MEMORANDUM POZITIVITY
ČO POZITÍVNE NÁM V DSSpKM PRINIESOL ROK 2020

Nová skupinová aktivita – poznaj svoju krajinu.

Vedomostný kvíz o zariadení.

Zblížili sme sa s klientami tak viac, ako ľudia, nie ako personál
zariadenia.

Fantastické karaoke.

Celé roky sme snívali o altánku a záhrade – už ich máme.

Tešíme sa na spoločnú turistiku. Už v piatok sa klienti pýtajú, kam
pôjdeme.

Máme viac času na individuálnu prácu, na aktivity, ktoré sme dlho
odkladali.

Ráno začíname chvíľkou vďačnosti... tešíme sa z maličkostí.

Bolo o nás dobre postarané, nie ako o učiteľov.

Zlepšili sa naše vzťahy s rodinami klientov.

Urobili sme poriadok v papieroch po 20tich rokoch.

Mali sme priestor na vzájomné spoznávanie, nie len povinné
zastupovanie.

Všeličo sa urobilo v zariadení – dostali sme nový nábytok.

Keď sme otvorili, deti sa na nás tešili... aj rodičia.

Zmena personálu prispela k lepšej socializácii.

Objavili a zrealizovali sme nové tvorivé aktivity, ktoré sa pri plnom
počte klientov nedali urobiť.

Viera v seba, v svoju prácu. Viem, že to robím dobre a má zmysel
podeliť sa o to s inými.

Spomalenie, čas na individuálnu prácu.

Vzdelávanie z pohodlia
vymožeností.

domova...

po

zvládnutí

technických

Objavenie novej schopnosti u seba – zvládnutie pracovnej pozície v
ročáku, čo predtým vyzeralo úplne nereálne.

Najúžasnejší pracovný kolektív, ktorý občas dokonca bez reptania,
prijíma rôzne stupne opatrení, či obmedzení.

Výnimočný DSSpKM... viac ako 7 statočných ... odborníkov.

Preverenie manažérskych zručností - schopnosť rozdeliť veci od
najdôležitejších po tie menej dôležité.

Viera, že sme dobrý tím, na ktorý sa môžem spoľahnúť – spolu
s našimi „dobrotami“ tvoríme rodinu.

Videohovory s klientami, rodičmi a kolegami, nová forma
vzdelávania. Tešila som sa do práce, lebo som vedela, že sa vždy
nájde spôsob, ako sa niečo dá a podarí.

12 hodinová služba po karanténe v ročáku nie je zrazu taká
vyčerpávajúca. Aj keď sú už všetci klienti u nás, je to ok. Covid nás
zblížil.

Som rád, že ma korona zastihla v tomto zariadení.

