14) Nalejte celú zmes na dobre vymastený plech a pečte asi 25 min.
15) Zachráňte mačku a zoberte staršiemu synovi žiletku . Vysvetlite deťom , že vôbec netušíte či 

sa môžu oholené mačky spáliť na slniečku. Vyhoďte mačku von, kým je ešte čas, a ona je 
ešte schopná utiecť.

Tajnička

1. Pečie sa v peci
2. Dáždnik hovorovo
3. Papagáj
4. Bicí hudobný nástroj
5. Robí sa z neho nábytok
6. Spieva o ňom Matelko
7. Studená sladká pochúťka
8. Šijacia potreba
9. Kráľ zvierat

1.      

2.        

3.      

4.      

5.      

6.        

7.         

8.     

9.    
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všetkým, ktorí oslavujú svoje narodeniny:

• naši klienti:             Natálka Šmáriková – 16. 6. 2007 – 17 rokov
                                     Martin Ďuriš  - 28. 6. 2007 – 26 rokov
• naši zamestnanci:   Mgr. Silvia Martinčeková 
                                            Mária Kašiarová

a blahoželáme aj tým, ktorí majú meniny:                        

• naši klienti:        Peter Adzima, Petra Suchárová
                                Janko Gašpierik
                                Lenka Švíriková 

• naši zamestnanci:      Lenka Podkrivacká
                                        

Ak nejaké šťastie existuje tak ho hľadaj pred sebou nie za sebou....
Keď sa jedny dvere šťastia otvoria, iné sa zatvoria. Často však 

pozeráme tak dlho na zavreté dvere, že nevidíme tie, ktoré sa otvorili 
pre nás.

Marcus Aurelius

Vydáva: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
              ul. Belanského č. 12, 024 01 Kysucké Nové Mesto, tel. č.: 041/421 2121
Šéfredaktor: Mgr. Silvia Martinčeková
Spolupracovníci: Bc. Veronika Melicherová, Mgr. Ingrid Pinková
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