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„Vedieť starnúť je majstrovstvo múdrosti a jedna z najťažších kapitol vo veľkom umení
žiť ( Henri Frederic Amiel )“

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine sa
naši klienti mohli zúčastniť 4. februára 2015
aktívnej
besedy
s členkami
Klubu
onkologických pacientov z Brezna – Mgr. Evou
Faškovou a pani Líviou Ďurčenkovou.

Dňa 12.02.2015 zamestnanci Okresného úradu Banská Bystrica prijali pozvanie , aby
nielen personálu, ale aj klientom DD a DSS HRON podali informácie o stredisku
Informačnej záchrannej služby. Zamestnanci IZS popriali klientom pevné zdravie.

Medzinárodný deň materského jazyka bol vyhlásený na 30. výročnej konferencii
UNESCO v novembri 1999. Tento deň sme si 13. februára 2015 aj my v našom
zariadení sociálnych služieb DD a DSS HRON nielen pripomenuli, ale aj precvičili náš
materský jazyk spolu so študentkami SPSA EBG z Brezna.

Je obdobie od Troch kráľov až do Popolcovej stredy. S veselým fašiangovým
programom prišli pobaviť našich klientov 17. februára deti z MŠ v Nemeckej za čo im so
srdca ďakujeme.

,, Všetko krásne sa na svete zrodilo z lásky k žene.“
Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Valaská prišli spríjemniť piatkové dopoludnie
hudobným darčekom predovšetkým klientkám DD a DSS HRON pri príležitosti sviatku ,,
MDŽ“.

Na výzvu zariadenia sociálnych služieb HUMANITAS sme sa
zapojili do fotografickej súťaže a získali sme III. miesto.

Aj tento rok sa naše zariadenie sociálnych služieb DD
a DSS HRON zapojilo do celosvetovej akcie Týždňa
mozgu. Aktívne sa do tejto akcie zúčastnili študentky
SPSA EBG z Brezna pri prezentácii tréningu pamäti.
Občianske združenie SPOĽACH
nás obohatilo
o inšpiratívne cvičenia a zaujímavú prednášku o našom
mozgu a pamäti.

Dňa 20.marca 2015 sme spolu so žiakmi ZŠ v Nemeckej pripravili veľmi podnetné
podujatie v prednese poézie. Nielen žiačky, ale aj klientka p. Helena Šúšová a personál
DD a DSS HRON si pripomenul tento pre nás významný deň prednesom poézie.

,, Voda je život, stále to majme na pamäti a preto si ju vážme“.
Tieto slová boli obsahom zaujímavej besedy s p. Šuchaňovou pracovníčkou NAPANT
Banská Bystrica, ktorá sa uskutočnila 26. marca 2015 pri príležitosti Svetového dňa
vody.

Január:

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

Február:

p. Dvorská, p. Kováčová

Marec:

p. Pružinová, p. Pavliaková, p. Chriašteľ, p. Belková, p. Kaduková
Želáme všetko najlepšie

p. Cabanovú z Brezna

p. Mihaliskovú z Predajnej

p. Horváthovú z Jasenia

p. Majera z Predajnej

Vítame Vás

p. Mravcová Želmíra

p. Stanislavová Gabriela

p. Pohančaníková Anna

p. Kindernayová Ľudmila

Česť ich svetlej pamiatke

