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Darovať krv je prejavom ľudskosti a malo
by sa stať súčasťou života každého zdravého
človeka. Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi
v každom z nás. Rozhodnutie darovať krv môže
iného
človeka
zásadne
ovplyvniť osud
a zachrániť mu život. Preto sa zamestnanci
zariadenia sociálnych služieb DD a DSS HRON
v Dubovej 15. 01. 2014 rozhodli darovať krv a to
priamo v zariadení.

Fašiangy predstavujú obdobie od
Troch kráľov do Popolcovej stredy. Boli
sprevádzané
zábavou a fašiangovým
sprievodom masiek. Fašiangovú náladu do
zariadenia sociálnych služieb DD a DSS
HRON v Dubovej priniesli 11. 02. 2014
seniori z Denného centra Prameň
v Brezne. Ich
spev potešil a nadchol
našich klientov.

O mediácii ako možnosti
riešiť
spory
mimosúdne
nám
v Domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb
HRON v Dubovej 27. 02. 2014 porozprával
mediátor Mgr. Martin Dubníček, riaditeľ
Mediačno - konzultačného centra Sova.

Prijímateľom sociálnej služby v DD a DSS HRON bola ponúknutá v rámci tejto
akcie praktická prednáška zameraná na zlepšenie pamäti ako aj odborná prednáška
o možnom vzniku cievnych mozgových príhod. 11. 03. 2014 zamestnankyne zariadenia
DD a DSS HRON uskutočnili pre žiakov ZŠ v Nemeckej prezentáciu “Ako funguje
mozog alebo načo nám je pamäť”. Tvorivý a podnetný bol aj 13. 03. 2014, kedy sa
uskutočnila ukážková hodina Tréningu pamäti pre seniorov za aktívnej účasti študentiek
Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG z Brezna.

Prijímatelia sociálnej služby v Domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON
v Dubovej privítali 17. 03. 2014 kpt. Ing.
Riapoša Václava z okresného riaditeľstva PZ
v Brezne na prednáške na tému správanie sa
v cestnej
premávke
a riziká
spojené
s podvodmi
páchaných
na
senioroch.Zaujímavou formou, s množstvom
skutočných
prípadov,
nás
všetkých
poinformoval ako predchádzať tomu, aby sme
sa stali obeťou trestného činu. Dozvedeli sme
sa ako, ale hlavne prečo máme povinnosť používať prvky z reflexného materiálu a ako
sa správať v cestnej premávke.

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých z Banskej Bystrice 26. 03.
2014 prostredníctvom svojich zamestnankýň oboznámilo prijímateľov sociálnej služby v
Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON v Dubovej s kompenzačnými
pomôckami, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým lepšie sa orientovať v bežnom
živote.

Január:

p. Danišová, p. Húsenica, p. Kantor, p. Murgašová, p. Kňazovická,
p. Pohančaníková, p. Longauerová

Február:

p. Dvorská, p. Pribylina, p. Kováčová

Marec:

p. Straponček, p. Pružinová, p. Pavliaková, p. Belková M., p. Kaduková
Želáme všetko najlepšie

p. Flochová Žofia z Mýta pod Ďumbierom

p. Repčínová Lujza z Banskej Bystrice

p. Štáblová Mária z Hornej Lehoty

p. Kupec Pavel z Brezna
Vítame Vás

p. Murgašová Júlia

p. Péterová Anna

p. Lopušník Štefan

p. Plieštik Ladislav

p. Repčínová Lujza
Česť ich svetlej pamiatke

