Aktivity
Ponuka aktivít v mesiaci jún bola
rozmanitá, ako na interiérové, tak aj
na exteriérové aktivity. Nakoľko v
rámci
uvoľňovacích
opatrení
prijímatelia sociálnej služby krásne
slnečné
počasie
využívajú
na
vychádzky, ktoré si organizujú sami,
sme im tento mesiac pre zmenu
pripravili aktivity na zadnom dvore
nášho
zariadenia,
v
podobe
grilovačky a guláš párty. Naši seniori
sa
tento
mesiac
zapojili
do
športových
hier
organizovaných
Radou seniorov, kde si mohli zmerať
svoje sily v disciplínach ako boccia,
šípky a petang. V rámci kultúry v
meste Košice sme využili ponuku
navštíviť výstavu porcelánových
bábik v Kulturparku a festival s
názvom Most úsmevov. Ponuka
krúžkov zostala zachovaná, ako
popoludnie pri spoločenských hrách,
kulinársky
krúžok,
pamäťové
cvičenie,
hudobný
krúžok
a
čitateľský krúžok.
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Náš zadný dvor ožil smiechom, radosťou a
povzbudzovaním pri súťažiach v hode
krúžkom na cieľ, v hode na plechovky a v
petangu.
Seniori
sa
navzájom
povzbudzovali a držali si palce. Pre
víťazov pani riaditeľka pripravila ceny a
diplomy,
ktoré
osobne
odovzdala
výhercom a samozrejme nechýbali ani
ceny útechy pre všetkých zúčastnených.
Zadný dvor rozvoniaval grilovanými
špecialitami a do okolia sa rozliehala
ľudová hudba, pri ktorej si seniori aj
zaspievali a zatancovali. Bolo to veľmi
vydarené popoludnie.
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Po vydarenej grilovačke sme sa
rozhodli našim seniorom pripraviť
guláš párty a neodradil nás ani
horúci slnečný deň. Atmosféra
popoludnia sa niesla v pozitívnej
nálade, v družných rozhovoroch a v
pocite spolupatričnosti. Dbali sme
nie len na naplnenie žalúdkov, ale aj
na dodržiavanie pitného režimu.
Gulášovú
atmosféru
si
po
pracovnom
stretnutí
s
pani
riaditeľkou
vychutnala
aj
predsedníčka sociálnej a bytovej
komisie Mestského zastupiteľstva
pani Iveta Adamčíková.

V tomto mesiaci sa naši seniori
zapojili do rôznych športových
súťaží
organizovaných
Radou
seniorov, kde si svoje sily zmerali v
šípkach, petangu a boccii. Táto
aktivita prebieha celé leto pravidelne
raz do týždňa a na konci všetkých
súťaží budeme vedieť na akom
mieste sme sa umiestnili. Je to
spestrenie voľného času pre našich
seniorov, vždy sa vrátia odhodlaní
súťažiť ďalej a reprezentovať naše
zariadenie.
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Pani riaditeľka pre našich seniorov
zabezpečila
návštevu
výstavy
porcelánových bábik v ručne šitých
dobových kostýmoch zo 17. až 19.
storočia , ktoré pochádzajú z dielní
zručných petersburských umelcov.
Nakoľko sa výstava nachádzala v
priestoroch Knižnice pre mládež
mesta Košice mali sme možnosť
oboznámiť sa aj so zbierkou kníh a
časopisov.

S bohatým kultúrnym zážitkom sme
odchádzali
z
festivalu
dramatickej
tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím,
Most úsmevov, ktoré nám na tvárach
vyčarilo aj úsmev, ale neraz sa nám
zaleskla aj slza v oku. Festival prispieva ku
odstraňovaniu predsudkov spojených s
hendikepovanými. Každé vystúpenie sme
ocenili silným potleskom. Odchádzali sme
plní silných emócií.
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Pravidelne sme sa stretávali v priestoroch
zariadenia pri krúžkovej činnosti.
Každý utorok bol venovaný spoločenským
hrám, kde sú vytvorené stále skupiny
hráčov žolíka, kanasty a spoločenskej hry
Človeče nehnevaj sa. Hráči boli zapálení do
hry, kanastová partia berie hru vážne a
výsledky si pravidelne zapisuje. Žolíková
partia má voľnejšie pravidlá. Ale každému
jeho štýl hry vyhovoval a naplňoval ho.
Pamäťové cvičenia sa konali každú stredu,
kde rôznymi technikami posilňujeme
pamäť.

V
kulinárskom
krúžku
sme
pokračovali v zdobení srdiečok pre
našich seniorov na Deň otcov. Prácu
si seniorky rozdelili, jedna zdobila
vaječným snehom, druhá ozdobovala
cukrovou ružou a ďalšia ukladala a
pripravovala ingrediencie.

Čitateľský krúžok pokračoval v čítaní
knihy o slovenských tradíciách, táto
téma
je
pre
našich
seniorov
nevyčerpateľná každý piatok a každý
pondelok majú možnosť oddýchnuť si
pri počúvaní rôznych hudobných
žánrov v rámci hudobného krúžku.

