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Láskavý
domov
Infoletter pre klientov a ich
rodinných príslušníkov

Zima 2020
DOMOV PRE SENIOROV, KDE BY STE RADI ŽILI AJ VY

Príhovor
Vážení obyvatelia Seniorville, rodiny, kolegovia, priatelia!
Čas Vianoc je požehnaným sviatkom narodenia Ježiša Krista. Je to obdobie kľudu,
lásky a pokoja, ktorý nachádzame medzi našimi blízkymi, v kruhu svojich rodín,
priateľov.
Jednu veľkú RODINU, plnú lásky a porozumenia, vidím a vnímam práve tu,
v Jablonovom, v Seniorville. Dovoľte mi, drahí obyvatelia tohto domu, zaželať Vám
krásne pokojné vianočné sviatky, nech sú naplnené láskou, šťastím a božím
požehnaním. Nech nestrácate radosť zo života a vieru v to, že zlé sa podarí prekonať
a opäť vo vašom živote bude svietiť slnko.
Do Nového roka 2020 prajem vykročenie tou správnou nohou, zdravie
a porozumenie. Nech Vás každý deň sprevádza úspech, pohoda a pokoj. Prajem Vám
veľa síl a šťastia v každodennom živote, lásku Vašich najbližších, Božie požehnanie
a dobrú náladu po celý rok 2020. Nech aj naďalej sme súčasťou tejto krásnej rodiny,
za ktorú ďakujem a modlím sa za ňu.
S láskou,
Lýdia Alföldyová

www.seniorville.eu

www.AlzeimerHome.eu

www.facebook.com/Seniorville
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JESEŇ ŽIVOTA — STARAJME SA
MODERNE A EFEKTÍVNE
Zorganizovali sme 2. odbornú konferenciu
V štvrtok, 21. novembra, sme sa
zúčastnili konferencie, ktorej
zámerom je prispieť k zvýšeniu
informovanosti poskytovania
sociálnych služieb, prepojenie
multidisciplinárneho tímu
sociálnych, zdravotných,
terapeutických a
opatrovateľských pracovníkov o
starostlivosti o seniora.

Medzi prednášajúcim boli mnohí
profesionáli, ako napríklad:

Cieľom konferencie bolo zachytiť
a deklarovať progresívne trendy
rozvoja sociálnych služieb, využiť
formy starostlivosti tak, aby bola
zachovaná ochrana ľudských práv
prijímateľov sociálnych služieb,
spolu s požiadavkami na
komplexnú starostlivosť.
Informácie prepojiť s príkladmi z
odbornej praxe, ktoré priamo
súvisia s poskytovaním sociálnych
služieb a tak umožniť žiť
seniorom dôstojný a
plnohodnotný život.

MUDr. Elena Žigová,
Mgr. Barbora Kuchárová,
Mgr. Petra Hirtlová, PhD.,
Mgr. Zuzana Košická,
Valéria Režná,
PeadDr. Zlata Šramová,
Ivan Petro.

Prednášali sa rôzne zaujímavé
témy s ktorými sa denne
stretávame pri práci v SeniorVille.
Ku príkladu uvádzame pár tém:
,,Ako efektívne komunikovať s
pacientom s Alzheimerovou
chorobou,,
www.seniorville.eu

www.AlzeimerHome.eu

,,Smiech a humor v psychoterapii
seniorov,,
,,Lieková závislosť u seniorov,,
,,Manažment rehabilitácie o
klientov po NCMP,,
,,Etické dilemy pomáhajúcich
profesií pri práci so seniormi,,

Organizovaním podobných
podujatí sa snažíme prispieť k
zvýšeniu informovanosti,
zvyšovaniu kvality sociálnych
služieb. Dôležité je pre nás
sprostredkovať informácie
a získať výmenu skúsenosti v
oblasti inovácií v sociálnych
službách. Zároveň poukázať
a dozvedieť sa o nových trendoch
liečby pri Alzheimerovom
ochorení.
www.facebook.com/Seniorville
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NÁVŠTEVA MIKULÁŠA
Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš, anjel a čert. Dostali sme štedré mikulášske balíčky a tešili sme sa z tejto
tradície. Samozrejme, najviac z tých balíčkov. Okrem toho, že Mikuláš prišiel za starkými, prišli sa na neho pozrieť
aj detičky našich zamestnancov.

www.seniorville.eu

www.AlzeimerHome.eu

www.facebook.com/Seniorville
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RÁDIO SLOVENSKO V SENIORVILLE
Dobré ráno, Slovensko!
Pozdravujeme zo Seniorville
Jablonové. V stredu 18. decembra,
vysielalo Rádio Slovensko priamy
prenos z nášho Seniorville, zo
spoločenskej miestnosti, s našimi
ľuďmi... Bol to neskutočný zážitok.
Dúfame, že ste si Rádio Slovensko
naladili a počuli náš priamy prenos.
Všetkým rozhlasákom aj
Seniorvillcom ďakujeme!

