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Príjemné chvíle so zaujímavými knihami prežili
spolu s nami žiaci ZŠ s MŠ Nemecká 10. apríla pri
príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy. Pri
spoločnom čítaní strávili prijímatelia sociálnej
služby krásne dopoludnie.

Zem je len jedna – je pre nás všetkých, ktorí na nej žijeme. Preto nás jej osud, ktorý
závisí od nás všetkých, musí zaujímať a všetci by sme mali prispieť svojou „troškou“ k
tomu, aby sa jej krásy a bohatstvo zachovali aj pre nasledovné generácie. V DD a DSS
HRON v Dubovej sme si Deň Zeme pripomenuli 11.apríla. Za pomoci študentov zo
SGŽP a SSOŠHŽP z Podbrezovej sme si vyčistili a zveľadili záhradu zariadenia.

Svetový deň umenia nám poskytol skvelú
príležitosť, aby sme si spoločne s prijímateľmi
sociálnej služby 17. apríla zaspomínali na rôzne
odvetvia ľudového umenia.

Denné centrum Prameň a „dievčatá“ z tanečných skupín ZUMBA a STUDNIČKA nám pri
príležitosti Medzinárodného dňa tanca 25. apríla prišli zatancovať a popriať veľa
príjemných chvíľ, optimizmu a aby sme mali každý deň dôvod na radosť

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 26. apríla konal už
pravidelný odber krvi v DD a DSS HRON.

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 v záhrade
zariadenia okolo vyzdobeného mája.

Krásny slnečný deň 4. máj využili prijímatelia sociálnej služby k tomu, aby si
arteterapeutickým posedením v záhrade spoločne pripomenuli Deň slnka.

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 11. mája poďakovať a pozdraviť s
krásnym kultúrnym programom skupina Rozmajrín z OZZP z Brezna.

Svetový deň – pohybom k zdraviu sme strávili v
pohybe 14. mája. Cieľom tohto dňa bolo zvýšiť
povedomie o zdravom životnom štýle založenom na
dostatku primeraného pohybu i v podmienkach DD a
DSS HRON.

Pri príležitosti Európskeho dňa susedov sme v
záhrade zariadenia privítali susedov zo Speváckej
skupiny „Chabenec“ pri ZO JDS Jasenie. Potešili nás
krásnym kultúrnym programom.

Drahá je mi jak mať, krásna zem Slovenska, zem
tisícich tvarov, rodná i otcovská. Malebné hory
má, vôňa lúk opája, v dolinách svet ticha, idyla
sťa z raja. S takýmto krásnym pozdravom nás
31. mája navštívili pracovníčky správy NAPANT
pri príležitosti Svetového dňa životného
prostredia.

O dobrého priateľa treba dbať neustále, a práve Deň najlepších priateľov je ten deň,
keď by sme si ich mali určite pripomenúť. Prijímatelia sociálnej služby si priateľov
pripomenuli 7. júna pri reminiscenčnom posedení.

Medzinárodný deň najlepších piknikov sme si strávili v
záhradnej čitárni 14. júna. Pred letnými prázdninami sa s
nami prišli rozlúčiť detí zo ZŠ v Nemeckej. Spoločne s
nami strávili predpoludnie a ukázali nám čo všetko sa nové
naučili.

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 25. júna sa konal v poradí už XVII. 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 v podaní DC Prameň 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.
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