Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2020
so sekciou pre mládež ŽSK
VYMAĽUJ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V DOLNOM KUBÍNE
ZHODNOTENIE AKTIVITY V RÁMCI TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA V ZARIADENÍ PRE SENIOROV A DOMOVE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOLNÝ KUBÍN
18. SEPTEMBER 2020

Dňa 18. septembra 2020 sme mali krásny slnečný deň, a to deň ako stvorený pre rôzne práce v exteriéri. Ten dnešný deň v
Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne sme využili na estetizáciu prostredia zariadenia a to vo
forme čistenia a natierania – farbenia oporného múru, ktorý je súčasťou oddychovej zóny zariadenia. Kresby, ktoré boli na múre
nakreslené (rozprávkového charakteru), už boli veľmi poškodené vlhkosťou, tak sme sa rozhodli oporný múr vyčistiť, natrieť –
namaľovať novou farbou a aby sme ho znova oživili novými farebnými kresbami. Nás veľmi potešilo, že v tejto činnosti v rámci
„týždňa dobrovoľníctva od 16.09 – 22.09.2020“, nám významnou mierou pomohli dobrovoľníci – zamestnanci Úradu Žilinského
samosprávneho kraja. Aby sme túto aktivitu mohli uskutočniť, boli k jej realizácii potrebné finančné prostriedky. Tie sme získali
zapojením sa do finančného projektu „ VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“ Hypermarketu TESCO. Chceme aspoň takouto
formou poďakovať všetkým, ktorí nám v realizácii nášho projektu pomáhali. Sú to: Žilinský samosprávny kraj – rozvojová
agentúra , Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne, príbuzní prijímateľov sociálnych služieb, obyvatelia
a zamestnanci zariadenia. Na záver chceme len podotknúť, že s odvedenou prácou dobrovoľníkov sme boli veľmi spokojní, a to
nad rámec našich očakávaní, nakoľko boli veľmi ústretoví, slušní a prirodzene komunikatívni. Pri tejto činnosti sme sa navzájom
spoznali a zaželali sme si dobrú spoluprácu aj do budúceho obdobia a dohodli sme sa na pokračovaní o spolupráci v estetizácii na
ďalšej časti oporného múru. Tam kde chcú ľudia pomáhať, nájdu spoločne aj zmysel v dobrovoľníctve.
S úctou Ing. Tatiana Nesvadbová, zamestnanci Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Dolný Kubín