ZÁZRAČNÉ VIANOCE
Zázračné Vianoce boli tento rok aj v Jablonovom 💙 “Všetky priania došli presne na adresu. Boli odovzdané
23.12.2019, deň pred Štedrým dňom.
Vianočný zázrak sa stal pre klientov zariadenia Seniorville naozaj
zázrakom. Keď otvorili balíčky s prianím, neverili vlastným očiam:
ich priania sa naozaj splnili, radosť z prekvapenia bola ohromujúca.
Poniektorým na tvárach stekali slzy šťastia, iným sa vyčaril
neskutočný úsmev. Vianočné zázraky boli doručené presne podľa
prianí klientov a odovzdané skupinovo, ale i individuálne. Úžasná
myšlienka, úžasný humánny čin urobil klientom Seniorville radosť
a spríjemnil im Vianoce.

V mene všetkých obdarovaných seniorov ďakujeme štedrým darcom, ale i
organizátorom projektu, ktorí veria v dobro ľudí a projektom Vianočný
zázrak pomáhajú starým ľuďom prežiť čarovné vianočné sviatky.”

www.seniorville.eu

www.AlzeimerHome.eu

www.facebook.com/Seniorville

LÁSKAVÝ DOMOV | Zima 2020

5

ZAŽILI SME

Koncert formácie Belcanto Duo

Výstava fotografií Árpáda Nagya

Návšteva duchovného otca

Hudobná formácia Belcanto Duo z
Bratislavy, manželia Mária a Miloslav
Hoschekovci, školení operní speváci,
absolventi Konzervatória a VŠMU v
Bratislave, dvojnásobní výhercovia súťaže
Slovenských konzervatórii a Medzinárodnej
Speváckej súťaže Rudolfa Petráka v Žiline.
Ďakujeme za ich návštevu, naši starkí boli
nadšení.

Vo februári sa cítime ako v galérii - na ňu sa
premenila naša jedáleň. Prostredníctvom
fotografií Árpáda Nagya zobrazujúcich jeho
pohľady na okná a dvere, sa môžeme
zasnívať nad tým, čo sa dá uvidieť, keď
vykukneme či nakukneme, vyjdeme či
vojdeme... ďakujem za výbornú výstavu.

Duchovný otec vdp. Milan Naď, požehnal
izby a spoločné priestory nášho zariadenia.
Pri úvodnej pobožnosti sme si pripomenuli
duchovný odkaz sviatku Zjavenia Pána, aby
sme svojim životom prinášali Bohu podobne
ako traja králi zlato lásky, myrhu obety a
utrpenia a tymián modlitby, ktoré patria k
životu kresťana.

Recitovanie Maríny

Pozvanie od starostu

Návšteva zo ZŠ Jablonové

Zišli sme sa v našej spoločenskej miestnosti,
zapálili druhú adventnú sviečku a recitovali
sme Sládkovičovu Marínu. Naše adventné
čítanie na druhý adventný týždeň bolo
nádherné a vzletné. Malo názov: S láskou v
advente, s láskou v Maríne.

Boli sme pozvaní do kultúrneho domu v
Jablonovom , kde sa konalo posedenie
seniorov. Pozval nás sám pán starosta.
Pozreli sme si pestrý kultúrny program,
slávnostne sme sa najedli a občerstvili.
Ďakujeme za príjemné posedenie

Na návštevu nám prišiel tento milý
mikulášsky sprievod v podaní detí zo ZŠ
Jablonové. Ďakujeme im, že nám
pripomenuli, že čo nevidieť je tu a je čas
zobrať čižmy do parády

www.seniorville.eu

www.AlzeimerHome.eu

www.facebook.com/Seniorville
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Narodeninoví oslávenci
Gratulujeme!

Decembroví oslávenci
Hudecová Barbora, Krumpálová Mária, Richterová
Eva, Výsmek Ivan

Apríloví oslávenci
Daubnerová Anna, Mgr, Gírethová Barbora,
Haraksimová Ernestína, PhDr, Kalašová Alžbeta,
Doc.Ing.

