
Aktivity
Január 2023
Canisterapia –

 animoterapia so psíkmi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento typ terapie je v našom
zariadení veľmi obľúbený, preto si
zaslúži opakovane našu pozornosť.
Jedná sa o dobrovoľné skupinové
terapie, niekedy sú požiadavky aj
na individuálnu.
Pri individuálnych sa navštevuje
klient priamo na izbe. Pri
skupinovej terapii ide o prácu s
niekoľkými klientmi, ktorí majú o
stretnutia záujem.

Pôsobenie psíka na mentálnu pohodu
človeka sa využíva ako pomocná
psychoterapeutická metóda na riešenie
psychologických, citových a sociálno
integračných problémov.



Aktivity
Január 2023
Radostná oslava

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedávno oslávil sviatok svojho
mena náš milý klient, pán
Ernest. Veľkú radosť mu spravil
jeho dávny kamarát, ktorý ho v
deň menín navštívil, aby mu
pogratuloval a zahral na
harmonike jeho obľúbené
piesne. 

No a ako to už býva, nakoniec sa toto malé
prekvapenie zmenilo na peknú spoločenskú
udalosť, pretože spev a dobrá nálada
prilákali do spoločenskej miestnosti ďalších
zvedavých klientov. Tí pánovi Ernestovi
srdečne zablahoželali a za doprovodu
harmoniky aj zaspievali. Oslávenec
neskrýval dojatie. Len málo vecí má taký
obrovský vplyv na naše šťastie a obyčajnú
zábavu zo života ako priatelia. Vďaka za to,
že ich máme.

https://www.sspmk.sk/radostna-oslava/


Aktivity
Január 2023
Fašiangy sú tu,
 vyrobili sme si 

masky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fašiangové obdobie býva plné
zábav, radosti aj veselosti.
Atmosféru na týchto zábavách
okrem veselej hudby dotvárajú
fašiangové masky. Čas tvorenia
sme preto s prijímateľmi sociálnej
služby využili na ich výrobu a
výzdobu. Svoje využitie nájdu 
 počas fašiangovej zábavy, ktorú
pre našich klientov vo februári
pripravujeme.
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Aktivity
Január 2023

Spevácko –
 hudobný krúžok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splnili sme požiadavku našich senioriek, ktoré majú talent a spev je ich
záľuba.  Spustili sme spevácko – hudobný krúžok. Naše dámske zoskupenie
pod vedením inštruktorky Renátky sa od začiatku tohto roka stretáva v
rámci záujmovej činnosti pravidelne každý týždeň, aby si spolu zaspievali
piesne z rôznych regiónov Slovenska. Motívom pre zriadenie ďalšieho
dobrovoľného krúžku je efektívne trávenie voľného času klientov, zábava a
dobrá nálada. Veríme, že u speváčok neostane iba pri tom a svojím spevom
prinesú radosť a spestrenie aj ostatným klientom a zamestnancom
zariadenia pri rôznych príležitostiach.
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Aktivity
Január 2023
Vlastná tvorba

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pani Mária sa zasa s veľkým
potešením venuje tvorbe
pestrofarebných mandal,
ktoré sú jej srdcovou
záležitosťou , a ktoré pre ňu
symbolizujú myšlienku, že
život sa nikdy nekončí a
všetko je prepojené. 

V našom zariadení je veľa šikovných
klientov, ktorí vynikajú v rôznych
oblastiach. Mnohé klientky sú ešte
aktívne, a tak si vypĺňajú svoj voľný
čas vyšívaním, háčkovaním, ale
napríklad aj kreslením či maľovaním.
Jednou z nich je pani Mária, ktorá je
veľmi zručná, tvorivá a kreatívna.
Vyšívanie je jej veľkou záľubou, v
ktorej nemá u nás konkurenciu, aj
preto si jej ručne vyšívané dečky
zaslúžia osobitnú pozornosť. 


