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11.5. 2018 Letná škola pre dobrodruhov:
Cestovateľsko – poznávací workshop, Gaderská
dolina

Cestovateľsko – poznávací workshop
v rámci Letnej školy sme zahájili
turistickou prechádzkou do
Gaderskej doliny. Prešli sme sa
krásnou dolinou, relaxovali sme pri
potoku, obdivovali sme krásu
prírody. Príjemné bolo aj posedenie
pri káve.

12.5.2018 Súťaž boccia
V sobotu 12. 5. 2018 v telocvični ZŠ A. Stodolu v Martine- Záturčí
sa uskutočnil12. ročník v súťaži v bocci. Súťaž zorganizoval klub
rodičov výnimočných detí Úsmev a Mesto Martin. Turnaja sa
zúčastnili PSS zo štyroch prevádzok nášho zariadenia. Z našej
prevádzky prišli 4 PSS aj s rodinnými príslušníkmi. Za výdatnej
podpory publika a výbornej športovej atmosféry získal PSS
z našej prevádzky krásne tretie miesto. Blahoželáme.

16.-21.5.2018 Pobyt v Španielsku

Prijímateľka sociálnych služieb
z prevádzky Lipovec mala jedinečnú
možnosť podniknúť výlet do
Španielska, ktorý sme zahájili
v stredu 16.5.2018a to hneď vládnym
špeciálom. Spolu s ďalšími 23 deťmi
sme zažili neskutočný výlet plný
zážitkov a emócií. Príjemné boli hry
na pláži, osvieženie v Atlantickom
oceáne, futbalový zápas najvyššej
španielskej súťaže na štadióne
Balaídos vo Vigu. Podnikli sme
jedňodňový výlet do Porta, ktoré
nám učarovalo. Veľká vďaka
INTEGRÁCIA a ŠPECIÁLNE
OLYMPIÁDY SLOVENSKO. Vďaka Vám
sme zažili výlet, na ktorý budeme
dlho spomínať.

23.5.2018 Futbalový turnaj DSS Méta v rámci Európskeho futbalového týždňa 2018

Aj tento rok sa nadšenci futbalu
Domova sociálnych služieb Méta
zúčastnili Európskeho futbalový
týždňa 2018.Náš futbalový turnaj
sa konal 23.5.2018 na
futbalovom ihrisku na Lipovci.
Turnaja sa zúčastnili prijímatelia
sociálnych služieb DSS Méta z
našich 5 prevádzok. Vytvorili sme
štyri družstvá, ktoré
reprezentovali naše prevádzky:
Sever, Lipovec, Priekopa a Ženy
(zo všetkých prevádzok). Pravidlá
turnaja: Hrá každý s každým.

25.5.2018 Parádny deň v Žiline
Aj tento rok sme sa zúčastnili
Parádneho dňa 10 alebo „Každý
víťaz začína od nuly“, ktorý
nadväzoval na predchádzajúce
úspešné ročníky. Akcia bola
organizovaná v areáli
Športového gymnázia v Žiline.
Jej hlavným cieľom je nielen
propagácia športu pre osoby
s akýmkoľvek druhom
postihnutia, ale predovšetkým
pomôcť zdravým študentom
uvedomiť si nevyčísliteľnú
hodnotu zdravia a naučiť ich
vnímať osoby s postihnutím ako
rovnocenných partnerov.

28.5.2018Letná škola pre dobrodruhov: Cestovateľsko
– poznávací workshop, Zvolen

PSS zo všetkých piatich prevádzok v rámci Letnej školy sa zúčastnili
turisticko – poznávacieho workshopu v Arboréte Borová hora vo Zvolene.
V arboréte nás čakala prekrásna zbierka ruží, jedinečná na Slovensku
a množstvo rozličných druhov drevín. Po príjemnej prechádzke arborétom,
počas ktorej nás sprevádzalo slnečné počasie, nám chutil obed a napokon
nás čakala cesta vlakom späť do Martina.

Varenie s učnicami I.
Študentky druhého ročníka SOU služieb z Martina
zavítali do Zariadenia podporovaného bývania na
Lipovec, aby naučili chlapcov lepšie variť. Spoločne
pripravili brokolicový krém a palacinky s výborným
sirupom z lesných plodov. Dievčatá pripravili pre
chlapcov aj ukážku vyrezávania do zeleniny.
Chlapcom sa varenie veľmi páčilo, všetko, čo si
navarili im chutilo a spolupráca s dievčatami im
značne zlepšila náladu.

Varenie s učnicami II.
Študentky druhého ročníka SOU služieb
z Martina spolu so svojou majsterkou
praxe opäť zavítali do Zariadenia
podporovaného bývania na Lipovec, aby
zasvätili chlapcov do tajov studenej
kuchyne. PSS si vyskúšali tvorbu
studených mís, robili rôzne nátierky, tvorili
prekrásne očká. Dievčatá ich inštruovali
pri príprave vrstveného šalátu. Chlapci si
opäť veľmi pochutili a s dievčatami sa aj
dobre porozprávali

Bačova cesta – predaj výrobkov na Gazdovskom dvore
v Turčianskych Kľačanoch
Prijímatelia sociálnych služieb z DSS
Lipovec a Zariadenia podporovaného
bývania boli prezentovať a predávať svoje
výrobky na príjemnom podujatí
v Turčianskych Kľačanoch. Učili sa ako
komunikovať s ľuďmi, zlepšovali svoje
schopnosti pri práci s peniazmi, užívali si
krásnu ľudovú hudbu a sprievodný
program. Nemalým prínosom bolo ich
priblíženie sa a integrácia do miestnej
komunity obyvateľov.

Jarné slávnosti v DSS Lipovec

Ďakujeme za pozornosť .

