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Fašiangovú náladu do zariadenia sociálnych služieb DD a DSS HRON v Dubovej
priniesli 20. januára 2016 deti z triedy „včielok“ z MŠ v Nemeckej. 3. februára 2016
seniori z Denného centra Prameň v Brezne vo fašiangovej nálade pokračovali. Ich spev
potešil a nadchol našich prijímateľov sociálnej služby. Prisľúbili sme si ďalšie spoločné
stretnutia. “Speváci z Prameňa” sa s nami rozlúčili krásnym zápisom do kroniky: “
Fašiangy sa krátia už sa nenavrátia. Prajeme Vám naši milí, aby Ste v zdraví
spokojnosti žili a každý rok nás pozývali, aby sme Vám zaspievali“.

V novembri 2015 sa DD a DSS HRON po druhý krát zúčastnil súťaže o najkrajšiu
fotografiu, ktorú organizoval Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Humanus n. o. Hlohovec. Získali sme krásne tretie miesto.

Svetový deň proti rakovine sme si pripomenuli
4.februára 2016 zaujímavou besedou s pani
Lánikovou Elenou z Ligy proti rakovine
v Banskej Bystrici. Porozprávala prijímateľom
sociálnej služby v DD a DSS HRON čo môžu
pre svoje zdravie urobiť.

Dňa 26.februára 2016 privítali prijímatelia sociálnej služby DD a DSS HRON návštevu
zamestnankýň p.Šuchaňovej a p. Kološtovej z NAPANT Banská Bystrica. Zaujímavou
prednáškou sme si pripomenuli Svetový deň mokradí.

V utorok 8. marca 2016 zahriali obyvateľky DD a DSS HRON nielen prvé jarné slnečné
lúče. Pozdraviť a rozveseliť nás so svojim program prišli Ing. Ján Gréner a p. Smrečan
z OZ Kosodrevina. Program bol nádherný a celý venovaný 8. marcu - dňu úcty, lásky
a vďaky všetkým ženám. Vyčarili úsmev a možno aj slzičku dojatia.

Zariadenie sociálnych služieb DD a DSS HRON sa od 14. do 18. marca 2016 zapojilo do
ďalšieho ročníka úspešnej celosvetovej akcie Týždeň mozgu. „Týždeň mozgu“ je
medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a
jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Tvorivý
a podnetný bol 14. marec 2016, kedy sa uskutočnila ukážková hodina Tréningu pamäti
pre seniorov za aktívnej účasti žiakov ZŠ s MŠ v Nemeckej. Tréning pamäti si s nami
vyskúšali 18. marca 2016 aj seniori z DC Prameň z Brezna.

23. marca 2016 sme so študentkami z SPSA EBG z Brezna spoločne oslávili
krásu veršov a tým sme si pripomenuli Svetový deň poézie.

Január:

p. Husenica, p. Kňazovická, p. Longauerová

Február:

p. Dvorská, p. Kováčová

Marec:

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

p. Pejkovú z Nemeckej

p . Šipulovú z Banskej Bystrice

p. Babčanovú z Valaskej
Vítame Vás

p. Tehlárová Mária

p. Luptáková Helena
Česť ich svetlej pamiatke

