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V dňoch 16. - 20. januára 2017 nás navštívili tí, ktorí majú srdiečko na tom správnom
mieste a chceli zažiť povznášajúci pocit z nezištnej pomoci druhým a venovali kúsok
svojho času a schopností v prospech prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia.
Počas tohto týždňa sa vystriedal s dobrovoľníckymi aktivitami kolektív Slovenskej
sporiteľne z Banskej Bystrice. Dobrovoľníci pomohli pri prácach so snehom, spoločne
strávili čas s prijímateľmi sociálnej služby pri maľovaní, čítaní a rozhovoroch. Všetkým,
ktorí sa dobrovoľníckych aktivít zúčastnili patrí naše veľké poďakovanie.

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 členovia OZ Zdravotne
postihnutých v Brezne. Ich spev potešil a nadchol
našich prijímateľov sociálnej služby.

21. február 2017 sme si so študentkami z SPSA
EBG
z Brezna
spoločne
pripomenuli
Medzinárodný deň materského jazyka. Cieľom
tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a
precvičovanie materských jazykov po celom
svete. V zariadení znela krása veršov v našej
ľubozvučnej slovenčine.

V stredu 8. marca 2017
sme si pripomenuli
Medzinárodný deň žien - deň úcty, lásky a vďaky
všetkým ženám. S prednáškou. Hodnota ľudského
života nás navštívila p. Katka Štugnerová.

Zariadenie sociálnych služieb DD a DSS HRON sa od 13. do 17. marca 2017 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. Tvorivá
a podnetná bola ukážková hodina Tréningu pamäti pre seniorov DD a DSS HRON za
aktívnej účasti seniorov z Denného centra v Nemeckej.

Medzinárodný deň šťastia si pripomíname 20. marca. Šťastie sa nedá chytiť do ruky,
nepríde k nám na zavolanie, no túžime po ňom všetci. Niekomu k šťastiu stačí málo, no
inému by k šťastiu nepostačilo ani keby mal všetky poklady sveta Každého človeka robí
šťastným niečo iné. Dôležité je snažiť sa nájsť to svoje šťastie a udržať si ho v živote.
Nám tento deň prišli urobiť šťastnejší svojim umením žiaci ZUŠ vo Valaskej.

Prijímatelia sociálnej služby DD a DSS HRON spolu so žiakmi ZŠ v Nemeckej si
recitačným dopoludním pripomenuli Svetový deň poézie. 21. marec bol v roku 1999
vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie, ktorého
cieľom je vzdanie úcty poézii či už formou propagácie, recitácie, čítania, písania alebo
publikovania. V prednese sa striedali žiaci s prijímateľmi sociálnej služby a všetci
zúčastnení prežili pekné dopoludnie.

Január:

p. Husenica, p. Longauerová

Február:

p. Dvorská, p. Zorská, p. Jariabková

Marec:

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

p. Belkovú A. z Nemeckej

p . Lokšovú z Banskej Bystrice

p. Hochelovú z Banskej Bystrice

p. Babčana z Valaskej
Vítame Vás

p. Kaiserová Mária

p. Kováčová Blanka

p. Buvalová Helena

p. Horváthová Mária

p. Šávoltová Anna

p. Hrašková Anna

Česť ich svetlej pamiatke

