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V októbri sme pripravili pre prijímateľov
sociálnej služby v DD a DSS HRON
Akadémiu európskeho seniora. V rámci nej
sme si spoločne so študentkami SPSA EBG
z Brezna pripomenuli spevom i tradičným
oblečením Svetový deň vidieckych žien.
Medzinárodný deň zborového spevu sme
oslávili spevom so seniormi z DC Prameň z
Brezna. Spevom sme si spríjemnili aj
Medzinárodný deň hudby za účasti žiakov
ZUŠ Valaská. Hudba a spev nepoznajú
hranice, ale naopak spájajú všetkých ľudí,
zabíjajú smútok a mažú každodenné starosti.
Pracovníčky SPRÁVY NAPANT si pripravili pre nás zaujímavú besedu pri príležitosti
Medzinárodného dňa stromov. V kronike nám zanechali krásne prianie, aby sme boli
ako tie stromy: zdraví ako buky, mocní ako duby, voňavý ako smreky a známi ako lipa.
Krásy jesene sme si priniesli aj do obývačky a spoločne sme tvorili obrázky z jesenných
listov. Akadémiu európskeho seniora sme ukončili Dňom krásy, v ktorom naše
prijímateľky sociálnej služby kozmetičky zaučili do starostlivosti o pleť.

Dňa 07. 11. 2016 sme si pripomenuli 15.
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. Osláviť spoločne s nami prišli aj vzácni hostia. Za zriaďovateľa BBSK Ing.
Jana Nehézová vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva, starosta obce
Nemecká p. Branislav Čižmárik a kolegyňa, ktorá bola pri začiatkoch zariadenia dnes
riaditeľka DD a DSS Sénium v Banskej
Bystrici PhDr. Janka Dupáková. „Nech
každý deň je pre nás slávnostný a úsmev
nevymizne z pier radostný, zdravie nech
nám slúži ešte dlhé roky, šťastne 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.

Medzinárodný deň nevidomých nám prišli
a
spoločne
pobesedovať
pripomenúť
zamestnankyne z Únie nevidomých a
slabozrakých z Banskej Bystrice.

Dávať viac ako prijímať, robiť radosť iným a nie prioritne sebe, potešiť blízkeho,
usmievať sa na svet, prinášať radosť a svetlo, to sú skutočné Vianoce. Aj žiaci základnej
školy Nemecká túto pravdu pochopili a priniesli kus svetla a tepla v podobe vianočného
programu všetkým, ktorí sa tejto milej akcie zúčastnili.

Október:

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

November:

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

December:

p. Hrašková, p. Michalíková, p. Migasová, . p Sojak

Želáme všetko najlepšie

p. Zorskú Annu z Banskej Bystrice
p. Jariabkovú Annu z Podbrezovej
Vítame Vás

Ing. Molčanová Viola
Česť ich svetlej pamiatke

