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Aj v tomto mesiaci sme pre našich
prijímateľov sociálnej služby pripravili
pravidelný program vo forme krúžkov,
aktivít, prechádzok a výletov. Aktivity boli
realizované v pravidelných intervaloch za
účasti odborných referentov sociálneho
úseku. Aktivity boli rozmanité, zamerané
na rozvíjanie zručností, pamäte, motoriky
a rovnomerne rozložené do celého týždňa.
Naši prijímatelia mali možnosť si vybrať
zo širokej ponuky, a to popoludnie pri
spoločenských hrách, kulinársky krúžok,
pamäťové cvičenia, hudobný krúžok,
čitateľský krúžok. Samozrejme nezabudli
sme na psychické zdravie prijímateľov
sociálnej služby, o ktoré sa postarala
psychologička raz týždenne v utorky,
ktoré sa realizovali priamo na izbe.

Prvé slnečné májové dni sme s našimi
prijímateľmi sociálnej služby využili
na návštevu Zoologickej záhrady v
Kavečanoch. Pani Mária bola v ZOO
dokonca prvýkrát. Uchvátili nás
mačkovité šelmy a najväčšiemu
úspechu sa tešili tulene, kde sme
vystihli aj ich kŕmenie. V rámci výletu
nechýbalo slniečko nie len na nebi,
ale aj na tvárach našich prijímateľov
sociálnej služby vo forme úsmevu.
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Každý utorok popoludní je venovaný
spoločenským hrám, kedy prijímatelia
sociálnej služby si majú možnosť vybrať z
kariet, Človeče nehnevaj sa, Bingo. V našom
zariadení máme stálu žolíkovú a kanastovú
partiu. Pán Mikuláš pri žolíku pravidelne
vyhrával, ale samozrejme každý mu výhru
doprial. Kanastová partia si pravidelne
výsledky zapisovala, čo bolo silným
motivátorom a navzájom sa povzbudzovali,
nakoľko hrali ako dvojice proti sebe. Pani
Mária naučila hrať kanastu aj pani Ľudmilu,
ktorá doplnila štvrtý článok tejto partie.

Streda rozvoniava pečením v rámci
kulinárskeho krúžku. Nakoľko druhá
májová nedeľa bola venovaná našim
mamám, tak v tomto duchu lásky
naše prijímateľky sociálnej služby so
svojimi šikovnými rukami pripravili
medovníky v tvare srdca, ktoré boli
ozdobené ružou a ornamentmi.Takto
pripravené srdiečka boli venované
každej prijímateľke sociálnej služby,
čo ich zahrialo pri srdci.
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Raz týždenne si prijímatelia sociálnej
služby precvičia svoju pamäť a to
formou hier, lúštením krížoviek,
dopĺňaním viet a porekadiel. Aktivity
boli zamerané na dlhodobú aj
krátkodobú pamäť.

Denne, za priaznivého počasia, sa konali
prechádzky na Aničke. Prijímatelia
sociálnej služby načerpávali zo stromov a
prírody potrebnú energiu. Veľmi sa týmto
prechádzkam tešili, o čom svedčí aj
úsmev na ich tvárach. Prechádzky sme si
spríjemnili aj príjemným oddychom a
rozhovormi.

Piatky sú venované knihe a tento
mesiac sa niesol v znamení
povestí a tradícií na Slovensku.
Prijímatelia sociálnej služby si
zaspomínali na ich mladosť,
zvyky v rodine a kde žili. Majú
bohaté skúsenosti, ktoré chcú
ešte odovzdať mladšej generácii a
ich príbehy boli neraz pútavé.

