
Príloha č. 3 

 

Plán aktivít výchovnej, vzdelávacej a sociálno-rehabilitačnej práce 

s prijímateľmi sociálnej služby v špecializovanom zariadení  

Centra sociálnych služieb – DOMINO 

 
Retrospektíva spoločného života v zariadení a spoločné plánovanie 

Termín realizácie:  január 2021                             

 

Ľudské práva a povinnosti  
Termín realizácie:  február 2021                             

 

Zábava a voľný čas 

Termín realizácie: marec 2021                              

 

Spoločenské správanie, etiketa 
Termín realizácie:  apríl 2021                              

 

Rodina a ja 

Termín realizácie:   máj 2021                             

 

Vesmír, planéta Zem, Slovenská republika, moje mesto 

Termín realizácie:   jún 2021                             

 

Informačné zdroje okolo nás 

Termín realizácie:   júl 2021                             

 

Ľudské telo 

Termín realizácie:   august 2021                             

   

Stravovanie a zdravie 

Termín realizácie:   september 2021                             

 

Šport a zdravie 

Termín realizácie:   október 2021                             

                                                            

Advent a jeho čaro 

Termín realizácie:   november 2021                             

 

Vianoce a ľudové zvyky  

Termín realizácie:   december 2021                             

 

Prechádzky a výlety do blízkeho okolia a prírody 
Termín realizácie:   v priebehu roku 2021                             

 

Pesničky na želanie (podpora pozitívneho vzťahu k hudbe) 

Termín realizácie:   v priebehu roku 2021                             
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V zdravom tele zdravý duch (podpora pozitívneho vzťahu k pravidelnej fyzickej 

aktivite) 

Termín realizácie: v priebehu roku 2021                             

 

Relaxačné chvíľky 

Termín realizácie: v priebehu roku 2021                             

 

Príprava jednoduchých jedál 

Termín realizácie: v priebehu roku 2021     

 

Tvorivé dielničky 

Termín realizácie: v priebehu roku 2021     

                       

Pomocné domáce práce 

Termín realizácie: v priebehu roku 2021                             

 

Uvedený plán aktivít špecializovaného zariadenia obsahuje tematické celky, o ktoré 

prejavili prijímatelia sociálnej služby záujem. Ich zaradenie do príslušného mesiaca má len 

rámcový charakter a ich poradie je možné flexibilne upraviť vzhľadom k individuálnym 

potrebám prijímateľov, materiálno-technickému zabezpečeniu a najmä aktuálnej 

epidemiologickej situácii v Slovenskej republike, resp. v našom okrese.  

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID- 19 v rámci 

niektorých uvedených tém je možné naplánovať prezentáciu práce prijímateľov sociálnej 

služby s účasťou príbuzných alebo známych formou besiedky – vystúpenia napr. pri 

príležitosti Fašiangov, Dňa matiek, Dňa detí, príchodu Mikuláša a oslavy vianočných 

sviatkov.  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


