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Rány z děla
Únor 2017
měsíčník Sociálně – terapeut. dílen a stacionáře Pohodička
z Dělostřelecké ulice v Rokycanech

A jsme po vysvědčení. V Pohodičce sice není škola, ale klienti také hodnotí své asistenty, a co je
pro ně nejjednodušší, nežli vzpomenout na školu a napsat známku od jedné do pětky. Je to dobré,
dobré je za tři, jak se říká. Je to výborné. To je hodnocení našich klientů, kteří jsou tu s námi.
Děkujeme jim, že nás takto pozitivně vnímají a pro nás je to závazek i na další období. Hned na
začátku února byla celá Pohodička vyzdobena výtvarnými pracemi. Ze všech obrázků se na nás
dívali Tři králové, někdy šli pěšky, někdy putovali na velbloudech… tak, jak si který malý umělec
troufl namalovat. Jsme rádi, že některé školy na naši výzvu „malovat“ už čekaly. Nemohly jsme je
zklamat. Nakonec vyhráli všichni účastníci alespoň symbolickou odměnu, protože všechny obrázky
byly velmi zdařilé. Od začátku února začala mezi námi pracovat nová asistentka Martina. Vítáme ji
mezi námi a doufáme, že se jí u nás a s námi bude líbit. V únoru začali docházet také dva noví
klienti do dílen: Vašek a
Adriana. I je jsme vítali
s otevřenou
náručí.
Velkou akcí v Pohodičce
byla beseda na téma
„Drogy“. Navštívili nás
kurátor pro děti a mládež
z Městského
úřadu
v Rokycanech Mgr. Jiří
Kruba se svojí kolegyní
Mgr.
Markétou
Mynaříkovou a celé dvě
hodiny
vyprávěli
a
zároveň varovali naše
klienty a také žáky ze
Speciální
školy
v Rokycanech, kteří si
přišli zajímavé povídání
poslechnout,
před
následky užívání drog.
Vysvětlovali, jak na člověka a celou jeho rodinu užívání drog působí, jak se lidé mění, jak se mění
jejich chování, způsob myšlení, jak ztrácejí zájem o cokoli jiného, než o drogy. Jako praktickou
ukázku přinesli kufřík, ve kterém byly jednotlivé drogy vyobrazeny, vylisovány, v tabletách…
Uvítali jsme v Pohodičce také emeritního biskupa p. Františka Radkovského. Zašel jen tak na „kus
řeči“ a povídání to bylo příjemné. Následující týden proběhlo v Pohodičce školení I. pomoci.
Vždycky jsou s námi i klienti, může se stát, že oni budou v situaci, kdy svým mobilem nebo jinou
pomocí pomohou k záchraně života.

V závěru měsíce, jak to k masopustu
patří, proběhl v Pohodičce pyžamový
bál. Čepičky na spaní, noční košilky,
peří ve vlasech…kdoví, odkud ty
masky vylezly… slavnostní výzdoba,
serpentiny a konfety…. zvučná
muzika ... a v tom všem klienti a
zaměstnanci
v jednom
chumlu.
Pyžamový bál byl v pátek přesně 24.
února na Matěje, takže bylo
slavnostní i občerstvení, protože náš
Matěj slavil svátek. Utancovaní a
veselí odcházeli ten pátek klienti
z Pohodičky domů.
Blíží se nám abilympiáda a
Velikonoce. To jsou hlavní události,
ke kterým budeme směrovat a už
směřujeme výrobu v dílnách a přípravu ve stacionáři. Letos pojedeme po roční přestávce soutěžit
v květnu zase do Pardubic. Tento rok
je termín posunutý o jeden týden
dopředu. Přihlášení klienti dostanou
včas potřebné informace, bude také
nutné uhradit startovací poplatek.
Zatím na internetu přesná cena a
podrobnosti
nejsou.
V březnu
pojedeme také na výlet do Prahy na
výstavu kostýmů a rekvizit, které
byly použity v nové pohádce Anděl
Páně
2.
Můžete
se
těšit.
Domlouváme termín. Včas se dozvíte
všechno potřebné.
Na myslivecké burze budeme
vystavovat a prodávat výrobky, na
kterých se objevují zvířátka, která
myslivci v lese potkají nebo zvířata,
která jdou vedle nich na hon. Již v minulém roce měly velký ohlas tkané kabelky s divočákem,
psem, jestřábem, orlem, daňkem, srnkou, zajícem, sovou jako živou…že tomu nevěříte, že to není
možné? Přijďte se podívat na burzu nebo do Pohodičky. Škoda, že jsme se nevsadili.

Plán na březen:
2. 3. Mše v DPS sv. Pavla
10. 3. Plavání
18. 3. Myslivecká burza v Restauraci Na Střelnici, prodej výrobků
24. 3. Plavání
25. 3. Prodej výrobků v mirošovské Harmonii
30. 3. Pěší výlet do Litohlav, na Vršíček – pro zdatné chodce
Zapsala: Marie Dušková

