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Športové hry Terchová
Začiatkom mesiaca sa zúčastnilo naše družstvo
na 14. ročníku Športových hier prijímateľov
sociálnych služieb a zariadení sociálnych služieb
Žilinského samosprávneho kraja „330 hrmených
– oživme ľudové tradície z kraja Juraja
Jánošíka“. Usporiadateľom bolo Centrum
sociálnych služieb Straník. Počas dvoch dní si
naši športovci vyskúšali viacero športových
disciplín, stretli sa s priateľmi, zatancovali si na
večernej diskotéke a spoločne prežili veľa
pekných chvíľ. Domov sa vrátili s medailou za
druhé miesto, ktoré pre naše družstvo vybojoval
Peťo v hre kuželky. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník.

Výlet na Živčákovú
14. júna sme navštívili pútnické miesto „Živčáková“
na Turzovke. Hoci nám počasie príliš neprialo a
sem tam nás prekvapila malá prehánka, nakoniec
mali všetci z výletu veľkú radosť. Po krátkej
spoločnej modlitbe sme si nabrali domov liečivú
vodu, v stánku si každý zakúpil na pamiatku drobnú
pozornosť a vybrali sme sa na cestu späť. Na
spiatočnej ceste sme sa zastavili v Detskom domove
v ktorom Peťo pozdravil svojich kamarátov.

Dr. Klaun v Slniečku
19. júna navštívil naše zariadenie Dr. Klaun z
Trenčianskej nadácie Fondu Dr. Klauna.
Predstavenie
kúzelníka
Meliesa
bolo
príjemným spestrením dopoludnia
pre
obyvateľov Slniečka. Kúzelník si nezvyčajným
vystúpením získal hneď na začiatku priazeň
obecenstva, ktoré sa doslova bilo o asistenciu
pri jednotlivých kúzlach. Už teraz sa všetci
tešia na ďalšie vystúpenie.

Potulky obcou
20. júna sa turisti zo Slniečka vybrali na
túru k neďalekej chatovej oblasti. Počas
túry sa zastavili na ľahké občerstvenie,
zahrali si spoločne šach, poprechádzali sa
po chatovom areáli a príjemne unavení sa
vybrali na spiatočnú cestu.

Naoko rozdielni ľudia tvoria
spoločne farebný svet
27. júna sme privítali v našom zariadení klientov CSS
Horelica, žiakov zo Spojenej školy z Čadce,
gymnazistov z Turzovky a študentov z Obchodnej
akadémie z Čadce. Cieľom stretnutia bol projekt
„Naoko rozdielni ľudia tvoria spoločne farebný svet“,
ktorého zámer spočíval v spoločnom participovaní na
separovaní odpadu prostredníctvom zážitkových
aktivít. A hoci išlo o súťažné aktivity medzi
jednotlivými družstvami, celý deň sa niesol v
príjemnej, uvoľnenej a priateľskej atmosfére. V
tento deň navštívili naše zariadenie aj pán
podpredseda ŽSK Igor Janckulík, pán Ľubomír Sečkár
člen sociálnej komisie ŽSK, pán Jaroslav Velička –
poslanec ŽSK, riaditelia a zamestnanci zariadení
sociálnych služieb, pedagógovia a iní hostia. Všetkým
zúčastneným by sme sa chceli touto cestou
poďakovať za príjemný spoločne strávený deň.
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