


Prechádzka 

ku kaplnke 

a zber liečivých 

byliniek na čaj.



Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa

realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne

upravenom priestore pomocou svetelných,

zvukových prvkov s prvkami pre hrubú

a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho

aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových

pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu

a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu.



Pri počúvaní, alebo čítaní 

príbehov 

a rozprávok sa naši  klienti 

„presunú do iného sveta“.



Inšpirácie 

ku kresleniu 

hľadáme 

aj v prírode.



Mnohí naši prijímatelia soc. služby 

bez ohľadu na svoj vek , veľmi radi 

športujú a súťažia. Po skončení hry 

nedočkavo čakajú na výsledky 

svojho úsilia. 



Pamäť si posilňujeme 

pamäťovými cvičeniami, 

lúštením krížoviek, 

doplňovacími cvičeniami, 

či skladaním hlavolamu.



Výlet na Živčákovú

Naši klienti si pozreli kaplnku, nabrali vodu z prameňov a zúčastnili sa svätej omše v kostole Panny Márie, 

Matky Cirkvi .



V CSS Žarec si  naše dámy 

pripomenuli s pani riaditeľkou 

a sociálnymi pracovníčkami

DEŇ MATIEK. 

Byť mamou je najkrajšie povolanie 

v živote každej ženy. 

Deň matiek je špeciálny čas 

povedať našim mamám ako ich 

máme radi, čo pre nás znamenajú 

a vyjadriť im našu vďačnosť 

za všetko, čo pre nás urobili.



Kreatívne nápady 

a šikovné ruky 

našich klientov 

v spolupráci 

so sociálnymi 

pracovníčkami.



Spoločenské hry



Z čerstvej zeleniny, 

šampiňónov  

a vajec si naši šikovní 

„kuchári“ pripravili 

chutné a voňavé lečo.  



„Máme  radi  prechádzky 

a posedávanie  uprostred  zelene!“







Seniori si zaspomínali, ako gazdovali. Statok 

vyvádzali  na pašu, robili produkty z mlieka,... 

V maselničke ukázali, ako sa mútilo mlieko, 

porozprávali, aké chutné a zdravé bolo čerstvé 

maslo, či robené mlieko. Reminiscenčné karty – povolania.



„Starostlivosť o dieťa.“„Reminiscenčné

pexeso.“



Tanec 

a spev 

pri 

harmonike.



Po dlhej zime sme začali s upratovaním 

okolia.



Posedenia pri spoločných rozhovoroch 

na rôzne témy z minulosti 

a zo súčasnosti. 



„Parádny deň 9“ 

...alebo:

„Športujeme 

srdcom“...

na Spojenej škole 

v Žiline.



„Pieseň spája svet“ – spevácka 

súťaž sa konala v ZpS a DSS Park.

Nácvik



Koniec mája už tradične ukončujeme 

pri hudbe a speve. 

„Váľanie mája“ sme zverili do rúk 

našich zamestnancov.



Ďakujeme 
za 

pozornosť!


