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V rámci Svetového dňa zdravia sme si 2. apríla
povedali, aké dôležité je cvičenie pre celý ľudský
organizmus a poukázali sme na najčastejšie
chyby pri cvičení. Prijímatelia sociálnej služby DD
a DSS HRON si spoločne aj jednoduché cvičenia
vyskúšali.

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.

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 9. mája poďakovať a pozdraviť s
krásnym kultúrnym programom deti z ZŠ s MŠ v Nemeckej.

Svetový deň – pohybom k zdraviu sme strávili v pohybe 16. mája. Cieľom tohto dňa bolo
zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle založenom na dostatku primeraného
pohybu i v podmienkach DD a DSS HRON.

5. júna sa v DD a DSS HRON spomínalo. 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 piknikov sme strávili v našej záhrade 13. júna. Pred letnými
prázdninami sa s nami prišli rozlúčiť, s bohatým programom, detí zo ZŠ s MŠ v
Nemeckej. Spoločne s nami strávili predpoludnie a ukázali nám čo všetko sa nové
naučili.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON od svojho vzniku každoročne
organizuje ples pre prijímateľov sociálnej služby. Tento rok nemohol byť výnimkou a tak
sa 21. júna konal v poradí už XVIII. Jánsky ples seniorov. Počasie nám prialo a tak sme
mohli pripraviť ples v priestoroch našej rozkvitnutej záhrady. Vyzdobená záhrada,
nachystané stoly plné dobrôt a krásny spev v podaní skupiny Rozmajrín z OZZP z
Brezna podporili dobrú náladu všetkým zúčastneným.

27. júna sme si pripomenuli Svetový deň hudby ale aj Deň kvetov a to spoločne so
Speváckou skupinou „Chabenec“ pri ZO JDS Jasenie. Spolu sme si zaspievali a
navzájom vymenili skúsenosti s pestovaním kvetov v priestoroch záhrady DD a DSS
HRON.
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