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Každoročne v mesiaci október, keď príroda
naberá krásu jesene, naša pozornosť sa
upriamuje k tým skôr narodeným, ktorých
vlasy sú postriebrené šedinami, konanie
obohatené životnými múdrosťami a
skúsenosťami. 

Každý deň nám však ponúka mnoho
šancí a príležitostí vychutnať si krásy
života, tešiť sa z bežných vecí a z
prítomnosti blízkeho človeka. Aj v tomto
mesiaci boli realizované rôznorodé
aktivity a uskutočnila sa krúžková
činnosť.

Život nám do cesty stavia rôzne prekážky,
trápenia, bolesti, ale sú tu aj dni slnečné a
radostné. Čas nám všetkým ukrajuje v
rovnakom tempe hodiny, minúty, dni,
roky...
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Pri príležitosti mesiaca úcty k starším
zavítal do strediska aj pán primátor a vzácni
hostia - pani Bombová a pán Caban v rámci
„Strieborných dialógov“. 

Podujatie sa uskutočnilo za dodržania
prísnych hygienických opatrení. Seniorov
zaujímali otázky späté s mestom Košice a s
chodom strediska. 

Boli veľmi aktívni a zaujímali sa o
spoločenské dianie. Súčasťou dialógov bol
aj vedomostný kvíz o meste Košice. Dve
súťažiace prijímateľky, ktoré získali
najlepšie bodové hodnotenie, postúpili do
ďalšieho kola vedomostnej súťaže a budú
reprezentovať naše stredisko. 

Strieborné
 dialógy 

Rada seniorov mesta Košice zároveň venovala
stredisku a prijímateľom vecný dar v podobe
športového vybavenia. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach oslovil Stredisko
sociálnej pomoci mesta Košice so širokou
paletou zdravotno – výchovných aktivít pri
príležitosti vybraných významných
termínov venovaných problematike
zdravia, ktoré sa v rámci „kalendára“ viažu
k jednotlivým mesiacom. 

Zámerom aktivít je informovať, edukovať rôzne cieľové skupiny, pričom sa využívajú
edukačno-intervenčné prístupy, výučbové pomôcky a edičné materiály, a to o
aktuálnych prioritných otázkach týkajúcich sa zdravia. Dňa 07.10.2021 a 18.10.2021 sa
v stredisku realizovali aktivity s cieľom upriamiť pozornosť na problémy seniorov a
možnosti zlepšenia kvality ich života - deň zdravia. 

Dni zdravia

Prijímatelia sa edukovali na témy
ako životospráva v staršom veku,
vybrané psychosociálne aspekty
starnutia, očkovanie v staršom
veku...

V rámci individuálnej prevencie
poradne zdravia si prijímatelia
mohli dať zmerať výšku, váhu,
vyšetriť vitálne funkcie, hladinu
kyslíka...Aktivita sa stretla u
seniorov s úspechom a s
očakávaním ďalších podnetných
tém v rámci prednášok o zdraví. 
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Každý štvrťrok sa oslávenci tešia na
spoločné posedenie jubilantov.
Posedenie bolo realizované za
dodržania prísnych opatrení a v
obmedzenom počte. Aj oslávenci v
mesiaci júl, august a september si
mali možnosť posedieť pri sladkom
pohostení, čerstvej horúcej káve a
živej hudbe plnej elánu a energie. 

Posedenie s jubilantmi 

Jubilanti sa zapojili do spevu a
uvoľnená nálada sa niesla
zariadením celé popoludnie.
Oslávenci boli poctení priamou
gratuláciou od pani riaditeľky,
potešením bola aj nádherná ruža a
pamätný list ako spomienka na
tento deň. 
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Pozdravy detí ako pohladenie duše 

 

V závere mesiaca október sa vestibulom zariadenia niesol spev senioriek z klubu dôchodcov z
Mestskej časti Košice – Sever, ktoré prišli hudbou a spevom potešiť starkých. Stretnutie so
seniormi bolo realizované za dodržania prísnych opatrení. 

 
Pamäťové cvičenie

 

Každé pamäťové cvičenie je zamerané
na rozvoj a zachovanie pamäte. Cvičenia
sú riešené hravou formou, buď
písomným alebo ústnym prejavom.
Obľube sa tešili doplňujúce cvičenia,
hádanky a tajničky. V rámci krúžku sme
pre seniorov pripravili pranostiky
zamerané na jesenné obdobie, ktoré bolo
potrebné doplniť alebo opraviť. 

Sŕdc seniorov sa dotkli aj vlastnoručne
vyrobené originálne pozdravy od
žiakov 1. – 4. ročníka zo ZŠ Ľudovíta
Fullu na Maurérovej ulici a listy od
žiakov zo ZŠ Tomášikova v Košiciach.
Žiaci ich vyrobili a napísali pod
vedením svojich učiteliek, ktoré prišli s
pekným nápadom takto potešiť a uctiť
si seniorov v zariadení sociálnych
služieb. 
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Čitateľský krúžok 

 Pred víkendom je dobrým zvykom spoločné posedenie pri knihe. Čítanie sa začína a
končí tradične myšlienkou, či zamyslením. V tomto mesiaci sme sa v rámci krúžku
zamerali na poéziu s náboženskou tematikou, a to básne z knihy Stratený čas.
Rozprávali sme sa o vďačnosti, poďakovaniam za spoločne strávené chvíle a
bilancovali sme uplynulé náročné obdobie. Samotné čítanie bolo zamerané na tri
skutočné príbehy, ktoré priniesol sám život. Atmosféra bola príjemná, uvoľnená a
všetci sa už tešia na budúce spoločné čítanie.  

 
Kulinársky krúžok 

 
Jesenné obdobie sa odzrkadlilo aj pri pečení dobrôt v
našom zariadení. Jablká sú symbolom jesene a aj
naši seniori ich v našej kuchynke využili. Zariadenie
rozvoniavalo škoricou a jablkami pri príprave
jablkových šatôčok. Škvarkové pagáče sú tradičným
receptom našich starých mám a tie nesmeli chýbať
na pekáčoch. Príprava týchto dobrôt sa niesla vo
vzájomnej spolupráci, súdržnosti a každý sa tešil na
výsledok.
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Pri tvorivej činnosti sme využili jesenné plody, ako aj
rôzne suché suroviny z kuchyne. Seniori si mohli
precvičiť jemnú motoriku a trpezlivosť, nakoľko išlo o
materiál rôznej veľkosti a štruktúry. Každý mal
možnosť vybrať si predlohu podľa vlastného výberu.
Činnosť bola zameraná na udržanie pozornosti,
sústredenie, precvičenie zručností. 

Každý utorok tradične patrí spoločenským hrám, kde sme trávili popoludnie pri
Človeče nehnevaj sa, žolíku a kanaste. Hry sa nesú v súťaživom duchu, ale samozrejme
v pozitívnej atmosfére. Každý doprial výhru aj svojim spoluhráčom.

 
 

Tvorivé dielne 
a spoločenské hry

 

Piatkové dopoludnia patrili Bingu, pri ktorom
sú naši seniori vždy pohrúžení do hry. Opäť
sme v našej skupinke privítali aj nových
členov. Vždy napäto očakávajú výherné čísla,
navzájom sa aj povzbudzujú. Atmosféra bola
vždy príjemná a veselá. Samozrejme medzi
jednotlivými kolami sa vždy niesla veselá
vrava, smiech a niekedy aj spev.


