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Tvorivé dielne

Aktuálne nový obľúbený typ tvorenia u nás, v našom
zariadení pre seniorov je maľovanie na kamienky, či
kúsky dreva. Naše kreatívne sociálne pracovníčky
Stanka a Naty ukázali našim starkým ako na to.
Najdôležitejšie sú kamienky. 

Samotný tvar kamienka často krát určí, aký dekor sa
naň hodí. Potom už stačí len kúsok fantázie, farby a
trpezlivosť. A tá veru nikomu pri zdobení kamienkov
nechýbala. Výsledkom sa stali malé milé mini dielka
vhodné ako darček, či dekorácia.
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Čitateľský krúžok

Čitateľský krúžok pokračoval v čítaní knihy o slovenských
tradíciách, táto téma je pre našich seniorov nevyčerpateľná každý
piatok. Krúžok sa teší veľkej obľube, vždy radi privítame nápady na
ďalšie čítanie. Nie nadarmo sa hovorí, že kniha je najlepší priateľ
človeka a aj naše sedenia sú vedené v priateľskom duchu a v
priateľských rozhovoroch. 
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Pamäťové cvičenie

Našim seniorom sme rozdali
papiere s pamäťovými
testami a sledovali sme, ako
si poradili pri  vypĺňaní
otázok. Prekvapili nás
svojimi rýchlymi postrehmi
a tým, že im to nerobilo
žiadne ťažkosti. Naopak, v
spoločenskej miestnosti
vládla veselá nálada,
zasmiali sme sa nad ich
vtipnými odpoveďami. 
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Prednáška 
o Canisterapii

SSPmK pravidelne každý mesiac
navštevuje canisterapeutka p. Ing. Dagmar
Szotáková so cvičenými psami. Tentokrát
si „psovodka“ pripravila pre klientov
zostavu úloh, v ktorej mali možnosť naši
klienti nielen pritúliť si psíka, ale aj plniť
rôzne úlohy. Táto terapia podporuje
pohodu, pokoj a psychickú vyrovnanosť
klientov, čo je veľmi dôležité hlavne pri
poskytovaní pobytovej sociálnej služby.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu,
keďže sme zaznamenali u našich klientov
spokojnosť a určité pokroky aj vďaka
týmto stretnutiam.
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Revitalizácia oddychovej zóny bola
odštartovaná

 
25. 8. 2022 je dňom, kedy v našom Zariadení pre seniorov na Garbiarskej
začali stavebné práce na úprave oddychovej zóny v bočnej časti areálu.
Stavebné práce budú prebiehať do konca septembra 2022 a výsadba do
konca novembra 2022. Počas tejto doby dostane spomínaný bočný areál
nový šat. Mala by vzniknúť prekrásna zelená zóna oddychu pre našich
klientov. Stromy, trávnaté plochy, kvetiny, lavičky, aj fitnes stroje. To
všetko bol najprv plán. Nastal však čas, kedy sa plán začína meniť na
realitu.


