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V DD a DSS HRON v Dubovej sme si Deň Zeme
pripomenuli 4.apríla. Za pomoci študentov zo
SGŽP a SSOŠHŽP z Podbrezovej sme si vyčistili
a zveľadili záhradu a priestor pred budovou nášho
domova.

Pri príležitosti Sviatku sv. Juraja, patróna skautov nás 21. apríla navštívili členovia 102.
skautského zboru Huga Bomburu z Brezna. Porozprávali o histórii skautov ako aj o ich
súčasných aktivitách.
.

Európsky deň solidarity a spolupráce medzi
generáciami sme si spoločne s OZ Zdravotne
postihnutých z Brezna pripomenuli 27. apríla.
Zahriali sme sa spevom krásnych slovenských
piesní

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým
mamám. 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 16. mája poďakovať a pozdraviť s krásnym
kultúrnym programom študentky z SPSA EBG z
Brezna.

Svetový deň – pohybom k zdraviu sme strávili v pohybe 17. mája netradične. Za pomoci
kolegov a známych našej stálej dobrovoľníčky p. Kotučkovej sme vzali na „prechádzku“
tých, ktorí to nemôžu pre vážne zdravotné problémy urobiť sami. A tak prijímatelia
sociálnej služby krásy Dubovej spoznali aj z invalidného vozíčka.

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. V spolupráci
s Národnou transfúznou službou prostredníctvom mobilnej jednotky sa 22. mája konal
už pravidelný odber krvi v DD a DSS HRON.

25.
mája
sme
pripravili
vzdelávania
zamestnancov v DD a DSS HRON v Dubovej.
Odborní zamestnanci mali možnosť stráviť
tvorivý deň a získať vedomosti ako využiť
arteterapiu pri práci so seniormi. Vzdelávanie
zrealizovalo OZ Nervuška – ARTE.

Deň najlepších priateľov sme si pripomenuli v záhradnej čitárni 14. júna. Pred
letnými prázdninami sa s nami prišli rozlúčiť detí zo ZŠ v Nemeckej. Spoločne s nami
strávil predpoludnie i poslanec BBSK Mgr. Pôbiš, ktorý nám prečítal niečo zo svojej
tvorby.

Deň kvetov sme si pripomenuli 21. júna Zaujímavá
prednáška, po ktorej nasledovala dlhá beseda bola
zakončená ukážkou viazania kytíc. Toto všetko si pre
prijímateľov sociálnej služby v DD a DSS HRON pripravila
kvetinárka p. Meškanová z Brusna.

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 26. júna sa konal v poradí už XVI. Jánsky ples seniorov. Počasie
nám prialo a tak sme mohli pripraviť ples v priestoroch našej rozkvitnutej záhrady.
Vyzdobená záhrada, nachystané stoly plné dobrôt a dobrá muzika podporili dobrú
náladu všetkým zúčastneným. Tohtoročná účasť bola takmer 100 %. Dokázali sme, že
zabaviť sa dá v každom veku a že chuť do života nám nechýba.

Apríl:

p. Kupec, p. Lokšová

Máj:

p. Švantnerová, p. Babčanová, p. Šipulová, p. Majerčík, p. Plavcová

Jún:

p. Račková, p. Nepšínska, p. Šušová
Želáme všetko najlepšie

p. Pikulovú. z Nemeckej

p . Dernáčovú z Banskej Bystrice

p. Balogovú z Valaskej

p. Majerskú z Banskej Bystrica

p. Karamanovú z Predajnej

p. Žiljakovú z Banskej Bystrice
Vítame Vás

p. Čierny Ján

p. Jariabková Anna

p. Mihalisková Emília

p. Štáblová Mária

p. Majerská Janka

Česť ich svetlej pamiatke

