


Šiesteho decembra 2019 

sme usporiadali v poradí 

už „6.ročník 

Mikulášskeho 

stolnotenisového 

turnaja“, ktorého sa

zúčastnilo sedem 

zariadení. 



Srdečne ďakujeme za sponzorský dar Coop Jednote Čadca za veľký televízor, drogériu,... Ďakujeme deťom zo ZDŠ M. R. Štefánika 

za vianočné darčeky a ďakujeme manželom Ščuryovcom za Mikulášske darčeky, dobroty a punč.

Ďakujeme Mikulášovi a čertíkom Bertíkom za milé pripomenutie si detstva. 



Kreslením a maľovaním si 

rozvíjame vlastnú fantáziu, 

prostredníctvom farieb 

vkladáme do obrázkov svoje 

pocity, trénujeme jemnú 

motoriku a prispievame 

k skrášleniu oddelenia.



ERGOTERAPIA

Tvorivej činnosti sa naši 

obyvatelia môžu venovať 

na oddeleniach, 

ale i v kompletne vybavenej 

tvorivej dielni.





Oslava narodenín
Návštevy z obcí



Každodenné modlitebné stretnutia 

obyvateľov na oddelení a sväté omše 

v kaplnke nášho zariadenia.



Klienti majú možnosť 

vybrať si knihu 

podľa vlastného 

výberu. Naša knižnica 

je vybavené pestrým 

množstvom kníh, 

poviedok, časopisov,...



Lektorka 

z Kysuckej 

knižnice v Čadci 

prišla našim 

obyvateľom 

porozprávať, resp. 

zaspomínať si 

spolu s nimi

o Vianočných 

zvykoch 

na Slovensku.

Vianočná návšteva primátora Čadce a vystúpenie detí 

zo školy  M. R. Štefánika. 



Pamäťové cvičenia pomáhajú 

trénovať pamäť 

a koncentráciu.



Oddych pri spoločenských hrách, akváriu. „Vianočná besiedka“ – klienti pozerali 

počas Vianoc filmové rozprávky podľa 

vlastného výberu.



Projekt „Vianočný zázrak“ organizovaný neziskovou 

organizáciou potešil mnohých našich obyvateľov darčekmi, 

ktoré ich úprimne potešili.



Veľký záujem vzbudzuje 

u našich žien realistická bábika 

Sophia, ktorá pripomína spiace 

dieťa.





Športové aktivity nie sú v našom zariadení ničím 

neobvyklým.

Medzi najviac obľúbené činnosti patria posilňovacie 

a kardio - cvičenia v telocvični,

kolky, hod farebnými kruhmi a holandský biliard. 





Príprava vianočných 

čokoládových 

kolekcií.

Zdobenie oddelenia 

a vianočného 

stromčeka.



K Vianociam 

neodmysliteľne patrí 

vôňa medu, škorice, 

badiánu, klinčekov, 

rôzneho ovocia 

a rumu (pozn. 

v našom prípade 

rumovej príchute).

Príprava a samotná 

vôňa punču vyvolala 

pekné spomienky 

u tých, ktorí sa 

spolupodieľali 

na jeho príprave.



K Vianociam 

neodmysliteľne patrí vôňa 

medu, škorice, vanilky 

či orechových koláčov. 

Spomienky 

na vianočné pečenie 

ostávajú navždy

v nás. 

Spoločná výzdoba 

vianočného stromčeka 

na oddelení.



Spoločná výzdoba  

vianočného stromčeka.

K Vianociam 

neodmysliteľne patrí 

vôňa medu, škorice, 

vanilky 

či orechových oplátok 

a trubičiek.




