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Krásne, slnečné dopoludnie 19. 08. 2013 využili prijímatelia sociálnej služby DD
a DSS HRON v Dubovej, aby predviedli svojho športového ducha na XII. ročníku
Športového dňa seniorov. Aby zápolenie bolo zaujímavejšie a napínavejšie prizvali sme
k súťaženiu susedné zariadenie sociálnych služieb DD a DSS Luna z Brezna.
Mnohí sa do súťaženia aktívne zapojili a tí ostatní povzbudzovali, opekali
špekáčiky a tešili sa zo spoločnej akcie. Súťažilo sa v rôznych disciplínách ako boli
šipky, hod do koša, hod čižmou a kolky. Nechýbalo občerstvenie a samozrejme
vyhodnotenie a ocenenie víťazov.
Na záver sme sa všetci svorne zhodli v názore, že táto akcia nemala
porazených, ale že všetci zúčastnení sú víťazi.

Prijímatelia sociálnych služieb v DD a DSS HRON v Dubovej dokázali, že
nezabúdajú a dňa 26. 08. 2013 si spoločne pripomenuli blížiace sa 69. výročie SNP.
Pri tejto príležitosti sme v zariadení privítali zamestnankyne Múzea SNP
v Banskej Bystrici Mgr. Kováčovú a PhDr.
Odrobiňákovú, ktoré nám odprezentovali najnovšie
poznatky o SNP. Množstvo informácií o tejto
významnej historickej udalosti slovenského
národa, ktoré nám poskytli, doplnili prijímatelia
sociálnych služieb o svoje osobné zážitky
a spomienky z obdobia II. svetovej vojny
a samotného povstania.
Na záver stretnutia dostal DD a DSS
HRON darček v podobe knižných publikácií
vydaných Múzeom SNP.

Predseda BBSK p. Ing. Vladimír Maňka navštívil naše zariadenie sociálnych
služieb. Po dohode s vedením odovzdal našim prijímateľom sociálnej služby dary, na
zlepšenie kvality ich života. V oblasti sociálne politiky má župan úplné jasno.
Hovorí: ,,Starší ľudia celý život pracovali pre našu spoločnosť. Je našou
povinnosťou urobiť všetko pre to, aby jeseň života bola pre nich pokojná a aby cítili, že
nám na nich záleží!“

V dňoch 16. - 21. septembra 2013 mali všetci tí, ktorí majú srdiečko na tom
správnom mieste, príležitosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít. V poradí už štvrtý
rok sa organizoval Týždeň dobrovoľníctva. V DD a DSS HRON sa zišli ti, ktorí chceli
zažiť povznášajúci pocit z nezištnej pomoci druhým a ktorí venovali kúsok svojho času a
schopností v prospech prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia.
Do dobrovoľníckych aktivít sa zapojili študenti a žiaci z SPSA EBG Brezno, HA
Brezno, ZŠ s MŠ Nemecká, SGŽP Podbrezová, zamestnanci DD a DSS HRON ich
rodinný príslušníci a známi ale aj obyvatelia nášho zariadenia. Celkový počet
zúčastnených bol 87 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 159 hodín. Dobrovoľníci
pomohli pri prácach v záhrade, slávnostne obslúžili našich obyvateľov pri obede,
spoločne strávili čas pri maľovaní, čítaní a prechádzkach.
Všetkým, ktorí sa Týždňa dobrovoľníctva 2013 zúčastnili patrí veľké poďakovanie
a tým, ktorí to nestihli patrí odkaz, aby sa prišli presvedčiť, že konať dobro nie je ťažké,
stojí za to a nemusí to byť len počas Týždňa dobrovoľníctva.

DD a DSS HRON sa 18. 09. 2013 zúčastnil IV. záverečného ročníka podujatia
„Podajme si ruky“, ktoré organizovalo mesto Brezno s podporou Banskobystrického
kraja. Cieľom tohto podujatia je zlepšiť integráciu zdravotne postihnutých odstraňovaním
bariér a oceniť všetkých, ktorí prispievajú k zlepšeniu života handicapovaných ľudí.
S cieľom zlepšiť informovanosť
zdravotne postihnutých, ich príbuzných
a širokú verejnosť prezentovali sa
organizácie
a inštitúcie,
ktoré
sa
problematikou zdravotne postihnutých
ľudí zaoberajú. DD a DSS HRON vo
svojom stánku prezentoval výsledky prác
prijímateľov sociálnej služby a poskytoval
základné informácie o svojej činnosti.
Ocenenie
„Subjekt
ústretový
k zdravotne postihnutým“ DD a DSS
HRON získal medzi prvými už v roku
2010, ale sme radi že počet ocenených
na tomto podujatí každoročne vzrastá.

,,Kvapka krvi je viac ako vodopád zlata “
To je životné krédo pani Moniky Faškovej, devädesiatpäťnásobnej darkyne krvi, v
obdivuhodnom veku 36 rokov, ktorá navštívila spolu s pani Parobekou naše zariadenie
sociálnych služieb a podelila sa o svoje zážitky a pocity pri darovaní krvi. Pre nás
všetkých je pani Monika Fašková príkladom a vzorom.

Júl:

p. Luptáková Anna, p. Krafčíková Matilda, p. MIšurová Anna, p. Belková
Anna

August:

p. Živorová Mária, p. Bartošík Ján

September:

p. Tehlárová Mária, p. Plieštik Ladislav, p. Kolářová Marcela, p. Ličko
Štefan, p. Bekešová Veronika, p. Humajová Emília

Želáme všetko najlepšie !

p. Mouchová Jolana z Podbrezovej
p. Pružinová Anna z Poltára

p. Škrovinová Sidónia
p. Gašparíková Milica
p. Čižmárik Ladislav
p. Medveďová Emília

