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Vek dospelosti  

 
 Radi sa stretávame za účelom oslavy menín alebo 
narodenín. Aj 27. januára 2015 sme mali dôvod na oslavu. 
V tento deň dovŕšil 

Ondrej Uhričík - 18 rokov. 
 

 Malé pohostenie, dobrá hudba, 
posedenie s kamarátmi a zamestnancami 
Domova sociálnych služieb.  
 

  
Ondrej je klientom DSS Dolný Kubín už 
od roku 2004.  
 
Nastúpil ako dieťa, od tohto dňa už 
je dospelý. Všetci mu prajeme len to 
dobré, pekné, veľa zdravia, lásky,  
ešte ďalšie roky s nami v zariadení, 
ľudí, ktorých má rád a ktorí majú     

                    radi jeho ...  
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Šport nás baví 
Počas januára 2015 sme naše športové zručnosti v hre BOCCIA  

využili na zmeranie si síl s obyvateľmi Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych 
služieb, ulica Hattalova v Dolnom Kubíne. Naše pozvanie prijali a 26. 1. 2015 sme sa 
stretli v našej telocvični, kde sa odohral mužský a ženský zápas. V závere sme toto 
popoludnie hodnotili ako príjemné stretnutie s hrou boccia.   

 
 

       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Po pár dňoch na to sme prijali pozvanie v rámci spoločných aktivít nášho 
zariadenia so Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb, Hattalova 
Dolný Kubín  na  

 
ZIMNÝ PING-PONGOVÝ TURNAJ 

 
Organizovaný Zariadením pre seniorov a Domovom sociálnych služieb, Hattalova, Dolný Kubín 

dňa 29. 1. 2015 
 

  
 
 

ako diváci. Po napínavom súboji sme mali možnosť vyskúšať svoje schopnosti v hre 
stolného tenisu. Pri ďalšom turnaji je dosť možné, že sa stretneme ako súp 
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Zimná pohľadnica 
 

 
 

     
   ... takto sme sa snažili zobraziť snehuliaka, zimnú krajinu a iné obrazy, ktoré k zimnej atmosfére patria. 
 
Krásy zimy výtvarnými technikami stvárnili  prijímatelia sociálnej služby Domova 
sociálnych služieb v Dolnom Kubíne na pravidelne realizovanej tvorivej dielni vo 

štvrtok 15. januára 2015. 
 

    

   
          Vytvorené práce sú ozdobou zariadenia. 
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            Anjeli 

              
                            Dominika     Katka                                   Matej 
 
 Anjeli – poslovia radostnej zvesti narodenia nášho Spasiteľa. Sú naši 
ochrancovia pred úrazmi a nepríjemnosťami. Cítime ich prítomnosť.  
Ako vlastne anjeli vyzerajú? Každý ich vidí inak. Aj prijímatelia sociálnej služby ich 
nakreslili podľa svojej predstavy a fantázie. Majú krásne farebné krídla, čierne aj 
zlaté vlasy, milujúce srdce a ruky pripravené kedykoľvek objať.  
 

 
 

etať len vtedy, keď objímame jeden druhého.... 
 ... Všetci sme anjeli, len s jedným krídlom. 

A môžeme lietať len vtedy, keď objímame jeden druhého... 
               Autor: Luciano De Crescenzo                                                     
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