
Príloha č. 2

Plán aktivít výchovnej, vzdelávacej a sociálno-rehabilitačnej práce
s prijímateľmi sociálnej služby v domove sociálnych služieb 

Centra sociálnych služieb – DOMINO

Fašiangový karneval s účasťou rodičov a     v     spolupráci s Občianským združením Domino  
Termín realizácie: február 2022                            

Marec mesiac knihy
Termín realizácie: marec 2022                               

Deň matiek
Termín realizácie:  máj 2020                                      

Oslavy dňa detí spojené s     Olympiádou Domino  
Termín realizácie: jún 2022                                    

Návšteva kultúrnych a     iných podujatí v     regióne i     mimo regiónu  
Termín realizácie: v priebehu roku 2022                                     
       
Tanečný krúžok 
Termín realizácie: jedenkrát do týždňa v priebehu roku 2022                                    

Plavecký krúžok  realizovaný na plavárni 
Termín realizácie:  jedenkrát do týždňa v priebehu roku 2022  
                                                                                            
Účasť na akciách poriadaných Fondom Dr. Klaun v     zariadení i     mimo zariadenia  
Termín realizácie: v priebehu roku 2022                              
                                                                              
Zabezpečenie účasti na celoslovenských akciách a     aktivitách organizovaných pre zdravotne  
znevýhodnené deti a mládež
Termín realizácie: v priebehu roku 2022

Výlety do blízkeho okolia a     prírody  
Termín realizácie:  v priebehu roku 2022
                              
Účasť na výtvarných a tanečných súťažiach poriadaných rôznymi inštitúciami
Termín realizácie: v priebehu roku 2022

Voľnočasové aktivity počas letných prázdnin podľa záujmu a ponuky
Termín realizácie: júl, august 2022                          

Rekreačno – rehabilitačný výlet do Turčianskych Teplíc
Termín realizácie: september 2022              

Účasť na plaveckej súťaži                        
Termín realizácie: podľa súťaží Special Olympics Slovakia v roku 2022   



Vianočná besiedka s účasťou rodičov a     v     spolupráci s     Občianskym združením Domino  
Termín realizácie: december 2022            
                 

Uvedený  plán  aktivít  Centra  sociálnych  služieb  –  DOMINO  je  možné  flexibilne  upraviť
vzhľadom  k  individuálnym  potrebám  prijímateľov,  materiálno-technickému  zabezpečeniu,
dostupným ponukám aktivít v plánovanom období, ako aj ďalším nepredvídaným okolnostiam.

Za  realizáciu  plánovaných  aktivít  je  zodpovedné  vedenie  úseku  sociálno-zdravotníckeho
a výchovy a ním poverení zamestnanci tohto úseku.

Centrum sociálnych služieb – DOMINO plne rešpektuje slobodnú voľbu účasti prijímateľov na
jednotlivých aktivitách. Všetky aktivity sú naplánované na základe záujmu prijímateľov.

Aktivity  plánované  mimo  zariadenia,  budú  realizované  s ohľadom  na  aktuálnu
epidemiologickú  situáciu  (súvisiacu  s ochorením  COVID-  19)  v Slovenskej  republike,  resp.
v našom  okrese,  a s dodržaním  všetkých  nariadení  úradu  verejného  zdravotníctva.  Všetci
prijímatelia  sociálnej  služby,  ako  aj  ich  príbuzní  a známi  majú  aj  v prípade  priaznivej
epidemiologickej situácie právo dobrovoľnej účasti na realizovaných aktivitách. 

Niektoré  aktivity,  ktoré  predpokladali  realizáciu  mimo  zariadenia,  je  možné  po  dohode
s prijímateľmi sociálnej služby uskutočniť vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch zariadenia,
pričom účasť príbuzných alebo známych je možná len za predpokladu priaznivej epidemiologickej
situácie súvisiacej s ochorením COVID- 19.


