
           

 

 

 

 

20.7. nás navštívila dobrovoľníčka z Predajnej sl. Martina Felbabová. Pri príležitosti 
Medzinárodného dňa hlavolamov si pre prijímateľov sociálnej služby v DD a DSS HRON 
pripravila množstvo zaujímavých úloh. Pri ich riešení sa zabavili, zasmiali a zároveň 
overili svoje schopnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselými príhodami a vtipmi sme si 13.07. pripomenuli Medzinárodný deň vtipov. 
Zabavili sme sa pri spomínaní na vlastné humorné zážitky ale aj veselými príhodami so 
zvieracími kamarátmi. 
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Letné počasie a našu záhradu sme toto 
leta využili naozaj všestranne. 19. 
a 25.7. sa prijímatelia sociálnej služby 
venovali arteterapii. V rámci nej si 
vymaľovali krásne hodvábne šatky a za 
pomoci vodových farieb a prírodných 
materiálov vyrobili zaujímavé obrázky. 
Na záhrade sme sa stretli aj 27.7. pri 
príležitosti Medzinárodného dňa 
priateľstva. Na jeho utuženie 
a osladenie sme sa pohostili  vafľami, 
ktoré sme si sami nachystali. 

 

 

 

 
Posledný júlový víkend sa uskutočnili Dni obce Nemecká 2016. V sobotu 30.7. 
v zasadačke nad hasičňou v Nemeckej DD a DSS HRON mal príležitosť prezentovať 
svoje aktivity. Túto šancu sme patrične využili a priestory vyzdobili prácami prijímateľov 
sociálnej služby z nášho zariadenia. Návštevníci mali možnosť prelistovať Kroniku 
domova, všetky vydania nášho časopisu Hlásnik domova a k dispozícii mali aj 
propagačné materiály  o našej organizácii ako aj o sociálnom poradenstve, ktoré 
poskytujeme pre verejnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nielen jedlom je človek živý a preto sme sa 
3.8. opäť stretli na záhrade, aby sme 
spoločným čítaním nakŕmili aj nášho 
ducha. 10.8. sme si pripomenuli Záhaľčivý 
deň. Pripravili sme si malé občerstvenie 
a spoločne sme si poleňošili na letnom 
slniečku. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dňa 16.8. sa v Domove dôchodcov a domove 
sociálnych služieb HRON v Dubovej uskutočnil v 
poradí už XV. Športový deň seniorov. Tento rok 
sme si pozvali aj súperov a to prijímateľov 
sociálnej služby z DD a DSS Sénium z Banskej 
Bystrice. Súťažilo sa v štyroch športových 
disciplínach - kolky, šípky, hod do koša, hod do 
diaľky. Niektorí súťažili, iní povzbudzovali, ale 
všetci spoločne strávili príjemné dopoludnie. 
Vďaka prijímateľom sociálnej služby DD a DSS 
HRON boli víťazi ocenení nielen sladkou 
odmenou, ale aj ručne vyrobenými medailami. 
Prijímatelia sociálnych služieb opäť dokázali, že všetko sa dá, len treba chcieť. 
 
 

 
 

 
V dňoch 16. - 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 19.9. 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. Všetkým, ktorí sa dobrovoľníckych aktivít  zúčastnili a spojili sa tým 
pre dobrú vec, patrí veľké poďakovanie. 



 

 
DD a DSS HRON sa 20.9. zúčastnil 
podujatia „Žijeme tu spolu“, 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. 

 

 
 
 
21.09. sa v DD a DSS HRON uskutočnila 
veľmi podnetná beseda s pracovníčkami 
Špecializovaného zariadenia Tereza 
z Hronca o najčastejšej forme demencie – 
Alzheimerovej chorobe. Zatiaľ najlepšou 
prevenciou je starostlivosť o pamäť a to 
aktívnou účasťou na tréningoch pamäti, 
ktoré ponúka DD a DSS HRON prijímateľom 
sociálnej služby 2x týždenne. 

 

 

 

Svetový deň srdca sme si pripomenuli 29.9. prednáškou Mgr. Longauerovej. Hlavnou 
témou bolo zvýšiť povedomie prijímateľov sociálnej služby o význame prevencie pred 
srdcovo-cievnymi ochoreniami.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júl:  p. Krafčíková, p. Čierny 

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

September: p. Hanesová, p. Kolářová, p. Štáblová, p. Pejková E., p. Bekešová,  

  p. Humajová 

 

Želáme všetko najlepšie  
 

 

 

 

p. Simanovú z Nemeckej    

Vítame Vás 

 

 

 

p. Štulrajterová Antónia         

Česť ich svetlej pamiatke 

 


