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Mikuláš 
navštívil aj nás

 
 
 
 
 

6. decembra
slávime sviatok

svätého Mikuláša. 

Na tento deň čakajú
netrpezlivo nielen deti,
ale aj naši klienti zo
Strediska sociálnej
pomoci mesta Košice.
Zvykom je vyčistiť si
čižmy, dať ich večer do
okienka a ráno si v nich
nájsť milé prekvapenie.
Mikuláš neobišiel tento
rok ani našich starkých. 

Priniesol pre nich sladké darčeky. Jeho príchod znamená, že Vianoce sú
blízko. Prijímatelia sociálnej služby našich oboch zariadení, ktoré pod
stredisko patria, sa môžu tešiť. V decembri sú pre nich pripravené viaceré
predvianočné prekvapenia, ktoré im s láskou nachystali naši zamestnanci.
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Knižný dar, 
ktorý si vážime

 
 
 
 
 
 

Balíčkami plnými kníh obdarovali
zamestnanci Verejnej knižnice Jána
Bocatia v Košiciach, viaceré
zariadenia sociálnych služieb v
našom meste. Medzi obdarovanými
bolo aj naše Zariadenie pre seniorov
na Garbiarskej. Klienti sa novým
knižným titulom veľmi potešili.
Spríjemnia im chvíle počas adventu.
Zamestnanci Verejnej knižnice Jána
Bocatia patria k pravidelným
podporovateľom nášho zariadenia.
Sme radi, že sa na seniorov nezabúda
a vyjadruje sa im napríklad aj
takýmto pekným spôsobom, že na
nich záleží.
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Jubilantom sme zaželali 
všetko najlepšie

 
 
 
 
 
 
 

V Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice sa na podujatí,
zorganizovanom pri príležitosti jubilujúcich seniorov, zišli klienti
oslávenci, pozvaní hostia aj vedúci zamestnanci, aby pozdvihli
pomyselnú čašu a oslávili s nimi ich krásne životné jubileá. Na oslave
spojenej s malým občerstvením a kultúrnym programom, sme vzdali hold
a úctu oslávencom slávnostným príhovorom, kvietkom a básňou.
Seniorom prajeme pokojnú a príjemnú jeseň života, prežitú v čo
najväčšom pokoji, láske a mieri. 
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Vianoční
 pomocníci

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súčasťou ďalšieho krásneho celoslovenského projektu s názvom „Vianoční
pomocníci“, do ktorého sme sa zapojili, bolo aj 200 klientov našich dvoch
zariadení sociálnych služieb, ktoré patria pod Stredisko sociálnej pomoci
mesta Košice. Hlavnou myšlienkou projektu je obdarovať a potešiť seniorov
pred Vianocami a pomôcť im takto rozptýliť pocity osamelosti a
nepotrebnosti, ktoré neraz pociťujú práve počas najkrajších sviatkov roka.
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Prekvapenie pre starkých
 plné emócií

 
 
 
 
 
 
 
 

Jedným z podujatí, ktoré bolo
súčasťou tohtoročných
predvianočných prekvapení
vedenia Strediska sociálnej
pomoci mesta Košice pre ich
klientov, zabezpečených cez
vianočné projekty, bolo aj
vystúpenie obľúbeného
speváka Petra Stašáka. 

Koledy z jeho vianočného albumu,
ktoré zaspieval, s veselým a
tanečným rytmom, vyvolali nielen
vianočnú atmosféru, ale aj radostné a
príjemné emócie. Pomalé skladby
zanechali zasa v srdciach seniorov
silný a nezabudnuteľný zážitok. Z
vystúpenia si každý z nich odnášal
nielen umelecký zážitok, ale aj
krásny vianočný darček. Nech teda
piesne aj naďalej pohládzajú duše
našich starkých.
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Očkovanie posilňujúcou
 dávkou vakcíny

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Očkovanie posilňujúcou tzv. booster dávkou vakcíny proti ochoreniu
COVID – 19 je odporúčané každému imunokompromitovanému
pacientovi. Aj naši klienti sa rozhodli podrobiť, v poradí už štvrtej,
niekoľkí tretej dávke vakcíny. O tejto možnosti sa vopred poradili so
svojím ošetrujúcim lekárom. 

Mnohí z nich si uvedomujú, že posilňujúca dávka má chrániť práve ich –
seniorov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. 
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Štedrý večer mal 

svoje čaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianočný stromček, vianočné
melódie, blikotajúce plamene
sviečok, slávnostne prestreté
stoly, vôňa kapustnice, rýb a
zemiakového šalátu. V
takomto sviatočnom duchu v
pekne vyzdobených
priestoroch jedálne sa niesla aj
tohtoročná slávnostná večera s
našimi seniormi na
Garbiarskej. Zamestnanci sa
snažili urobiť všetko preto, aby
sa klienti necítili počas
vianočných sviatkov opustene
či osamotene.

V kruhu klientov sme tak prežili veľmi
pekný a príjemný večer. Rozlúčili sme sa s
poďakovaním venovaným tam hore, v nádeji
a viere, že sa takto pri vianočnom stromčeku
a štedrej večeri zídeme všetci spolu o rok
opäť.


