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V dennom centre Prameň sa zišli všetky
generácie, aby prežili Deň iný ako ostatné
V utorok 8. decembra sa
v dennom centre Prameň
stretli ťažko zdravotne
postihnuté deti s mamičkami, deti zo zariadenia
núdzového bývania Náruč,
žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2,
študenti SPSA EBG Brezno
a seniori, ktorí v príjemnej
predvianočnej atmosfére
očakávali príchod Mikuláša.
Mikuláš prišiel aj s košom
darčekov v sprievode anjela a čerta, ktorého prítomní
potešili pekným vianočným
programom. Vystúpili najmenší žiaci, študenti aj seniori. Mamičky s ťažko zdravotne postihnutými deťmi tiež
pripravili prekvapenie a prihovorili sa pekným príhovorom, básňou, ale aj zaspievali a zatancovali. Ako hos-
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tia s malou nádielkou sladkostí a ovocia sa prítomným
prihovorili zástupcovia Únie
žien Slovenska, OZ Kresťan,
Občianskeho združenia zdravotne postihnutých Brezno a
zástupcovia škôl.
Nezabudnuteľným zážitkom bolo vidieť hendikepované deti, ako sa snažili svojím spôsobom reagovať na
tóny piesní, ktoré zneli v dennom centre. Okrem sladkostí
od Mikuláša si odniesli dar
- zvonkohru vyrobenú v dielni SPSA EBG Brezno. O pohostenie sa postarali seniori
z Prameňa, ako aj mamičky
zo zariadenia núdzového bývania Náruč. Všetci sa už teraz tešia na ďalšie stretnutie
s Mikulášom o rok, aby mohli
opäť prežiť deň iný ako ostatné.
(kk)

V dennom centre Prameň prežili deň iný ako ostatné.
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Mamičky s deťmi v zariadení núdzového bývania
Náruč oslávia Vianoce tak, ako v iných rodinách

Na Vianoce sa už pripravujú
aj mamičky s deťmi v centre
núdzového bývania Náruč
v Brezne. Prežijú ich ako v
iných rodinách, aj keď pravú
domácu atmosféru im nič
nenahradí.

Klienti oslávia sviatky ako
jedna veľká rodina, ktorej členov zaviali do Náruče podobné
osudy.

Ťažké životné osudy ich
donútili bývať v Náruči

Otvorenú náruč pre mamičky s deťmi, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie,
poskytuje mesto Brezno a v
zariadení núdzového bývania
im ponúka náhradný domov.
Ako povedala Janka Lemberková z odboru starostlivosti o
obyvateľa mestského úradu,
určené je predovšetkým pre
matky a ich ratolesti, ktoré sú
ohrozované správaním iných,
väčšinou tými, s ktorými žijú v
spoločnej domácnosti.
Mesto klientom poskytuje
sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, vytvára im
podmienky na prípravu stravy,
vykonávanie osobnej hygieny,
údržbu šatstva a podporuje ich
v záujmovej činnosti. „Pomáhame im s úpravou vzťahov,
či už s partnermi alebo širšou
rodinou. Taktiež ich motivujeme k hľadaniu zamestnania a
zvýšeniu kvalifikácie,“ uviedla
Janka Lamberková. Podľa jej
slov, mesto viacerým klientom pridelilo nájomný byt,
pretože splnili podmienky, dve
z nich absolvovali opatrovateľský kurz a pracujú ako opatrovateľky pre mesto Brezno.

Slávnostná večera v zariadení núdzového bývania Náruč.
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„Dá sa povedať, že mnohým sa
podarilo nepriaznivú situáciu
vyriešiť a zaradiť sa do bežného života.“

miestnosť, dve kúpeľne a môžu
využívať všetky elektrospotrebiče ako mikrovlnná rúra, dve
chladničky, práčka, televízor.
V zariadení sa tiež nachádza
Pravý domov je nenahra- kancelária pre sociálneho pracovníka, domovníka a zároveň
diteľný
Mesto v súčasnosti pomáha animátora voľnočasových akšiestim klientom, ktorí bývajú tivít.
v troch zariadených a vybavených izbách určených pre 12 Na Štedrý deň nemá byť
osôb. Podľa Janky Lemberko- nikto sám
vej, v porovnaní s ostatnými
Vianočná atmosféra so všetrokmi je ich menej, čo je v tom- kým, čo k nej patrí, zavíta aj
to prípade pozitívne. „Teší nás, do zariadenia núdzového býkeď sa rodiny a najmä deti ne- vania. „Keďže sú to najkrajšie
dostanú do situácie, kedy mu- sviatky roka, kedy nemá byť
sia využívať služby sociálneho nikto sám, budú pri štedrovezariadenia. Aj keď sa snažíme černom stole sedieť malí, veľrobiť maximum pre to, aby kí, ale aj starší. Skrátka, aby
sme vytvorili domácu atmo- sme posolstvo Vianoc naplnili
sféru, pravý domov zariadenie a v porozumení prežili nielen
nikomu nahradiť nemôže.” tieto sviatky, ale aj ostatné dni
Obyvatelia domova majú spo- v roku,“ povedala Janka Lemločnú kuchyňu, spoločenskú berková. „Vďaka pomoci Na-

