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Júl 2021
Aj v tomto mesiaci mali naši seniori
pripravené rôznorodé aktivity v záujme
vyplnenia ich voľného času. Realizovali
sme aktivity v interiéri, ale aj v exteriéri.
Seniori aktívne využívali slnečné dni na to,
aby ich strávili prechádzkami po okolí,
ktoré si organizovali sami. Pre našich
seniorov sme pripravili opekačku na
Alpinke, posedenie s jubilantmi. Ako
prekvapenie v týchto horúcich letných
dňoch pani riaditeľka zabezpečila
podávanie zmrzliny priamo v zariadení.
Interiér zariadenia sme oživili osadením
zastávky, kde si seniori môžu posedieť,
zistiť odchody autobusov a električiek v
okolí. Aj naďalej pokračujú pravidelné
aktivity, ako sú hudobný krúžok, pamäťové
cvičenia, tvorivá činnosť, popoludnie pri
spoločenských hrách, kulinársky krúžok a
oživením v tomto mesiaci bolo tanečné
dopoludnie.

S našimi narodeninovými oslávencami za
mesiac máj a jún sme si posedeli pri
príjemnej hudbe a sladkom občerstvení.
Uvoľnená a pozitívna atmosféra sa niesla aj
spoločnými priestormi zariadenia, nakoľko
si seniori zaspievali a aj zatancovali.
Samozrejme na posedení nechýbala ani
pani riaditeľka, ktorá oslávencom osobne
zablahoželala a odovzdala pamätný list a
kvet. Oslávenci odchádzali s pozitívnymi
emóciami a s dobrou náladou.
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Letné počasie plne využívame aj na výlety
do prírody a tentoraz sme zavítali na
Alpinku, kde sme si v areáli s altánkom,
ohniskom a bufetom posedeli pri opekačke.
Čas prípravy na chutné grilované pochúťky
sme využili na rozhýbanie tela našich
seniorov, a to rôznymi športovými hrami. 
 Najväčší záujem vyvolal hod krúžkom na
cieľ. Samozrejme sme nezabudli aj na
menej mobilných seniorov, pre ktorých boli
pripravené spoločenské hry, a to žolíkové
karty, sedmové karty a Človeče nehnevaj sa,
ktoré neostali bez povšimnutia. Každý si
pochutnal na chutnom jedle, osviežil sa na
čerstvom vzduchu a zároveň sa aj zahrial
slnečnými lúčmi. Seniori prišli nabití novou
energiou, ktorú načerpali v krásnom
prírodnom prostredí.
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V tieto horúce letné dni zabezpečila  pani
riaditeľka pre seniorov zmrzlinu, ktorú si
mohli vychutnať priamo v našom zariadení.
Samozrejme nezabudli sme ani na
imobilných klientov, ktorým zmrzlinu
odniesol priamo na izbu personál. Tento
nápad prekvapil seniorov nakoľko to bola
premiéra. Zmrzlina sa podávala vo
vestibule, čím zariadenie ožilo veselými
rozhovormi, smiechom a dobrou náladou,
ktorá pretrvala aj do nasledujúcich dní.
Zmrzlina bola príjemným sladkým
schladením počas horúcich letných dní.
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Spestrením vestibulu nášho zariadenia sa
stala zastávka, ktorá informuje o odchodoch
autobusov a električiek v blízkom okolí
zariadenia, a ktorú poskytol Dopravný
podnik mesta Košice. Okrem informačného
charakteru nesie v sebe aj liečebný rozmer,
prevažne pri klientoch trpiacich poruchami
pamäte. Medzi našimi seniormi vyvolala
zvedavosť, otázky a potom pozitívne ohlasy.
Teraz sa stala plnohodnotnou súčasťou
spoločných priestorov zariadenia. Seniori ju
plne využívajú pri plánovaní svojho
voľného času, ak si potrebujú naplánovať
cestu na konkrétne miesto. Plní účel, na
ktorý bola zabezpečená, čomu sa veľmi
tešíme.
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Samozrejme nezabúdame ani na naše
pravidelné aktivity, ktorými vypĺňame voľný
čas našich seniorov. Snažíme sa, aby boli
pestré, preto sme tento mesiac pripravili
tanečné dopoludnie, kde si mohli naši seniori
zaspomínať na svoje staré časy a pri piesňach
svojej mladosti rozhýbať tancom svoje telo.
Tanečné dopoludnie sa nieslo v znamení
tanca, smiechu a dobrej nálady. Piatok patril
Bingu, ktorým si seniori mohli vyplniť svoj
voľný čas a precvičiť pamäť. Každý účastník
odchádzal so sladkou odmenou, ktorú pre
nich zabezpečila naša pani riaditeľka. V
rámci tvorivej činnosti si mohli vybrať z
rôznych kategórií ako maľovanie, vyšívanie,
lepenie materiálov, pri ktorých si precvičili
jemnú motoriku. Výtvory kulinárskeho
krúžku, do ktorého sa zapájajú naše šikovné
seniorky, ktoré skúšajú ako tradičné, tak aj
moderné recepty, neostanú dlho na tanieri. 
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Popoludnie pri spoločenských hrách sa teší
obľube. Stretávajú sa zohraté skupiny
kanasty, žolíka a Človeče nehnevaj sa, ale
vždy radi privítame medzi sebou nových
členov. Pri pamäťových cvičeniach si
seniori precvičia krátkodobú aj dlhodobú
pamäť. Hudobný krúžok bol zameraný
predovšetkým na piesne ich mladosti, pri
ktorých si zaspievali a zaspomínali na staré
dobré časy. Nezabúdame ani na psychické
zdravie našich seniorov, ktoré je dôležité,
aby ich vzájomné spolužitie bolo
obohacujúce pre všetkých. O to sa stará
psychologička svojimi pravidelnými
návštevami. Aktivitami sa snažíme, aby
jeseň života našich seniorov bola aktívna a
plná pozitívnych zážitkov.


