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Pamiatku zosnulých a
Sviatok všetkých svätých  si
mohli naši seniori uctiť aj v
našom zariadení zapálením
sviečky a tichou modlitbou
za zosnulého. 

Atmosféra sa niesla v
spomínaní na svojich
blízkych, ktorí už nie sú
medzi nami. 

 
Spomienka

 pri sviečkach
 
 

Miestnosťou sa šírila príjemná hudba a teplo zapálených sviečok dotváral duchovnú
atmosféru. Každý strávil pri modlitbe toľko času, koľko potreboval. V tejto chvíli bolo
cítiť medzi seniormi pocit spolupatričnosti.
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Aj takto úsmevne sme spolu s
klientmi začali jedno zo
spoločných sedení pri knihe. V
mesiaci november sme sa venovali
čítaniu nádherných, tajuplných aj
zábavných povestí o slovenských
hradoch a zámkoch. Čítaním
literatúry v skupine sa usilujeme o
vyvolanie pozitívnych emócií,
spoločnými rozhovormi a
rozborom tém budujeme vzájomnú
komunikáciu a uvoľnenosť. 

 
 

Čitateľský
krúžok 

 
 

„Do ruky vzal som knihu,
urobila mi v srdci ryhu.
Odvtedy do knižnice 
chodím,
čítam knihy a vedomosti
 plodím.“
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Aj naše zariadenie podporilo charitatívnu
zbierku pre útulky a prispelo potrebnými
vecami pre štvornohých miláčikov, ktoré sa
prostredníctvom Havkobusu dostali k tým,
ktorí to potrebujú. Podporili sme dobrú
myšlienku a odovzdané veci pomôžu dobrej
veci.

 
Podpora útulkov 

– odovzdanie vecí do Havkobusu
 
 
 

 
Vystúpenie 

žiakov 
ZŠ Tomášikova

 
 
 

Dopoludnie našim seniorom prišli spevom a tancom
spríjemniť žiaci ZŠ na Tomášikovej ulici. Vystúpenie
sa konalo vo vonkajších priestoroch nášho
zariadenia. 

Naši seniori ich výkon ocenili
veľkým potleskom a pripravený
program im vyčaril úsmev na tvári. 



 
Spoločenské hry-

karty, bingo
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Seniori sa pravidelne stretávali pri
spoločenských hrách. Utorkové
popoludnia sú pravidelne venované
kanaste a žolíku. 

Každý prichádza s odhodlaním
vyhrať, ale samozrejme prvoradé je
hru si užiť a zabaviť sa.

Piatok je venovaný Bingu, kde
každý netrpezlivo čaká, či bude
vyžrebované jeho číslo. Každý
sa poteší, keď môže zakričať
Bingo. 

Nevládne súťaživosť, ale dobrá
atmosféra, ktorá je obohatená aj
o rozhovory a o spev.
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Kulinársky krúžok

 
 

Vôňa a chuť čerstvého korenia je
jedinečná, preto stále viac ľudí
prepadá pestovaniu byliniek. 
V rámci kulinárskeho krúžku naše
prijímateľky sociálnej služby so
svojimi šikovnými rukami nazbierali,
vysušili, posekali a zabalili bylinky
do vrecúšok z našej záhradky, ktoré
budú slúžiť na dochucovanie jedál v
našom zariadení. 

 
Príjemne strávené chvíle zažívajú seniori pri
hudbe. Snahou je ponúkať pestré piesne.
Seniori si však radi zaspomínali aj na
legendárneho slovenského speváka a
skladateľa Miroslava Žbirku, s ktorým sa
Česko-Slovensko rozlúčilo  19. novembra.

 

 
Hudobný krúžok

 

https://www.biano.sk/produkty/pestovanie-rastlin-2
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Polievka 

svätej Alžbety
 
 
 

Ochota pomáhať iným a spolupatričnosť
sa odzrkadlili v štedrosti našich
seniorov a dokázali, že vzájomná pomoc
medzi ľuďmi je dôležitá. Dňa 11.11.2021
bola za odmenu a ako vďaka našim
prijímateľom doručená vynikajúca
polievka – Polievka svätej Alžbety. 

„Mesto Košice so snahou pomôcť ľuďom so zdravotným
znevýhodnením, ľuďom v zlej sociálnej situácii, či osamelým
matkám a deťom pripravilo dobrovoľnú zbierku s názvom
„Polievka svätej Alžbety.“ 

Spomínaná ušľachtilá akcia pohla srdiečkami
klientov, ale aj zamestnancov a naznačila, že
seniori v našom zariadení majú veľké srdcia. 


