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Zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb HRON v Dubovej
sa neustále snažia napĺňať poslanie zariadenia: „Vlastný zmysel nachádzame v tom, že
pomáhame hľadať zmysel iným„. K tomu patrí samozrejme zvyšovanie kvality života
prijímateľom sociálnej služby v zariadení. Po úspešne zrealizovanom projekte „Umenie
nás spája“, ktorého cieľom bolo podporiť prijímateľov sociálnej služby Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb HRON
k samostatnosti, k posilneniu ich vlastných
schopnosti a sebarealizácie v oblasti umeleckých zručností sme sa rozhodli v umení
pokračovať.
Opakovanými
návštevami
v našom
zariadení, v mesiacoch september až november
2014, nás pani Mgr. Dáša Schwarzbacherová
oboznámila s novými materiálmi a naučila nové
zaujímavé techniky ručných prác.
Začali sme
háčkovaním s hrubou textilnou priadzou Trapillo,
ktorá je ideálna na výrobu kabeliek, koberčekov,
košíkov. Pokračovali sme pletením šálou za pomoci
rúk ale aj na pomocnom kolese. Vianočné ozdoby
sme si vyskúšali vyrobiť pomocou suchého i
mokrého plstenia.

Október – mesiac úcty k starším začal v
Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb
HRON v Dubovej veselo. Prijímateľov sociálnej
služby v DD a DSS HRON potešili so svojim
hudobným programom 06. októbra 2014 seniori
z Denného centra Prameň z Brezna.

Pokračovali sme 27. októbra 2014
vystúpením študentov zo SPSA EBG v Brezne.
Pripravili si pre nás bohatý program plný spevu,
tanca ale aj poézie.
28. októbra 2014 sme
s muzikou pokračovali.
Hrou na husle a cimbal nás potešili vzácni
hostia z Banskej Bystrice p. Martin Budinský a p.
Andrej Baran.

Október sme uzavreli v našom zariadení
sociálnych služieb besedou s lesným pedagógom
pánom Zázrivcom zamestnancom Lesy SR š.p. S
prijímateľmi sociálnej služby v DD a DSS HRON sa
podelil o mnohé zaujímavosti zo života lesných
zvierat žijúcich na území nášho krásneho
Slovenska.

Dňa 06. 11. 2014 sme si pripomenuli 13. výročie otvorenia Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb HRON v Dubovej.
Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci zariadenia sme si spoločne
zaspomínali a premerali cestu, ktorú sme prešli. Vynorilo sa nám v pamäti nespočetné
množstvo viac či menej významných udalostí, úspechov, všedných i slávnostných
okamihov, no i veľa starostí a prekážok, ktoré sme spolu museli prekonať. S kultúrnym
programom nám prišli zagratulovať žiaci zo ZUŠ vo Valaskej.
„Nech každý deň je pre nás slávnostný
a úsmev nevymizne z pier radostný.
Zdravie nech nám slúži, ešte dlhé roky,
šťastné nech sú všetky naše ďalšie kroky.“

Tento vinš sme venovali jubilantovi,
Domovu dôchodcov a domovu sociálnych služieb
HRON, nech sa mu darí aj v nasledujúcich rokoch.
Nech naďalej poskytuje kvalitné sociálne služby
tým, ktorých zdobí zlatistosť šedín, vypracovaná
ruka ale aj múdrosť preveľká, obdiv okolia
i obrovské skúsenosti. Všetci tí chcú len málo, aby
ich niekto počúval, chcú mať pocit potreby pre
druhého, mať priateľa na blízku, pomocnú ruku
a svoj kútik kde ich každý rešpektuje.

December
v Domove
dôchodcov
a domove sociálnych služieb HRON sme začali
pečením vianočných perníkov. Celé zariadenie
sme krásne, sviatočne rozvoňali a čakali prvých
hostí. Vzácnu návštevu sme privítali hneď
6.12.2014.

