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Výprava obyvatel Domova pod hradem Žampach v Bardejove na
Slovensku

Úvod:

Ve dnech 29.8. – 3.9.2011 se uskutečnil tradiční výměnný pobyt partnerských
zařízení poskytujících sociální služby na Žampachu a v Bardejove. Role
hostitele se v tomto roce ujala slovenská strana.

Obsah:

Celkem osm obyvatel a pracovníků Domova pod hradem Žampach odjelo na sklonku
prázdnin na šestidenní pobyt do slovenského Bardejova, aby zde realizovali pravidelný
výměnný pobyt, který je součástí programu spolupráce zařízení poskytujících sociální
služby v Pardubickém a Prešovském kraji.
Program pobytu byl zaměřen na poznávání přírodních zajímavostí a kulturních tradic
východního Slovenska. Účastníci pobytu měli možnost si prohlédnout „drevené kostolíky“,
posedět na salaši a ochutnat pravé domácí sýry či navštívit historické objekty města
Bardejov. V programu samozřejmě nechyběla ani diskotéka obyvatel obou zařízení nebo
přátelská posezení s opékáním buřtů. Vyvrcholením pobytu byla účast žampašské výpravy
na regionálním koncertu bez bariér – „Krídla túžby“.
Společná setkání se těší velkému zájmu obou stran, vždyť za osm let, kdy se uskutečňují,
byla navázána mnohá přátelství mezi obyvateli i pracovníky obou zařízení.
Pobytem obyvatel Domova pod hradem Žampach na Slovensku však spolupráce
v letošním roce ještě nekončí. V předvánočním období proběhne společná výstava a
prezentace obou zařízení. Jaromír Fabián, koordinátor vzájemné spolupráce za Domov
pod hradem Žampach k tomu dodává: „Společná výstava proběhne v období
předvánočních koncertů na Žampachu, ty se konají 7. a 9. prosince, o skutečném rozsahu
výstavy bude veřejnost ještě informována“.
A na co se mohou obyvatelé obou zařízení těšit v příštím roce? „Řada bude na nás,
připravujeme společný zimní pobyt v Orlických horách“, dodává Jaromír Fabián.

Odkaz:

http://www.uspza.cz/index.php?id=3302

_______________________________________
Domov pod hradem Žampach je sociálním zařízením Pardubického kraje – domovem pro osoby se zdravotním postižením.
Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob
života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích,
pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí.
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