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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 8. januára seniori z DC Prameň
v Brezne. Ich program potešil a zabavil našich prijímateľov sociálnej služby.

Deň osamelých sme si pripomenuli 13. februára spoločne s členmi OZ Zdravotne
postihnutých v Brezne. Ich spev presvedčil našich prijímateľov sociálnej služby, že nie
sú osamelí.

OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors je nezisková organizácia s celoslovenským
pôsobením. V rámci programu Smiech nepozná vek zavítali špeciálne vyškolení
zdravotní klauni na návštevu nášho zariadenia. Priniesli 16. februára prijímateľom
sociálnej služby v DD a DSS HRON povzbudenie, novú radosť zo života a ľudskú
blízkosť.

Medzinárodný deň materského jazyka sme si
27. februára spoločne pripomenuli so
študentkami z SSOŠP EBG v Brezne.
Pripravili si pre nás bohatý a zaujímavý
program.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prišli popriať všetkým ženám veľa zdravia,
šťastia, úspechov a osobnej pohody 7. marca žiaci ZUŠ vo Valaskej. Krásnym
hudobným vystúpením potešili všetkých prítomných.

Týždeň mozgu 2018 sa konal tento rok od 12. do 16. marca. U nás sme ho odštartovali
besedou s pracovníčkami ŠZ Tereza Hronec. Tréning pamäti sme si spoločne vyskúšali
so študentkami z SSOŠP EBG v Brezne 15. marca. Týždeň mozgu sme ukončili veselo.
Prijímatelia sociálnej služby spolu so žiakmi ZŠ s MŠ v Nemeckej sa zabavili pri
muzikoterapii s odborným lektorom 16. marca.

Jarný pozdrav plný spevu k nám do zariadenia
priniesli 26. marca členovia speváckeho zboru
Chabenec z Jasenia. Snažili sa potešiť naše
srdiečka, čo sa im aj podarilo.

Január:

p. Husenica, p. Babčan, p Durkošová, p. Longauerová

Február:

p. Dvorská, p. Zorská, p. Hazáková, p. Sitarčíková

Marec:

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

p. Kvačkajovú z Jasenia

p . Kupca z Brezna
Vítame Vás

p. Hochelová Marta

p. Karamanová Margita

Česť ich svetlej pamiatke

