
Plán  kultúrnych podujatí na rok 2018 

 

JANUÁR   

1.  Posedenie  pri  vianočnom  stromčeku s  obyvateľmi  nášho  zariadenia    

2.  Spoločenské hry, precvičovanie jemnej motoriky    

3.  Návšteva Povaţskej galérie umenia v Ţiline   

4.  Premietanie  filmu  podľa  výberu  klientov   

 

 

       Pracovná  terapia 

- Odstrojenie  stromčeka  a  uloţenie  vianočných  ozdôb 

            -     Výzdoba   násteniek  v zariadení   

 

FEBRUÁR  

1. Fašiangy – rozprávanie o starých zvykoch   

2. Premietanie filmu podľa výberu  klientov   

3. Návšteva  kňaza  

4. Pohybová  aktivita s lopotou, cvičenie 

 

Pracovná  terapia   

 

- Zametanie a čistenie terasy  

- Starostlivosť  o izbové  kvetiny    

 

 

MAREC  

1. Návšteva  Krajskej kniţnice v Ţiline     

2. Literárne  dopoludnie, čítanie z časopisov, kníh a rôznej literatúry     

3. MDŢ -  vyjadrenie  úcty  k  našim  ţenám, potešenie  našich  obyvateliek  kytičkou  

kvetov    

4. Vystúpenie detí  zo základnej školy Štiavnik  

 

 

        Pracovná  terapia  

 

-   Maľovanie  veľkonočných  kraslíc a rôznych motívov veľkej noci    

-   Starostlivosť  o  kvety  v zariadení  



APRÍL  

1. Vychádzky do blízkeho okolia   

2. Práca  s imobilnými klientmi ( precvičovanie jemnej motoriky, čítanie z kníh 

a časopisov )    

3. Premietanie  filmu podľa výberu klientov  

4. Výstava – Budatínsky hrad, 75.výročie zaloţenia múzea  

 

 

       Pracovná  terapia 

 

 -   Práce v záhradke  

 -   Starostlivosť o izbu    

 

 

 

MÁJ   

1. Návšteva  kultúrneho  programu -  DEŇ  MATIEK  v  SCVČ  Štiavnik 

2. Vystúpenie  detí  z  Materskej školy Štiavnik   

3. Vychádzky po okolí zariadenia  

4. Vychylovka – návšteva Kysucko - Oravskej lesnej ţeleznice 

5. Návšteva  kňaza  

 

 

        Pracovná  terapia   

 

-   Úprava  okolia  domova  

-   Starostlivosť o kvety  v interiéri i v exteriéri zariadenia 

 

 

    JÚN  

1. Výlet  do  prírody –  Kostelecká  tiesňava, Povaţská Bystrica     

2. Vychádzky, zber liečivých rastlín  

3. Spoločenské hry  na terase   

4. Pálenie  Jánskej  vatry. Návšteva podujatia   

 

 

      Pracovná  terapia  

 

-   Zber a sušenie  liečivých  rastlín   

-   Starostlivosť o kvety v záhradke   

 



JÚL  

1. Sledovanie  filmu o ţivote  sv. Cyrila  a Metoda   

2. Práca s klientmi - terapeutické  bábiky   

3. Loptové hry a posedenie  na terase 

4. Návšteva  múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach   

 

      Pracovná  terapia   

 

-    Starostlivosť  o osobné  veci i o svoju izbu 

-    Pomocné  práce  v  zariadení   

 

 

AUGUST  

1. Spoločné grilovanie  na  terase,  počúvanie  hudby   

2. Návšteva  obce Terchová  -  Vrátna dolina  

3. Návšteva  podujatia : Štiavnická  heligónka, kultúrny  program  v areáli  školy    

4. Vychádzka  spojená s ochutnávkou  zmrzliny  

 

                   Pracovná  terapia  

             -     Pomoc imobilným klientom  

           -    Úprava  okolia  zariadenia a záhradky  

 

SEPTEMBER  

 

1. Vychádzky do blízkeho okolia  

2. Sledovanie  sv. omše v  televízii, sviatok  Sedembolestnej  Panny  Márie 

3. Meninová  oslava mena Mária  

4. Návšteva  kaplnky v oblasti Tancová – Štiavnik   

 

                     Pracovná  terapia  

             -   Výtvarné  práce  s jesennou témou  

             -   Starostlivosť  o  záhradku   

 

 



 OKTÓBER  

1. Spoločenské  podujatie  v  našom  zariadení – Mesiac  úcty  k  starším, spojené  s 

 malým  občerstvením  

2. Návšteva  detí  z  Materskej  školy  Štiavnik  

3. Individuálna  a  skupinová  práca s klientmi  

4. Čítanie rôznej literatúry a časopisov  

 

 

                          Pracovná  terapia   

              -     Úprava  okolia  zariadenia, hrabanie lístia a trávy  

     -     Tvorba  nástenky  

 

NOVEMBER    

1. Sviatok  všetkých  svätých -  sv. omša v zariadení   

2. Pozeranie  filmu  podľa  výberu  klientov   

3. Cvičenie s pohybom rúk, nôh  

4. Pamäťové cvičenie – kvíz  

 

                          Pracovná  terapia 

               -     Výroba  adventných  vencov   

               -     Pomocné  práce v zariadení    

 

  DECEMBER  

1. Návšteva  Mikuláša v zariadení, mikulášska  nádielka   

2. Zdobenie  vianočného stromčeka, medovníčkov  

3. Návšteva  kňaza, sv. omša v zariadení    

4. Vystúpeniedetí  zo základnej školy Štiavnik s vianočným programom  

 

                          Pracovná  terapia 

             -   Výzdoba  zariadenia    

             -   Výroba  vianočných  ozdôb 

             -    Zdobenie  stromčeka, počúvanie  adventných  piesní  

 

        V Štiavniku:  29.12.2017 

 


