
Aktivity
November 2022

Sviatok 
všetkých svätých

 
 

Dňa 2. novembra v deň
Pamiatky zosnulých, známeho
ako Dušičky, si aj naši klienti
mali možnosť v priestoroch
zariadenia zaspomínať na tých,
ktorí už nie sú medzi nami. Pri
tlejúcej sviečke si na chvíľu
sprítomnili spoločne prežitý
čas.

 V spoločenskej miestnosti
prijímateľom sociálnej služby
vytvorili zamestnanci sociálneho
úseku spomienkový priestor, aby si
počas týchto sviatočných dní mohli
aspoň na malú chvíľku sprítomniť
milovaných zomrelých.



Aktivity
November 2022

Gratulácia 
ku krásnemu jubileu

 
 Krásneho životného jubilea – 100 rokov sa v týchto dňoch dožíva klientka nášho

zariadenia pre seniorov pani Alžbeta Balážová, ktorá sa u nás cíti veľmi dobre. Je
spokojná so starostlivosťou i opaterou, tiež celkovým prístupom personálu.
Tvrdí, že keď chce počuje a keď nechce nepočuje, aj že práve tým si človek menej
vecí pripúšťa k srdcu a netrápi sa.

Teší sa z každej maličkosti, lebo ako ona sama vraví, “všetko je darom od pána
Boha“. V mene vedenia strediska zablahoželal jubilantke zástupca riaditeľky Ing.
Anton Širgeľ. Osobne prišiel zablahoželať a svojou návštevou jubilantku poctil aj
pán starosta Košickej Novej Vsi Ing. Michal Krcho.

 Milej oslávenkyni prajeme čo najviac radosti a čo najmenej bolesti. 
Z úprimného srdca želáme 

VŠETKO NAJLEPŠIE



Aktivity
November 2022

Polievka 
svätej 
Alžbety

 
 
 

Mesto Košice aj tento rok pripravilo
dobrovoľnú zbierku s názvom

 „Polievka svätej Alžbety“, 
ktorá je zameraná na pomoc ľuďom, ktorí
sa nachádzajú v rôznych ťažkých
životných situáciách. Dobrovoľným
finančným príspevkom sa stali naši
klienti aj zamestnanci na Garbiarskej
opäť, súčasťou veľkolepej myšlienky
založenej na rozvíjaní dobra, empatie,
lásky a mieru medzi všetkými ľuďmi. 



Aktivity
November 2022

Svetový deň 
diabetu

 
 
 
 

Pri príležitosti tohto dňa bola aj pre
našich klientov uskutočnená
edukačná prednáška prostredníctvom
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
Viedol ju pán MUDr. Maxim Kojš,
ktorý nám poskytol cenné informácie
o diabete, o jeho príčinách,
príznakoch, liečbe, komplikáciách a
prevencii. Už teraz sa tešíme na ďalšie
edukačné dopoludnie.

https://www.sspmk.sk/8196-2/
https://www.sspmk.sk/8196-2/
https://www.sspmk.sk/8196-2/


Aktivity
November 2022

Turistika
na Alpinke

 
 
 
 



Aktivity
November 2022

Čas na relax
 
 
 
 

Tým, ktorí si chcú učesať myšlienky, alebo vidíme, že potrebujú skľudniť, či
len tak vypnúť, no neláka ich pobyt vonku, ponúkame možnosť prežiť
chvíle so sebou samým v Snoezelen miestnosti pod vedením jednej z našich
milých pracovníčok sociálneho úseku.



Aktivity
November 2022

Tvorivé dielne
 
 
 
 

Každý deň sa naši milí
prijímatelia sociálnej služby
zapájajú aj do spoločných
aktivít. Ak majú bližšie k
tvorivej činnosti, máme pre
nich tvorivé dielne. Z ich rúk
vychádzajú pekné dielka, ktoré
potešia nejedno oko. Aktuálne
sme s nimi začali pracovať na
výrobe vianočných ozdôb.



Aktivity
November 2022

Dobrovoľnícka akcia
 Školského parlamentu detí 

zo ZŠ v Ždani.
 
 
 
 

Našich starkých navštívili žiaci druhého stupňa ZŠ v Ždani, členovia Školského
parlamentu, pod vedením sociálnej pedagogičky, pani Mgr. Martiny Dávidovej. S
klientmi hrali rôzne spoločenské hry ako Človeče nehnevaj sa, UNO, Bingo,
Pexeso, Dobble, ale aj cibrili jemnú motoriku s prácou s bavlnkami. 

Čas vypĺňali rozhovormi,
kúzelníckymi trikmi, vtipnými
zážitkami, starkým priniesli kopec
dobrej nálady. 


