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Prijímatelia sociálnej služby DD a DSS HRON
dostali možnosť využiť svoje vedomosti a
zručnosti, a zároveň sa naučiť aj nové techniky
ručných prác. 3. októbra sme pokračovali
kreatívnymi dielňami. Pri spoločnom stretnutí s
p. Fabriciusovou z Kreatívneho sveta Lavendel
v Brezne si vyrobili ozdoby z hliny a 4. októbra
hudobný nástroj kalimbu s p. Bolfom z BOLF
instruments zo Sliača.

V októbri – mesiaci úcty k starším organizujeme
v Domove dôchodcov a domove sociálnych
služieb HRON Akadémiu európskeho seniora. V
rámci nej prijímateľov sociálnej služby potešili so
svojim hudobným programom 9. októbra seniori
z Denného centra Prameň z Brezna. Hudba a
spev nepoznajú hranice, ale naopak spájajú
všetkých ľudí, zabíjajú smútok a mažú
každodenné starosti. 25. októbra sme si
spoločne so žiakmi II. ročníka ZŠ Nemecká
zaspievali na II. ročníku SuperStar. Podujatie sa
všetkým zúčastneným páčilo a veríme, že sa o
rok stretneme znova. Pokračovali sme 26. októbra návštevou študentov zo SOŠ TaS v
Brezne. Pripravili si pre nás bohatý program a sladké potešenie v podobe koláčika a
kávy. 30. októbra sme so spevom ukončili Akadémiu európskeho seniora s členmi OZ
Zdravotne postihnutých z Brezna.

Vďaka Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR a spoločnosti Hartmann-Rico
existuje už 6 rokov projekt „Dobrá duša“. V rámci tohto projektu je každoročne
oceňované jedno zariadenie pre seniorov a traja
seniori. DD a DSS HRON získal už po druhýkrát v
rámci projektu „Dobrá duša“ čestné uznanie za
vytváranie
výnimočného
prostredia
pre
dobrovoľnícku pomoc, podporu dobrých projektov
pre seniorov a ochotu byť ľudským v každej chvíli.
Za dobrovoľnícku činnosť, ktorou prispela k
výzdobe priestorov zariadenia sociálnych služieb
krásnymi háčkovanými dielkami, získala titul
Dobrá duša v kategórii jednotlivcov obyvateľka DD
a DSS HRON p. Mária Sojaková.

Dňa 6. novembra sme si pripomenuli 16. 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 divadelným predstavením nám prišli zagratulovať herci Divadla portál z Prešova.

Deň sv. Huberta sme si v našom zariadení sociálnych služieb pripomenuli 9. novembra
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.

Medzinárodný deň študentstva nám pripomenuli študentky zo SSOŠP EBG z
Brezna. 21. novembra sme spoločne zaspomínali na časy z našej mladosti a porovnali s
tými dnešnými.

Darovať krv je prejavom ľudskosti a malo by sa stať súčasťou života každého
zdravého človeka. Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Rozhodnutie
darovať krv môže zásadne ovplyvniť osud iného človeka a zachrániť mu život. V
spolupráci s Národnou transfúznou službou prostredníctvom mobilnej jednotky odberu
krvi sa 28. novembra konal opakovane odber krvi v našom zariadení sociálnych služieb.

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.

7. decembra nás navštívili seniori z Denného centra
Prameň z Brezna. Nádherné vianočné koledy v ich
podaní roznežnili všetkých divákov. 14. decembra
návštevy pokračovali a za OZ Milosť nás navštívil a
pobesedoval o vianočnom príbehu Mgr. Daniel Šobr.
18. decembra nás s programom prišli pozdraviť
členovia OZ Zdravotne postihnutých z Brezna.
Pripravili si pre nás program plný vianočných vinšov a
kolied. S krásnym program nás potešili žiaci zo ZUŠ
vo Valaskej. 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.

Október:

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

November:

p. Simanová., p. Ďurišová, p. Flochová, Ing. Károlyová, p. Dupáková

December:

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

p. Dupákovú z Polomky

p. Hazákovú z Pohorelej

p. Durkošovú z Harmanca

p. Giertliho z Podbrezovej
Vítame Vás

p. Cabanová Božena

p. Chovancová Zora

p. Dernáčová Anna

p. Majerčík Michal

Česť ich svetlej pamiatke