Tak ako každý rok tak aj tento, so
sladkou odmenou prišiel Mikuláš spolu so
svojimi pomocníkmi. Všetci sa na návštevu
zodpovedne pripravili a mali nachystané
básničky a pesničky, aby si sladkú maškrtu
zaslúžili. A toto je jedna z najkrajších:
„Mikulášu svätý, dobrý, milý požehnaj mi veľa
zdravia, veľa darov, veľa sily. Nech nám
v tomto dome iba láska rastie, nech nám Pán
Boh požehná všetkým šťastie. Mikulášu
ďakujem ti za tvoje dary, nech sa mi pri tvojom
plnom košíčku aj na tak rok dobre darí.“

8. 12. 2014 nás navštívili seniori z Denného centra Prameň z Brezna. Nádherné
vianočné koledy v ich podaní roznežnili všetkých divákov. Spoločne sme zaspomínali na
tradície spojene s Vianocami.
16. 12. 2014
nás s krásnym
program potešili a rozospievali študenti zo
SPSA EBG z Brezna. Ich vystúpenie
zahrialo pri srdci všetkých poslucháčov
a vyčarovalo v očiach aj slzičku dojatia.
17. 12. 2014 nás s programom prišli
pozdraviť
členovia
OZ
Zdravotne
postihnutých z Brezna. Pripravili si pre nás
program plný vianočných vinšov a kolied.

„Vianoce sú časom radosti, ale aj
pomoci iným. V tomto duchu sme sa aj my,
zamestnanci spoločnosti Kaufland, rozhodli
vlastnoručne upečeným vianočným pečivom
spríjemniť prežitie vianočných sviatkov našim
starším spoluobčanom.“ Toto rozhodnutie
uskutočnili zamestnanci spoločnosti Kaufland
tento rok prvý krát a vybrali si tri zariadenia
sociálnych služieb z celého Slovenska. Naše
zariadenie bolo medzi vybranými a tak sme
mohli
našim
prijímateľom
sociálnej
služby a našim hosťom osladiť predvianočný
čas. Ďakujeme zamestnancom Kauflandu, že
si na nás spomenuli.

Riaditeľka zariadenia Ing. Margita Šurábová úspešne využila možnosť Nadácie
Orange, ktorá otvorila grantový program Darujte Vianoce 2014 a vypracovala projekt
Vianoce pre všetkých. Vďaka nemu
mohla obdarovať vianočnými balíčkami
všetkých 50
prijímateľov sociálnej
služby a všetkých 24 zamestnancov DD
a DSS HRON. Chcela tým dokázať, že
nikto nie je sám a že na nich vždy niekto
myslí
Všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás
obdarovali, alebo si našli čas a prišli
medzi nás v tento predvianočný čas patrí
veľké poďakovanie. Želáme všetkým
v novom roku všetko dobré, veľa zdravia,
šťastia a lásky.

Pozdrav posielame Vám,
aby Ste dvere mali dokorán,
by prišlo k Vám to Vianoc čaro,
čo po stáročia sa utváralo.
Nový rok len šťastia by Vám koval
to všetko Vám prajú obyvatelia
a zamestnanci DD a DSS HRON

Október:

p. Belko, p. Majchútová, p. Lepková, p. Bartošík, p. Vetráková,
p. Sojaková

November:

p. Kaiserová, p. Šávoltová, p. Hraško, p. Flochová

December:

p. Hrašková, p. Štulrajterová, p. Michalíková, p. Stanislavová, p. Sojak,
p. Schwarzbacherová
Želáme všetko najlepšie

p. Kubíkovú z Banskej Bystrice

p. Chriašteľa zo Slovenskej Ľupče

p. Hanesovú z Valaskej

p. Mravcovú z Podbrezovej
Vítame Vás

p. Mišurová Anna

p. Kubíková Marta

Ing. Luptáková Anna
Česť ich svetlej pamiatke

