


Krmitko pre vtáčiky

Z konárov brezy a kúska dreva 

sme vyrobili  peknú a plne 

funkčnú vtáčiu búdku.



KOKOSOVO-

ŠĽAHAČKOVÝ KOLÁČ

Každý, kto dostane veľkú chuť  

si niečo sám upiecť, uvariť -

má možnosť  si to pripraviť

v bezbariérovej kuchynke tak, 

ako bol zvyknutý aj doma. 

Chválime našich „cukrárov“, 

ktorí pripravili a upiekli 

skutočne výborný koláč.



Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 

kto nemá kožúška zima mu bude...

A takto by sme mohli  pokračovať 

v speve ďalej. 

S našim heligonkárom zo sídliska 

sme si s rozprávkovými 

postavičkami zvesela zanôtili 

a pri ľudových piesňach 

aj zatancovali.





Pozeráme slovenské 

a české filmy



Klienti majú možnosť navštevovať kaplnku za účelom rozjímania, osobnej modlitby,

či spoločnej svätej omše. Niektorí sa denne stretávajú na modlitebných posedeniach,

uskutočňujúce sa na oddelení.



Pri čítaní kníh sa človek prenesie do deja samotného príbehu. 

Obyvatelia majú možnosť prečítať si nielen knihu, ale aj náučnú 

literatúru a časopis v príjemnom prostredí.





KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ

Zima pomaly odchádza a jar nám klope tohto roku akosi skôr na dvere. Ženy aj muži začali spoločne pripravovať jarnú výzdobu.



Tvorivé ruky žien a mužov dokážu zmysluplnou 

činnosťou vyrobiť a vytvoriť pekný obrázok, koberec, 

dekoráciu,... Aby vznikol obrázok, je potrebné spoločne 

pripraviť materiál. Taktiež na utkanie koberca musia 

šikovné ruky žien nastrihať pásiky 

a namotať klbká z látky. Bez spoločnej práce by 

nevznikali také krásne predmety. 



Základy písania, či pozeranie videí 

a fotografií z rôznych aktivít?

Na notebooku majú obyvatelia možnosť 

vyskúšať si a naučiť sa niečo nové. Niektoré 

zachytené momentky vyčarili aj úsmev 

na tvári...  





Prednáška s lektorkou z kysuckej knižnice na tému 

„Lurdy“.

Modlitebné stretnutia
Na rozjímanie v súkromí, či spoločné modlitebné stretnutia, majú klienti možnosť

stretávať sa v miestnej kaplnke, kde sa taktiež slúžia jedenkrát do mesiaca sväté

omše, alebo sa každé

poobedie schádzajú

na oddelení.



SPOMIENKY A PAMÄŤOVKY



ŠPORT  JE  PRE  NÁS  ZÁBAVA





Relax v multisenzorickej miestnosti 

Snoezelen



TEŠÍME SA ZO ZIMY
Keď nám dnes tak krásne nasnežilo, 

neváhali sme ani chvíľu. Poobliekali sme sa 

a vyšli vonku stavať snehuliaka. 

Nuž, čo Vám budem vravieť,

aj sme sa guľovali ako malé deti...



❑ Sledovanie športových programov

❑ Relax pri akváriu

❑ Reminiscencia 



Zmenáreň

V CSS Horelica sa každý rok koná skrášľovací deň venovaný  

klientkám z blízkych zariadení. Veď ktorá žena by sa nechcela páčiť?