Januároví oslávenci
Artzová Ľudmila, Cíferská Ružena, Gundová Agneša,
Halaszová Gabriela, Hlucháňová Anna, Chlapík Milan,
Juríčková Vilma, Kováč Pavol, Škorec Ján, Šullová
Mária
Februároví oslávenci
Bažíková Matilda, Foltýnová Alojzia, Medvecová
Dobroslava, Ondriášová Helena, Soviš Jaroslav,
Štofková Helena
Marcoví oslávenci
Zdeňka Barková, Viera Baumanová, Branislav Horan,
Kimličková Jozefína, Žideková Veronika

Program na ďalšie mesiace
Čo nás čaká

Marec
Apríl
Máj
Jún
Pravidelné
aktivity

www.seniorville.eu

Mesiac knihy - čítanie z kníh (biblioterapia), známa knižná tvorba, následná práca s
textom, diskusia.
Veľká noc , veľkonočné občerstvenie + veľkonočná šibačka, pravidelné vychádzky mimo
areál zariadenia.
Stavanie mája, tento deň spojený s návštevou detí zo ZŠ Jablonové + deti majú
pripravený kultúrny program pre našich seniorov.
Medzinárodný deň detí – návšteva detí našich zamestnancov,
Voľnočasové aktivity ako práca s hlinou, muzikoterapia, arteterapia, kávové/čajové
posedenia, spomínanie na zážitky so svojho života, rôzne pamäťové a pohybové cvičenia,
tanec, filmové dopoludnia, dámsky klub a veľa iného.

www.AlzeimerHome.eu

www.facebook.com/Seniorville
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Poďakovania
My pre vás, vy pre nás

Dobrý deň, chcela som Vám veľmi pekne poďakovať za starostlivosť o môjho ocka, aj sestričkám za ich obrovskú
trpezlivosť a snahu, boli sme v nedeľu s mamou milo prekvapené ockovým dobrým zdravotným stavom, veľká vďaka
za všetko. Poďakovanie od rodiny Kandráčovej.
Dobrý deň, v prvom rade chcem celému kolektívu Seniorville za rodinu Oreskú veľmi pekne podˇakovať za
ústretovosť, dobrú komunikáciu a hlavne za veľkú pomoc pri starostlivosti o nášho otca a citlivý prístup spojený s
jeho odchodom. Poďakovanie od rodiny Oreskej.
Chcela by som sa týmto vám všetkým poďakovať za starostlivosť, ktorú ste mu všetci poskytovali po dobu jeho
pobytu v Seniorville. Po smrti otca som nedokázala prísť a osobne vám poďakovať, takže volím aspoň túto formu a
ďakujem za to, že ste mu umožnili dôstojne prežitie posledných chvíľ jeho života. Prajem vám všetko najlepšie, veľa
úspechov v súkromnom a aj pracovnom živote. Poďakovanie od rodiny Littvovej.
Ďakujem Vám za všetku opateru, starostlivosť, ľudskosť, pochopenie a predovšetkým veľkú pohotovosť, s ktorou ste
sa po celý čas pobytu mojej matky vo Vašom príjemnom prostredí zariadenia s krásnou záhradou na odpočinok aj pre
rod. príslušníkov nadmieru podieľali! Rodina Janáčovej.
Ďakujem a ďakujem aj za celú rodinu, že ste vo Vašom zariadení uľahčili maminke posledné chvíle života. Prosím
odovzdajte naše poďakovanie pani riaditeľke a celému kolektívu pracovníkov. Rodina Havrilová.

OSEMSMEROVKA
Prečo policajti tancujú na zastávke MHD? Lebo …... tajnička má 15 písmen.

www.seniorville.eu

www.AlzeimerHome.eu

www.facebook.com/Seniorville
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Výstava obrazov Pink Dreaming
Autorkou je výtvarníčka Katarína Sujová - Kalmanová

Ako sama hovorí, maľovanie je pre ňu spôsob, ako sa spojiť so svojim -ja-. Je to proces objavovania súvislostí,
spôsob ako nazrieť pod povrch, dovnútra seba. Je to jej meditácia.
Pri maľovaní týchto obrazov, ju inšpirovali ruže - ktoré sú symbolom ženskosti v nás.

Láskavý
domov

Ako sa k nám dostanete? Z Bratislavy po diaľnici D2 smer Brno (cca 20 km),
použiť výjazd Lozorno, smer Lozorno, prejsť obcou Lozorno smer Jablonové,
v Jablonovom odbočiť pred kostolom doľava, po 100 m odbočiť opäť doľava
a po ďalších cca 100 m odbočiť doprava. Seniorville sa nachádza na konci
ulice (sledovať informačné tabule v obci).

Seniorville
Jablonové 439
+421 2 59 30 50 00
jablonove@seniorville.eu

www.seniorville.eu
www.AlzheimerHome.eu

www.seniorville.eu

www.AlzeimerHome.eu

www.facebook.com/Seniorville

