
 
  
  
          PLÁN ČINNOSTI  NA ROK 2017

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí "klub Úsměv" Žďár nad Sázavou
  
  

měsíc akce
Leden Zpracování Výroční zprávy a vyúčtování projektů za rok 2016

Příprava plánu činnosti a  finančního zajištění činnosti na rok 2017 ( granty, žádosti obce,
smlouvy…)

Zahájení plavání 9.1.2017 v 15,30 v Novém Městě na Moravě

Valná hromada, schůze výboru 25.1.2017 v 15,00 hod.

Představení divadelní společnosti Chátra o.s. „Ještě jednou, profesore .“  věnované
našemu  klubu, domovská scéna  společnosti -  KD obce Sázava dne 27.1.2017
v 18,30hod. (výtěžek bude věnován našemu klubu)

Únor Zahájení plavání, pobytů v solné jeskyni 10.2.2017 v 17,00hod. ve Žďáře nad Sázavou

Zájezd do Prahy na muzikál „ Ať žijí duchové!“ 11.2.2017 ve 14,00hod. Kongresový sál
březen Celorepubliková VH

Mini kurz základů práce na PC pro rodiče zdrav. postiž. dětí a mladé lidi s postižením

(2 lekce)
duben Velikonoční tvořivé dílny  ( tvoření velikonočních dekorací)

Mini kurz základů práce na PC pro rodiče zdrav. postiž. dětí a mladé lidi s postižením
 (1 lekce)

Květen, K MDD  návštěva  Čertoviny u Hlinska v Čechách     

Zájezd do ND v Praze na balet Labutí jezero 7.5.2017 v 19,00hod.
červen Bowlingový turnaj - ukončení školního roku, zahájení prázdnin

 
srpen Psychorehabilitační kurz   v rekreačním středisku Pastviny 29.7.-5.8.2017

www.penzionpastviny.cz
září Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze - výběr představení dle nabídky

( termín bude upřesněn)

Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě - výběr představení dle nabídky

( termín bude upřesněn)
říjen Mini kurz základů práce na PC pro rodiče zdrav. postiž. dětí a mladé lidi s postižením

(2 lekce)

Víkendový pobyt (dle finančních možností a zájmu členů klubu, místo a termín budou
upřesněny)

listopad Podzimní bowlingový turnaj

prosinec Loutkové divadlo, mikulášská nadílka
 Tvořivé Vánoce v knihovně

 
  

Celoročně :

http://www.penzionpastviny.cz/


- hipoterapie (objednávky domluvit přímo s pí Burdovou na tel.: 737166 550)

- plavání a pobyty v solné jeskyni v Relaxačním centru Žďár nad Sázavou únor –  

   květen , říjen – prosinec    1x za 14 dní v sudém týdnu ve čtvrtek od 17,00 hod.

   do18,00 hod.

-plavání v Městských lázních v Novém Městě na Moravě leden –  

   květen , říjen – prosinec    1x za 14 dní v sudém týdnu v pondělí od 15,30 hod.

   do17,00 hod.  (bližší info pí. Prosecká 737 838 593)

 

 


