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Ergoterapia

 Naše Zariadenie pre seniorov poskytuje
klientom širokú ponuku ergoterapeutických
aktivít. Konajú sa pravidelne. Každý deň sa
realizuje iná aktivita. Zohľadňuje sa
momentálny zdravotný stav aj ciele klienta.
Ergoterapia, z gréckeho slova liečenie
prácou, je inovatívna liečebná metóda, ktorá
slúži na zlepšenie života človeka v tom, že
ho aktívne zapája do určitého zamestnania. 

https://naspoklad.sk/therapy/ergoterapia
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Táto aktivita, podporujúca telesné a
psychické funkcie, je vnímaná ako
prostriedok a súčasne cieľ liečby. Cieľom je
nesporne aktívny, spolupracujúci a
spokojný klient. Jednou z aktivít
zaradzujúcich sa do spomínaného balíka
prístupu ku klientovi sú záhradnícke práce
v našom átriu. Samozrejme len v prípade
vhodného počasia. Prebúdzajúca sa jarná
príroda je pre našich starkých na takéto
aktivity ako stvorená.
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Hudobný krúžok

Naši starkí sa zúčastnili v priestoroch spoločenskej miestnosti u nás na
Garbiarskej krásneho online koncertu s príznačným názvom „Hudba ako
zdroj tolerancie a spolupatričnosti.“ Hudbu sprostredkovali študenti
Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach, ktorí sa v zimných mesiacoch
tohto roku zúčastnili zahraničnej mobility v Španielskej Malage.
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Žiarivý účes od kaderníčky
 Hoci sú naše klientky v pokročilejšom veku, neznamená to, že im na sebe

nezáleží. Práve naopak. Uvedomujú si, že mať upravený účes je príjemné v
každom, aj vo vyššom veku.

Vedia, že im pridá novú
iskru a šmrnc. Sú predsa
ženy, a ony chcú byť krásne
vždy. Niektoré z našich dám
na Garbiarskej sa rozhodli,
že si svoju korunu krásy
dajú upraviť u odborníčky na
slovo vzatej, a zverili sa do
rúk šikovnej kaderníčky. Tá
navštívila svoje stále
zákazníčky priamo tu, v
našom Zariadení pre
seniorov.   

Prvá schôdza Rady klientov
 Keďže bola u nás, na Garbiarskej, opäť obnovená činnosť Rady klientov, a boli

zvolení jej zástupcovia, malo vedenie Zariadenia pre seniorov, na čele s pani
riaditeľkou Zdenkou Slovikovou, možnosť stať sa účastníkmi prvej schôdze
Rady klientov. Pani riaditeľka predstavila oboch zástupcov klientov, pána
Knoteka a pána Robského, zároveň bol klientom predstavený aj pracovný tím
zamestnancov pracujúcich po boku pani riaditeľky. Zástupcovia klientov si
plne uvedomujú svoju rolu, že sú poradným orgánom vedenia nášho zariadenia
v oblasti práv všetkých klientov a ich dôstojného života. Pripravili si celý rad
rôznych podnetov, postrehov aj nápadov na vylepšenie, či zmenu ich “domova“
a podmienok v ňom. Prajeme zástupcom Rady klientov veľa optimizmu pri
napĺňaní ich cieľov.
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Na druhú májovú nedeľu pripadá jeden
z najkrajších sviatkov na svete, ktorý
sa týka každého z nás, pretože každý

máme mamu, alebo mamami sme. 
 

Deň matiek je špeciálny čas, kedy
môžeme poďakovať našim mamám za

lásku, pochopenie a starostlivosť, ktorú
nám prejavujú. 

https://www.sspmk.sk/den-matiek/
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Deň matiek

Mamy nám darovali to najcennejšie
čo máme, a to je život. Preto by sme
si ich mali ctiť a ľúbiť až do
posledného dňa. Deň matiek sa
netýka len našich mám, oslavujú ho
aj staré mamy, ktoré sú často už na
dôchodku a majú tak na vnúčatá
dostatok času. Väčšina seniorov sa
však so svojimi mamami môže
stretnúť už len v spomienkach, to
však neznamená, že tento deň pre
nich nie je dôležitý. Aj my na
Garbiarskej sme Deň matiek oslávili.
A mali sme aj skvelých hostí. 

Naša pani riaditeľka Zdenka
Sloviková pozvala medzi našich
starkých pána primátora
Jaroslava Polačeka, čomu sa
veľmi potešili. Oslava sa stala o to
atraktívnejšia, keď si každá žena,
matka, prevzala nádhernú ružu z
rúk pána primátora. Nechýbalo
ani malé pohostenie a kultúrny
program. Odmenou bola
spokojnosť a dobrá nálada
všetkých zúčastnených.


