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Prijímatelia sociálnej služby v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb HRON
dostali možnosť využiť svoje vedomosti a zručnosti, a zároveň sa naučiť aj nové
techniky ručných prác. 24. septembra pracovali v kreatívnych dielňach.

V októbri – mesiaci úcty k starším organizujeme v Domove dôchodcov a domove
sociálnych služieb HRON každoročne Akadémiu európskeho seniora. V rámci nej
prijímatelia sociálnej služby spoločne so žiakmi ZŠ Nemecká súťažili 3. októbra v speve,
počas tretieho ročníka SuperStar 3. Pokračovali sme veselo a Svetový deň úsmevu sme
si pripomenuli 9. októbra spoločne so študentkami SSOŠP EBG Brezno. Vyznanie, že
úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi, sme spolu úspešne prekonali. Svojim
hudobným programom 16. októbra a šatkami našich starých mám, seniori zo
speváckeho zboru Chabenec z Jasenia nám pripomenuli Svetový deň vidieckych žien.
Divadlo Portál z Prešova 22. októbra nás pobavilo vždy aktuálnou rozprávkou Bol raz
jeden hlúpy Jano. 23. októbra sme ukončili Akadémiu európskeho seniora so
zamestnancami NAPANT besedou pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov a
zápisom v kronike: „Pestujte stromy pre ich krásu. Keď kvitnú, alebo dozrieva ovocie,
užite si to ako dar. Vzdajte vtedy hold prírode, ktorá Vám ho dopriala.“

Dňa 7. novembra sme si pripomenuli 17. výročie otvorenia Domova dôchodcov a
domova sociálnych služieb HRON. Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci
zariadenia si spoločne zaspomínali a premerali cestu, ktorú 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 hudobným predstavením nám prišli zagratulovať žiaci ZUŠ Valaská a pekným slovom
starosta obce Nemecká p. Čižmárik.

Sviatok sv. Cecílie prežili prijímatelia sociálnej služby veselo. Potešili ich svojim
hudobným programom 19. novembra seniori z Denného centra Prameň z Brezna.
Hudba a spev nepoznajú hranice, ale naopak spájajú všetkých ľudí, zabíjajú smútok a
mažú každodenné starosti.

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. S
programom nás 6. decembra prišli pozdraviť aj
členovia OZ Zdravotne postihnutých z Brezna.
Pripravili si pre nás program plný vianočných
vinšov a kolied. 12. decembra nás navštívili
seniori z Denného centra Prameň z Brezna.
Nádherné vianočné koledy v ich podaní
roznežnili všetkých divákov. Ich hudobné
vystúpenie
zahrialo
pri
srdci
všetkých
poslucháčov a vyčarovalo v očiach aj slzičku
dojatia.

DD a DSS HRON sa v decembri zapojil do dvoch nádherných projektov. V rámci
projektu Vianočná pošta naši prijímatelia sociálnej služby dostali množstvo vianočných
pozdravov, malých darčekov i osobných príbehov od úplne cudzích ľudí, ktorí sa do
tohto projektu aktívne zapojili. Niekoľkým našim prijímateľom sociálnej služby boli cestou
projektu Vianočný zázrak doručené malé darčeky. Všetkým dobrým ľuďom, ktorí si našli
čas a prišli medzi nás v tento predvianočný čas, alebo sa zapojili do niektorého z
projektov patrí veľké poďakovanie. Želáme všetkým krásne a pokojné Vianoce a v
novom roku všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a lásky.

Vďaka úspešnému projektu sl. Aničky Mojžišovej Darujte Vianoce cez Nadáciu Orange
prijímatelia sociálnej služby boli obdarovaní malým darčekom a spevom kolied priamo
pri štedrovečernom stole.

Október:

p. Matušková, p. Belko, p. Majchútová, p. Martinka, p. Kvačkajová,
p. Lepková, p. Bartošík, p. Sojáková

November:

p. Ďurišová, Ing. Károlyová, p. Dupáková

December:

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

Želáme všetko najlepšie

p. Simana z Heľpy, p. Pivarčiho zo Slovenskej Ľupče, p. Kováča zo Sebedína a p. Faško
- Rudáša z Predajnej
Vítame Vás

p. Simanová, p. Ďuro, p. Matušková, p. Plavcová

Česť ich svetlej pamiatke

