
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Aktivity

na mesiac

November 2018

BezpeČnÁ jeseŇ Života – prednáška 

s pracovníkom OR PZ SR Mgr. T. Šándorom.

ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS 

zábavno-humorné dopoludnie pre seniorov, o ktoré sa 

postarajú zdravotní klauni.

Výstava vo Florinovom dome pod názvom 

100. výročie od konca 1. svetovej vojny a vzniku Československej 

republiky.

Schultzov autogÉnny trÉning - skupinové 

hudobno-slovné relaxačné cvičenie pod vedením fyzioterapeutiek.

DekoraČnÉ predmety - kreatívne tvorenie 

z keramickej modelovacej hmoty.

Pamiatka zosnulých – ekumenická spomienka 

a uctenie si všetkých, ktorí už nie sú medzi nami.

VĎaka knihe sme si bliŽší - spoločné čítanie 

detí a seniorov v rámci projektu Pantarhei.

Tvorivá DielŇA 

výroba vianočných dekorácií, pri príležitosti výstavy vo foyer 

Žilinského samosprávneho kraja.

02.11.

2018

05.11.

2018

05.11.

2018

07.11.

2018

08.11.

2018

16.11.

2018

22.11.

2018

27.11.

2018

12.11.

2018

PrezentÁcia Novej Knihy - spisovateľky pani 

Hamarovej v spolupráci s Oravskou knižnicou A.Habovštiaka 

v Dolnom Kubíne.

30.11.

2018

Ako sa chrániŤ pred chrÍpkou 

beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Dolnom Kubíne.

14.11.

2018

uČÍME sa piecŤ oBlátky- Seniori učia variť 
profesionálne vnúčatá ,v rámci projektu ,,Vy rozhodujete, my 

pomáhame,, NADÁCIA TESCO.

21.11.

2018

Vyhodnotenie aktivít projektu 

Nádacia SPP

22.11.

2018

Medovníkové Perníky- Seniori učia variť 
profesionálne vnúčatá ,v rámci projektu ,,Vy rozhodujete, my 

pomáhame,, NADÁCIA TESCO.

SpoloČenské posedenie – s kultúrnym programom 

v bloku B.
06.11.

2018



Pravidelné poboŽnosti 

v ekumenickej kaplnke

Biblioterapia

čítame s radosťou 

(blok B 9.30 hod. 3.poschodie, každý utorok )

Terapia hrou

aj v starobe sa radi hráme, reminiscenčné hry, kreslenie 

(blok A 9.30 hod., 3. poschodie každú stredu)

Arteterapia

relaxácia kreslením 

(blok B 9.30 hod. 1.poschodie každý piatok)

( blok A 3. poschodie každý pondelok) 

PamäŤové  cviČenia

(streda – blok B ,piatok – blok A )

Štvrtky

holandský biliard (SJOELEN) 

pod vedením holandských lektorov

Pondelok aŽ piatok 

internetová učebňa podľa záujmu

Pravidelné 

aktivity


