
 

Plán činnosti březen 2019 klienti 12 – 26 let 

Březnové preventivní téma: „Šikana“ 

01. – 13. 03. 2019  „Šikana, příčiny vzniku“ 

14. – 20. 03. 2019  „Zásady prevence, způsoby řešení“ 

21. – 29. 03. 2019  „Co jste si zapamatovali k danému tématu“ - kvízy, křížovky 

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 březen 2019 klienti 6 – 11 let 
 

01. 03. 2019 Hudební odpoledne (hra na varhany, zpěv) 

 

04. 03. 2019 Celé Česko čte dětem 

05. 03. 2019   Tvoření barevných koláží pomocí pastelek 

06. 03. 2019 Deskové a logické hry 

07. 03. 2019    Projekt NOKD – sportovní čtvrtky – aktivita na přání klientů, povídání o první 

pomoci (č. 3) 

08. 03. 2019  Soutěžní aktivity na přání klientů 

 

11. 03. 2019 Celé Česko čte dětem 

12. 03. 2019  Projekt NOKD – tvořivé úterky - příprava bramborové polévky 

13. 03. 2019  Projekt NOKD – environmentální středy – beseda (největší přírodní problémy 

v Moravskoslezském kraji v minulých letech) tvorba motivačních plakátů 

14. 03. 2019  Luštění křížovek 

15. 03. 2019  Hudební odpoledne 

 

18. 03. 2019  Celé Česko čte dětem 

19. 03. 2019  Kreslení jarních rostlin 

20. 03. 2019  Deskové a logické hry  

21. 03. 2019  Projekt NOKD – sportovní čtvrtky – šachy, dáma – zapojení mysli, soustředění se 

22. 03. 2019  Soutěžní aktivity na přání klientů 

 

25. 03. 2019  Celé Česko čte dětem 

26. 03. 2019  Projekt NOKD – tvořivé úterky – příprava pizzy 

27. 03. 2019  Deskové a logické hry 

28. 03. 2019  Projekt NOKD – sportovní čtvrtky – volejbal – míčové hry 

29. 03. 2019  Hudební odpoledne (hra na varhany, zpěv) 

 


