
Plán činnosti únor 2019 klienti 12 – 26 let 

Únorové preventivní téma: „Etika – aneb, jak se správně chovat“ 

Vedení skupinových a individuálních rozhovorů s klienty na dané téma 

04. – 13. 02. 2019 Jak se zachovat v každodenních situacích  

14. – 22. 02. 2019 Zvládání vyjímečných situací a slavnostních příležitostí 

25. – 28. 02. 2019 Nácvik modelových situací k danému tématu 

Každodenní aktivity NZDM:  

Základní poradenství, intervenční rozhovory – pracovníci pomohou v situacích, kdy si klienti sami nevědí rady 

(rodinné vztahy, škola, práce, zdravotní problémy, šikana…) 

Sportovní aktivity – stolní tenis, stolní fotbálek… 

Možnosti zapůjčení stolních her a hudebních nástrojů. 

Klidová zóna – kreslení, výtvarné aktivity, četba knih a časopisů, PC a další… 

 

Máš návrhy, nápady na aktivity, které by pobavily i ostatní klienty? Sděl je pracovníkům. 

 

 

Plán činnosti únor 2019 klienti 6 – 11 let  
 

01. 02. 2019 Soutěžní aktivity na přání klientů 

 

04. 02. 2019 Celé Česko čte dětem 

05. 02. 2019   Projekt NOKD – tvořivé úterky – tvoření – malování na kamínky (obličeje, obrazce, vytváření 

svého maskota, talismanu) 

06. 02. 2019  Deskové a logické hry 

07. 02. 2019  Projekt NOKD – sportovní čtvrtky- cvičení na karimatkách – protažení těla, povídání si o 

volnočasových kroužcích 

08. 02. 2019  Soutěžní aktivity na přání klientů 

 

11. 02. 2019 Celé Česko čte dětem 

12. 02. 2019 Vybarvování zimních mandal  

13. 02. 2019   Projekt NOKD – enviromentální středy – beseda „Zajímáme se o svět kolem nás“, výroba ze 

sběrového materiálu – odpadu (zvířátka, domy, města, vlajky, světové stavby) 

14. 02. 2019 Projekt NOKD – sportovní čtvrtky – šipky (přesný hod na terč), soutěž o nejlepšího střelce 

15. 02. 2019  Hudební odpoledne (hra na varhany) 

 

18. 02. 2019  Celé Česko čte dětem 

19. 02. 2019 Projekt NOKD – tvořivé úterky – vaření - příprava palačinek, povídání o pohybu a 

pravidelnému přísunu potravy 

20. 02. 2019   Deskové a logické hry 

21. 02. 2019  Projekt NOKD – sportovní čtvrtky – mini košíková, skákání panáka – zábavné odpoledne, 

sportovní pantomima 

22. 02. 2019  Soutěžní aktivity na přání klientů 

 

25. 02. 2019  Celé Česko čte dětem 

26. 02. 2019  Kreslení jednoduchých tvarů, obrazců poslepu 

27. 02. 2019  Deskové a logické hry 

28. 02. 2019 Luštění křížovek 

 


