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Trenčín 9. december 2014   
 
Prijmite pozvanie na adventný týždeň plný vianočnej nálady 
 

Centrá sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja,  pripravili vo vestibule Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
„Adventnú prezentáciu výrobkov a aktivít zariadení sociálnych služieb“, ktorá sa 
uskutoční v 50. týždni, od 9. do 12. decembra 2014.  Jedná sa o prvú adventnú 
prezentáciu zariadení sociálnych služieb na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 
svojho druhu. 

Cieľom podujatia je ukázať širokej verejnosti, že aj ľudia zo sociálnych zariadení 
sú schopní vytvárať hodnoty. Primárnym účelom je snaha o integrovanie týchto ľudí do 
spoločenského a pracovného života a takouto milou formou zoznámiť verejnosť 
s fungovaním zariadení sociálnych služieb a s ich aktivitami. Klienti jednotlivých 
zariadení budú mať priestor na prezentovanie vlastnoručne vyrobených výrobkov, 
zakúpením ktorých môžete podporiť ich úsilie a vyčariť im, ale aj sebe, úsmev na tvári. 
Najväčšiu radosť klientom zariadení sociálnych služieb urobíte, ak darčekom od nich 
obdarujete svojich blízkych. 

V utorok sa môžete tešiť na prezentáciu výrobkov klientov a aktivít zariadenia 
CSS – Nádej, Dolný Lieskov a Stupné. Dozviete sa viac o činnosti a službách sociálnych 
zariadení. Rovnako si môžete posedieť pri káve, akú ponúkajú v Integrovanom 
pracovisku v Považskej Bystrici, ktorú vám pripravia klienti týchto zariadení.   

V stredu si môžete s klientmi a zamestnancami CSS - Jesienka Myjava a Kolonka 
Púchov vyskúšať tradičné pečenie oblátok, zdobenie medovníkov a výrobu svietnikov zo 
živých halúzok.  

Vo štvrtok si pre vás klienti CSS- DOMINO Prievidza a DEMY Trenčín pripravia 
rôzne výrobky z papiera, textilu, dreva a iných prírodných materiálov, ktoré vám určite 
spríjemnia chvíle prichádzajúcich vianočných sviatkov.  

V piatok sa vám predstavia klienti CSS – Sloven Slávnica a CSS -Nové Mesto 
nad Váhom. Aj oni sa vám predstavia so svojimi ručne zhotovenými vianočnými 
dekoráciami a radi vám porozprávajú o svojom živote a o tom, ako trávia svoj voľný čas.  
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