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Svetový deň alergií sa pripomína od roku
2005. V našom zariadení sme si ho
pripomenuli
8.
7.
2015.
Michaela
Longauerová v prednáške pre prijímateľov
sociálnej
služby
sa
snažila
zvýšiť
informovanosť o alergiách s cieľom podporiť
hlavne prevenciu.

16. 7. 2015 nás navštívili dobrovoľníčky z Predajnej
Mária Peťková a Martina Felbabová. Pri príležitosti Dňa
hlavolamov si pre prijímateľov sociálnej služby v DD a
DSS HRON pripravili množstvo zaujímavých úloh. Pri ich
riešení sme sa zabavili, zasmiali a zároveň overili naše
schopnosti.

Krásne slnečné počasie tohto leta sme využili a 3. 8. 2015 sme spoločne s prijímateľmi
sociálnej služby navštívili okresné mesto Brezno. Poprechádzali sme sa po námestí a
posedeli v parku na zmrzline. Strávili sme spolu príjemné dopoludnie a šťastne sme sa
vrátili domov.

Dňa 20. 8. 2015 sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON v
Dubovej uskutočnil v poradí už XIV. Športový deň seniorov. Tento rok sme si pozvali aj
súperov a to prijímateľov sociálnej služby z DD a DSS Sénium z Banskej Bystrice.
Súťažilo sa v štyroch športových disciplínach - kolky, šípky, hod do koša, hod do diaľky.
Niektorí súťažili, iní povzbudzovali, ale všetci spoločne strávili príjemné dopoludnie.
Vďaka našej obyvateľke boli víťazi ocenení nielen sladkou odmenou, ale aj ručne
vyrobenými medailami. Prijímatelia sociálnych služieb opäť dokázali, že všetko sa dá,
len treba chcieť.

Študentky zo SPSA EBG Brezno spolu so zástupkyňou riaditeľky Blaženou Sanitrovou
navštívili DD a DSS HRON 8. 9. 2015, aby si spoločne s prijímateľmi sociálnej služby
pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti. Pripravili si pre nás zaujímavú prezentáciu
o gramotnosti a mnoho pracovných listov, ktoré sme spoločne riešili. Posedenie bolo
nielen zaujímavé ale aj zábavné.

Dňa 22.9.2015 sa uskutočnilo v Brezne kultúrno – spoločenské podujatie ,, Spolu to
zvládneme“ s prezentáciou prác a činností všetkých organizácii, ktoré sa zaoberajú
pomocou občanom odkázaným na pomoc iných. Aj aktívna účasť nášho zariadenia
prispela k pozitívnemu ohlasu všetkých zúčastnených.

Demencia Alzheimerového typu je pomaly sa
rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu.
Vedie k zániku nervových buniek a nervových
spojení. Alzheimerova choroba predovšetkým
postihuje časti mozgu, ktoré sú dôležité pre
pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.

Tento deň sme si 23.9.2015 pripomenuli
prostredníctvom odbornej prednášky pani
Zuzany Ridzoňovej, ktorá pracuje s ľuďmi
trpiacimi týmto ochorením v Špecializovanom
zariadení Tereza Hronec.

Júl:

p. Krafčíková

August:

p. Pejková, p. Cabanová, p. Vincúrová, p. Živorová, p. Majer

September:

p. Tehlárová, p. Hanesová, p. Kolářová, p. Štáblová, p. Bekešová,
p. Humajová
Želáme všetko najlepšie

p. Migasovú z Banskej Bystrice

p. Švantnerovú z Čierneho Balogu

Ing. Károlyovú z Rimavskej Soboty

p. Kováčikovú z Brezna

p. Hudeca z Medzibrodu

p. Nepšínskú z Michalovej
Vítame Vás

Pobyt ukončil: p. Hudec z Medzibrodu

p. Chriašteľ Juraj

p. Hraško Emil

p. Schwarzbacherová Antónia

p. Ličko Štefan

p. Kantor Jozef

p. Fabínyiová

Česť ich svetlej pamiatke

