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1. blok
Individuálne plánovanie v sociálnych službách
zamerané na zisťovanie potrieb a osobných cieľov
prijímateľov soc. služby. Vzdelávanie sa uskutočnilo
prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie SPOĽACH.
2. blok
Oslovili sme aj Poradenské centrum pre dospelých
Brezno, ktorého hlavnou misiou je podporovanie
celoživotného rozvoja vzdelanostného potenciálu
jednotlivca a celej spoločnosti, a vybrali sme
vzdelávacie programy zaujímavé pre zamestnancov ZSS. Vzdelávanie zamestnancov
bolo zamerané na - rozvoj komunikačných zručnosti, riešenie konfliktov, sociálne
zručnosti – vychádzanie s druhým.

Prijímatelia sociálnej služby v Domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb
HRON v Dubovej privítali dňa 10. 04. 2014
medzi sebou vzácneho hosťa. Po troch
rokoch ich opakovane navštívil rodák z
Podkoníc pri Banskej Bystrici MUDr. Milan
Očenáš.
V sedemdesiatych rokoch rozvíjal a
zjednotil oddelenie Úrazovej chirurgie v
Banskej Bystrici. V roku 1999 vo veku 67
rokov odstúpil z funkcie prednostu a odišiel

do Afriky, aby pracoval ako lekár – misionár. Pôsobil vo vojnovom Južnom Sudáne a
neskôr sa jeho domovom stalo Burundi. Práve o svojich skúsenostiach a zážitkoch z
vojnou zdevastovanej krajiny nám pán doktor hovoril. Beseda obohatená o fotografie z
misie všetkých zaujala. Chudoba, choroby a životné podmienky ľudí z Afriky chytila
poslucháčov za srdce.

Stavanie májov bolo rozšírené na celom
Slovensku a bolo sprevádzané muzikou, tancom a
spevom. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali
slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným
dievčatám pod obloky máje. Ani tento rok sme
neporušili dlhoročnú tradíciu v stavaní mája. Tento
prastarý ľudový zvyk si naši prijímatelia sociálnej služby
v DD a DSS HRON spríjemnili krásnym ľudovým
spevom pred budovou zariadenia okolo vyzdobeného
mája.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí
všetkým mamám. Tento rok sme si
Deň matiek pripomenuli v nedeľu 11.
mája. Byť mamou je najkrajšie
povolanie v živote každej ženy. Deň
matiek je špeciálny čas povedať našim
mamám ako ich máme radi, čo pre nás
znamenajú a vyjadriť im našu
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!
Všetkým mamám v DD a DSS HRON
prišli 12. mája poďakovať a pozdraviť s
krásnym kultúrnym programom deti
MŠ v Nemeckej.

13. mája nás navštívila bývalá riaditeľka
ZSS v Tisovci Ing. Huňová, ktorá nás
uviedla do tajov numerológie. Bolo to jej
prvé vystúpenie pre skupinu poslúcháčov.
Rozprávanie o tom čo všetko o nás
prezradia čísla nás všetkých zaujal a
dozvedeli sme sa veľa nových informácií.

Krásy prírody a význam jej ochrany nám
priblížila pri svojej návšteve v našom
zariadení 14. mája p.Šuchaňová z
NAPANT. Premietla nám film o divokej
prírode na hraniciach Slovenska, Poľska a
Ukrajiny, kde spoločne žijú zubry, bobry,
medvede, vlci, srnčia zver a mnoho iných
živočíchov.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA Brezno bol vyhlasovateľom 2.
ročníka súťaže v prednese poézie pre prijímateľov sociálnej služby . Pani Helena
Šušová z nášho zariadenia sa umiestnila v tejto súťaži na 1. mieste k čomu jej srdečne
gratulujeme a sme na ňu hrdí.

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 zásadne ovplyvniť osud iného človeka a zachrániť mu život. Preto sa zamestnanci
zariadenia sociálnych služieb DD a DSS HRON v Dubovej rozhodli zorganizovať odber
krvi a to priamo v zariadení. O plánovanej akcii sme informovali širokú verejnosť v
našom okolí. V spolupráci s Národnou transfúznou službou prostredníctvom mobilnej
jednotky odberu krvi sa to 25. 06. 2014 podarilo už po druhý krát.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON v Dubovej od svojho vzniku
každoročne organizuje ples pre prijímateľov sociálnej služby. Tento rok nemohol byť
výnimkou a tak 27. 06. 2014 sa konal v poradí už XIII. Jánsky ples seniorov. Počasie
nám prialo a tak sme mohli pripraviť ples v priestoroch našej rozkvitnutej záhrady.
Zaspievať a zahrať nám tento rok prišli seniori z Denného centra Prameň v Brezne.
Navštevujú nás s hudobným programom pravidelne, ale na Jánskom plese mali
premiéru. Za ich ochotu nás potešiť pekným spevom, sme ich ocenili ručne vyrobenými
medailami klientkou nášho zariadenia.

Apríl:

p. Kupec

Máj:

p. Tokár, p. Majerčík, p. Molčanová, p. Plavcová

Jún:

p. Buvalová, p. Antalová, p. Langová, p. Fabínyová, p. Šušová
Želáme všetko najlepšie

p. Budaj Jozef z Podkoníc

p. Porubčan Július z Podkoníc

p. Fabínyová Darina z Podbrezovej

p. Kolenička Ondrej z Poník

p. Buvalová Helena z Polomky
Vítame Vás

p. Straponček Ján

p. Pribylina Pavel

p. Porubčan Július
Česť ich svetlej pamiatke

