Hlásenie aktivít:

DSS a ŠZ Liptovský Hrádok – prevádzka Smrečany
Aktivity za mesiac august 2012

9.8.2012

Kalameny + športový areál Xsport– Vitališovce

Pekný augustový deň sme využili a pripravili pre klientov zaujímavý deň. Na začiatok
sme sa vybrali okúpať do Kalamien, kde sa nachádza termálny prameň s teplotou vody
do 34 stupňov. Je to prírodné jazierko, ktoré je navštevované návštevníkmi z blízkeho
ale i ďalekého okolia.
Po príchode na miesto sme vybalili veci a išli sa okúpať. Voda bola príjemná. Klientom
sa to veľmi páčilo. Keďže voda nie je hlboká slúži predovšetkým na relax. Klienti v nej
strávili dobrú hodinku oddychom v príjemnom prostredí.

Po okúpaní sme sa osušili, oddýchli si a vydali sa ďalej .
Cestou sme sa zastavili na obed na miestnom salaši a po ňom naša cesta pokračovala
do športového areálu vo Vitališovciach. V ňom sme mali možnosť stretnúť rôzne druhy
zvierat (kozy, pštrosa, emu, koňa, mačky , vietnamské prasatá a pod.) Zamestnanci

nám tak isto poukazovali rôzne adrenalínové športy, ktoré majú v ponuke - spúšťanie
sa po lane, X – Ball – adrenalínovú guľu, taktiež mohli klienti vyskúšať bludisko,
streľbu z flobertky, ľukostreľbu, lezeckú stenu, a množstvo ďalších adrenalínových
športov.
Jeden z našich klientov si vyskúšal Aerotrim – zážitok zo stavu beztiaže. Iní vyskúšal
trampolínu.
Všetkým sa tu veľmi páčilo.
Celý deň sa nám vydaril, návrat do zariadenia bol plný nových zážitkov.

15.8.2012 Žiarska chata 1283 m. n. m.– turistický výlet
V polovičke augusta sme sa rozhodli zobrať klientov na turisticky veľmi vyhľadávanú
chatu v Západných Tatrách – Žiarsku chatu.
Na výlet sme sa vybrali hneď ráno, aby sme tam do obeda stihli vystúpiť. Ide
o náročnejšiu túru, stúpanie do nadmorskej výšky 1283 m. n. m o dĺžke 5,5 km.
Pomalým krokom to však naši klienti zvládli a za odmenu im bol krásny výhľad na
okolité hrebene a prírodu.
Po príchode sme si oddýchli v príjemnom prostredí a naobedovali sa. Taktiež sme
navštívili pietne miesto nad chatou a venovali všetkým, ktorí tu zahynuli tichú
spomienku.
V poobedných hodinách sme sa vybrali na cestu späť. Dolu cestou sme si spievali
a hneď nám cesta rýchlejšie ubiehala. Do zariadenia sme sa vrátili okolo 15tej hodiny
síce unavení, ale nabitý pozitívnou energiu.
Celkovo sa tejto túry zúčastnilo 10 klientov.

21.8.2012 Výstava Gigantov – Liptov Aréna
Prostredníctvom tejto výstavy mali naši klienti možnosť preniesť sa do minulosti
starej 10tisíc rokov a spoznať tak najväčšie a najzaujímavejšie tvory, ktoré obývali
našu planétu v dobe ľadovej. Vystavených bolo 23 živočíchov v ich životnej veľkosti.
Mali možnosť vidieť veľkého medveďa, veľbobra, jednorožca a veľa iných.
Všetkých výstava zaujala a dozvedeli sa kopec nových vecí z danej doby.
Celkovo sa tejto výstavy zúčastnilo 12 klientov.

28.8.2012 Prednáška polície na tému násilie a šikana.
Tento deň prišli do nášho zariadenia príslušníci polície urobiť prednášku na tému násilie
a šikana.
Príslušníčka polície našim klientom porozprávala o tom čo je to násilie a šikana, ako sa
prejavujú, aké sankcie za ne hrozia. Vyzvala klientov, aby sa správali k sebe
priateľsky, spory neriešili bitkou či nadávkami, ale vyriešili ich podaním ruky. Taktiež
si vypočula problémy, ktoré trápia našich klientov a snažila sa im poradiť.
Beseda sa skončila želaním polície, aby ich prítomnosť v našom zariadení nebola
potrebná pri riešení rôznych sporov, teda aby spory sa riešili priateľskou cestou.

