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Prostredníctvom projektu keramických dielní „Piece
by piece“ – kúsok po kúsku, ktorého organizátorom
bolo občianske združenie EUROSIA, mali
prijímatelia sociálnej služby DD a DSS HRON
možnosť pri práci s hlinou zažiť hapticko –
estetickú stimuláciu. Dňa 6. 10. 2015 pracovali
s hlinou pri zhotovovaní keramických svietnikov
a 13. 10. 2015 prebehlo glazúrovanie týchto
predmetov. Odovzdávanie hotových dielok ako aj
spoločného diela stromu sa uskutočnili 20. 10.
2015.

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 19. 10. 2015 seniori z Denného centra Prameň
z Brezna. Hudba a spev nepoznajú hranice, ale naopak spájajú všetkých ľudí, zabíjajú
smútok a mažú každodenné starosti. Práve tým
potešili naše srdcia a duše seniori z Prameňa.
Pokračovali sme 23.10.2015 návštevou MUDr.
Evy Wolframovej očnej lekárky z Brezna.
Prijímatelia strávili príjemné predpoludnie
a spoločne si s ňou „ poklebetili“ o očných
problémoch. Október sme uzavreli v našom
zariadení sociálnych služieb slávnostne. 27.10.
2015 prijímatelia sociálnych služieb mali
možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia
O hlúpej žene v podaní hercov divadla Portál
z Prešova.

„Nech nám stále slnko svieti v oknách nášho domova, aj keď mráčik zastrie ho,
nech zasvieti nám odznova. Nech život splní všetky naše nádeje, nech sa šťastie na nás
denne usmeje, nech nikdy nespoznáme bolesť ani klam to všetko nám všetkým si
prajeme k našim narodeninám.“
Dňa 06.11.2015 sme si pripomenuli 14. výročie otvorenia Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb HRON v Dubovej. S kultúrnym programom nám prišli
zagratulovať žiaci zo ZUŠ vo Valaskej a žiaci ZŠ v Podbrezovej.

Podstatou tohto dňa je inšpirácia k láskavosti a dobrosrdečnosti. Pracovníčky NAPANT
p. Šuchaňová a p. Kološtová nám všetkým 12.11.2015 pripravili krásne dopoludnie
spojené s ochutnávkou bylinkových čajov a krásnym impulzom k odovzdávaní pozitívnej
energie svojmu okoliu.

Tak ako každý rok tak aj tento, so sladkou odmenou prišiel 7.12.2015 Mikuláš spolu so
svojimi pomocníkmi. Všetci sa na návštevu zodpovedne pripravili a mali nachystané
básničky a pesničky, aby si sladkú maškrtu zaslúžili.

Príprava na Vianoce v DD a DSS HRON začala pečením vianočných perníkov. Celé
zariadenie sme krásne, sviatočne rozvoňali. Spoločne sme vyzdobili vianočné stromčeky
a aj okná nášho zariadenia sa zmenili na vianočné.
4.12.2015 nás s programom prišli pozdraviť členovia OZ Zdravotne postihnutých
z Brezna. Pripravili si pre nás program plný vianočných vinšov a kolied.
9.12.2015 nás navštívili seniori z Denného centra Prameň z Brezna. Spoločne sme
zaspomínali na tradície spojene s Vianocami.

Októberl:

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

November:

p. Šávoltová, p. Kaiserová, p. Flochová, Ing. Károlyová

December:

p. Hrašková, p. Štulrajterová, p. Michalíková, p. Migasová, p. Sojak
Želáme všetko najlepšie

p. Čierneho z Banskej Bystrice

Mgr. Marcineka z Banskej Bystrice

p. Luptákovú z Predajnej
Vítame Vás

p. Tokár Ján

p. Vincúrová Mária
Česť ich svetlej pamiatke

