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Leto sme v DD a DSS HRON začali čokoládovo. Čokoláda
sa vyrába z plodov tropického kakaového stromu. Poznali ju
už Aztékovia a Mayovia a prvé kakaové bôby do Európy
priviezol údajne Krištof Kolumbus. Nie všetci sme vedeli že
13. september je Medzinárodný deň čokolády. Prijímatelia
sociálnej služby v DD a DSS HRON v Dubovej si to
pripomenuli 18. 9. pri spoločnom pečení čokoládových vaflí
na záhrade zariadenia.

Leto pokračovalo a 16. 7. nás navštívila dobrovoľníčka z Predajnej Martina Felbabová.
Pri príležitosti Dňa hlavolamov si pre prijímateľov sociálnej služby v DD a DSS HRON
pripravila množstvo zaujímavých úloh. Overiť a porovnať svoje schopnosti sme si mohli
so seniormi z Denného stacionára v Nemeckej, ktorí s nami strávili príjemné dopoludnie.

20. 7. 2017 nás navštívili pracovníčky NAPANT.
Spoločne sme pobesedovali o význame vody pre
človeka. Zanechali nám v kronike krásny odkaz:
„Voda je život. Vážme si ju, strážme si ju a ďakujme
jej“.

Dňa 4. 8. sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON v Dubovej
uskutočnil v poradí už XVI. Športový deň seniorov. Súťažilo sa v štyroch športových
disciplínach - kolky, šípky, hod do koša, hod čižmou do diaľky. Niektorí súťažili, iní
povzbudzovali, ale všetci spoločne strávili príjemné dopoludnie. Prijímatelia sociálnych
služieb opäť dokázali, že všetko sa dá, len treba chcieť. Víťazi si odniesli aj sladkú
odmenu a všetci spoločne sme si pochutnali na výborných špekáčikoch.

16. 8. sme pripravili vzdelávanie pre odborných
zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb
okresu Brezno a Banská Bystrica. Téma
seminára bola Akútne gastroenteritídy –
problematika a súčasná moderná liečba.
Hlavnou misiou akcie bolo podporovanie
celoživotného rozvoja vzdelanostného potenciálu
zamestnancov ZSS.

Prijímatelia sociálnych služieb dostali možnosť využiť svoje vedomosti a zručnosti, a
zároveň sa naučiť aj nové techniky ručných prác. 5. 9. sme odštartovali kreatívne dielne
v našom zariadení. Pri spoločných stretnutiach s p. Fabriciusovou z Kreatívneho sveta v
Brezne si vyrobíme : lapače snov, ozdoby z hliny.

DD a DSS HRON sa 19. 9. zúčastnil podujatia „Žijeme medzi Vami“, ktoré organizovalo
mesto Brezno s podporou Banskobystrického samosprávneho 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.

V dňoch 18. - 22.9. prebiehal Týždeň dobrovoľníctva. Všetci tí, ktorí majú srdiečko na
tom správnom mieste, mali príležitosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít v DD a DSS
HRON 20. 9. Prišli 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 z SPSA EBG Brezno a
SGŽP Podbrezová a zamestnanci ObÚ Nemecká. Všetkým, ktorí sa dobrovoľníckych
aktivít zúčastnili a spojili sa tým pre dobrú vec, patrí veľké poďakovanie. 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.

21. 9. nás milo prekvapila návšteva zo zahraničia. Študenti z Nórska, Anglicka, USA a
Kazachstanu ale aj ich rodinný príslušníci nás pobavili hrou na husle a spoločnou
besedou sme si spríjemnili popoludnie.

Júl:

p. Hochelová, p. Karamanová, p. Krafčíková

August:

p. Pejková A., p. Cabanová, p. Živorová, p. Majer

September:

p. Kolářová, p. Balogová, p. Bekešová, p. Humajová
Želáme všetko najlepšie

p. Chovancovú zo Slovenskej Ľupče

p. Hraškovú z Banskej Bystrice

p. Ďurišovú z Brezna

p. Sitarčíka z Čierneho Balogu

p. Sitarčíkovú z Čierneho Balogu
Vítame Vás

p. Hanesová Mária

p. Nepšínska Helena

Mgr. Marcinek Emil

p. Pejková Elena

Česť ich svetlej pamiatke