dácie Orange sme opakovane
získali finančné prostriedky
a aj tento rok pripravíme klasickú štedrú večeru. Samozrejme, že tomu predchádzajú
prípravy – varenie, klientky
s deťmi napečú medovníčky
a krásne prestrú stôl. Okrem
toho už vianočne vyzdobili
aj priestory zariadenia.” Na
Štedrý deň si obyvatelia domova povinšujú, zaspievajú
koledy a samozrejme príde
aj Ježiško. „Tento rok sme sa
rozhodli pozvať k štedrovečernému stolu aj osamelých
seniorov. S denným centrom
Prameň sme nadviazali bližšiu spoluprácu v roku 2013 a
spolu sa stretávame nielen vo
vianočnom období, ale aj na
Veľkú noc, či pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším,“ uzavrela Janka Lemberková.
(md)

Chcete vstúpiť do vianočného sveta?
Navštívte Horehronské múzeum v Brezne
Ak navštívite Horehronské múzeum, vstúpite do
vianočného sveta. Zacítite
jeho vôňu, odhalíte nenahraditeľné čaro, zaspomínate si na minulosť a uvidíte
zbierku niekoľkých stoviek
vianočných a novoročných
pohľadníc, ktoré si môžete
aj kúpiť.
Nenechajte si ujsť zaujímavé výstavy v Horehronskom
múzeu. Sprístupnené sú do 19.
decembra, Vôňa Vianoc až do
5. januára, a to v pondelok až
piatok od 8. do 17. hodiny, v
sobotu od 9. do 13. hodiny.

Čaro a krása Vianoc v Horehronskom múzeu.
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Čaro a krásu obohatia
medovníky a vôňa Vianoc 35 výrobcov z Brezna a okolia a gicky zaspomínať na výsta- krása Vianoc. Ako priblížila
Prvou z výstav je Čaro a
krása Vianoc, ktorá púta pozornosť návštevníkov už
takmer tri desaťročia. Ako informovala Hana Peterajová,
tohtoročná je slabšie zásobená rôznorodými výrobkami
ako v minulosti, no nechýbajú
medovníky, rôzne vianočné
ozdoby na stromček, bižutéria ako darček pod stromček
a iné ľudovoumelecké výrobky z dreva, vosku a papiera.
Na výstavu prinieslo predmety

ich ceny sa pohybujú od 5 centov do 25 eur.
Čaro a krása Vianoc je obohatená o tvorivé dielne Medovník - symbol Vianoc, kde si
záujemcovia, hlavne deti môžu
vyzdobiť perník bielou polevou, ako aj o výstavu Vôňa Vianoc so zameraním na tradičné
prežívanie sviatočného času v
minulosti. „Ukážka interiéru
v čase prípravy na Vianoce vás
aspoň symbolicky zavedie do
čias detstva. Príďte si nostal-

vu, ktorú autorsky pripravila Ivica Krištofová z múzea, zatiaľ
Zuzana Michelčíková,“ dodala čo v minulosti pozdravy s viaHana Peterajová.
nočnou tematikou vystihovali
skôr atmosféru sviatkov, novoNenechajte si ujsť ani Via- ročné námety boli symbolikou
posolstva a prianí do nasledunočnú poštu
S Vianocami sa neodmys- júcich dní. „Želanie hojnosti
liteľne spája aj posielanie po- na obrázkoch zastupovali plné
hľadníc. Zbierku niekoľkých mešce peňazí a tučné prasiatstoviek vianočných a novoroč- ka, v predkresťanskom období
ných vlastní Horehronské mú- uznávané aj ako symbol plodzeum a vydalo z nich dve série. nosti, zaľúbené dvojice zas
Môžete ich obdivovať, alebo si evokovali lásku.“
Na pohľadniciach sa údajne
kúpiť práve na výstave Čaro a

objavovali aj vyobrazenia, ktoré nemali na prvý pohľad nič
spoločné so zimným obdobím.
„Veď, kto by už v zime stretol
trpaslíka, alebo natrafil na muchotrávky. Ak by sa tak skutočne stalo, tak sa vám črtá sľubná
budúcnosť – farebný klobúčik
muchotrávky bol v strednej

Európe považovaný za symbol šťastia a veselých predstáv.
Trpaslík so svojimi znalosťami
o pokladoch, zázračnej sile
a neobyčajných zručnostiach
by vám možno odhalil svet nepoznaných možností,“ dodala
Ivica Krištofová.
(md)

