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Jesenná brigáda

Tohtoročné teplé a slnečné októbrové počasie

sme v Slniečku využili aj na vyčistenie a

zazimovanie exteriéru. Skleník, záhončeky,

ovocný sad a celé okolie zariadenia...... Práce

bolo viac než dosť. Spoločnými silami sme

vyhrabali lístie, porýľovali záhončeky, pozametali

okolie..... Popri práci sa vzduchom šírila vôkol nás

príjemná vôňa guľáša, pripravovaného z

finančných prostriedkov Občianskeho združenia

Slniečko v nás. Po práci sme si všetci oddýchli pri

príjemnej hudbe, nealkoholickom pivku, kávičke

a vynikajúcom guľáši.



Dr. Klaun

18. októbra navštívil naše zariadenie Dr. Klaun

z Trenčianskej nadácie fondu Dr. Klauna s

predstavením Klaun Pepele. Pútavé

predstavenie vtiahlo už od začiatku všetkých

divákov do deja. Všetci sa medzi sebou

predbiehali v tom, kto bude klaunovi

asistovať. Na záver vytvorili všetci spoločne

malý orchester a zahrali si na jednoduchých

hudobných nástrojoch.



Oslava narodenín

Koncom mesiaca pripravili pracovníčky

zariadenia októbrovým oslávencom

krásne narodeninové oslavy. A ako to už v

Slniečku býva dobrým zvykom, nechýbala

torta, šampanské a dobrá kávička, či

niečo malé bod zub. Všetko najlepšie milí

oslávenci.



Žilinský Oskar

11. októbra sa obyvatelia Slniečka zúčastnili

už po 14-ty krát na Žilinskom Oskarovi.

Tohtoročného Oskara usporiadalo Centrum

sociálnych služieb Turie, pod záštitou ŽSK v

Kultúrnom dome v Turí. Slniečka si pre divákov

pripravili divadelné predstavenie „O lenivých

prasiatkach“. Hlavná myšlienka predstavenia

poukazovala na fakt, že lenivosť sa nikdy a

nikomu nevypláca. Kostýmy, vlastnoručne

vyrobené kulisy a pútavý príbeh priniesli tento

rok našim Slniečkam 4. miesto, z čoho mali

obrovskú radosť.



Šarkaniáda

Aj tento rok sme pripravili pre našich

prijímateľov veľmi obľúbenú súťaž o

najkrajšieho šarkana. Každé oddelenie

si za pomoci terapeutiek na

šarkaniádu pripravilo nádherného,

farebného - ale najmä lietajúceho

šarkana. Vybrať spomedzi toľkých

nádherných skvostov bolo pre porotu

veľmi ťažké. Preto sa výhercami stali

všetci.



Októbrová kreativita v Slniečku

Koniec mesiaca sa v zariadení niesol v kreatívnom duchu podporenom fantáziou

našich obyvateľov. Všetko, čo sme si počas celého roka nazbierali, vysušili a pripravili k

ďalšiemu spracovaniu dostalo priestor a nádherné doplnky, obrázky či iné dekorácie

doslova rástli pod rukami našich šikovníkov. Po práci si všetci pochutnali na grilovaných

tekvičkách z vlastnej úrody.



Z každého rožku trošku


