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 Rok čo rok mieria aj naše kroky na cintorín. Spomíname.... Na tých, čo už nie sú medzi

nami. Na to pekné, čo v našich mysliach zanechali. Slniečko svietilo a tak sa naši

obyvatelia vybrali na oščadnický cintorín zapáliť sviečky svojím kamarátom a blízkym.



 November - mesiac ako stvorený na jesennú prechádzku. Čas sme tentokrát

strávili na Skalitom. Spoločne sme pozorovali krásy prírody. Nadýchali sa

čerstvého vzduchu a relaxovali v prírode.



 Témou kreatívneho dopoludnia bola adventná dekorácia nášho zariadenia. Na

jeho vytvorenie sme využili jednoduchú techniku práce s využitím prírodného

materiálu. Takouto činnosťou si naše Slniečka precvičia nielen jemnú

motoriku rúk, pozornosť, trpezlivosť......



 16. novembra sa v CSS Slniečko uskutočnil Deň otvorených dverí. Všetci, ktorí

sem zavítali, mali možnosť dozvedieť sa viac o našej činnosti, porozprávať sa

so sociálnymi pracovníčkami o možnosti umiestnenia do zariadenia alebo s

obyvateľmi o tom, ako sa im v Slniečku býva. Súčasne mali návštevníci

možnosť pozrieť si tvorbu našich obyvateľov v terapeutických dielničkách. Na

obyvateľov však čakalo v tento deň jedno veľké prekvapenie. Prišiel totiž

hosť, ktorého mohli doposiaľ vidieť iba v televízii. Na javisku v spoločenskej

miestnosti sa znenazdajky objavil ich idol. Veru, bol to on. Populárny,

charizmatický spevák Tomáš Bezdeda, ktorého sprevádzali členovia skupiny

AYA. Našiel si čas a prišiel do Slniečka, aby splnil sen detí a dospelých, ktorých

sem zavial neľahký osud. Hneď po tom, ako odštartoval vystúpenie jedným zo

svojich hitov, to na parkete začalo doslova vrieť. Krásnou bodkou na záver

bolo spoločné fotografovanie, na ktoré všetci s radosťou čakali. Veď pochváliť

sa fotografiou s Tomášom a skupinou AYA nemá možnosť každý.





 Do nášho zariadenia prišiel folklorista Jožko Ševčík so svojimi píšťalkami a heligónkou. 

Našim obyvateľom zahral, zaspieval a predstavil výrobu a zvuk jednotlivých píšťaliek. 

 Veľké ďakujeme za akciu.





 Tak ako každý rok, ani tento nechýbala v Slniečku oslava Katarínky spojená

 s tancovačkou a občerstvením o ktoré sa postaralo naše občianske združenie

„ Slniečko v nás „.
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