PLÁN AKCÍ NA ROK 2019

LEDEN
Úklid stacionářů
Výmalba DS Pelhřimov
Inventarizace

ÚNOR




DUBEN







Velikonoční jarmark DS v Počátky, DS
Pelhřimov
Čarodějnice
(Počátky - pro klienty
z celé Jeřabiny)
Den Země – čistá
Vysočina (22.dubna
2019 – úklid
v lokalitách stacionářů)
+ návštěva Děkanské
zahrady
20.4.2019 Velikonoční
jarmark Žirovnice
27.4.2019 měsíční
prodejní výstava
v Žirovnici
s víkendovými výlety
klientů na prodeje

Výroba masek na
masopust
v Pelhřimově
Příprava na velikonoční
prodeje
Fotografiemi pro
radost - navázání
spolupráce
s projektem (propojení
s dílnou výpočetní
techniky)

BŘEZEN






KVĚTEN







Den přírody Počátky –
prezentace DS a prodej
Valchovské cákání (v
letošním roce i
s prodejem za Domov
Jeřabina)
Workshopy ve
školkách a školách –
vytvoření znaků pro
MŠ a ZŠ ve spolupráci
s DS
Workshop pro
veřejnost a seniory z
Onšova

Workshopy ve školách
a školkách Pelhřimov
Velikonoční tvoření se
školkou v Počátkách
Masopust
v Pelhřimově 5.3.2019
(účast klientů Domova
Jeřabina)
Workshop pro
veřejnost a DD v
Onšově

ČERVEN




7. – 8. června 2019
Rekordy Pelhřimov
Sportovní den s MŠ
Počátky (opožděně
oslavit i Den dětí)
Vítání léta (slavnost
s muzikou
v Pelhřimově a
v Onšově pro klienty
Domova Jeřabina)

ČERVENEC




Pochod klientů
Jeřabina do Onšova z
Košetic (s opékáním
buřtů se seniory
z Onšova)
Humpolecká
platforma (navázání
spolupráce
s festivalem)

SRPEN





ŘÍJEN





Drakiáda v Pelhřimově
(pro veřejnost s
finálním opékáním
buřtů u rybníku Stráž)
Dýňobraní – tvoření na
DS + Počátky účast
na akci ve městě
Týden sociálních
služeb (Den
otevřených dveří)

Člověče, nezlob se
(pokračování v tradici
turnaje)
Sousedské slavnosti
Počátky (prodej)
Cetorazské dovádění
(turnaj v kuželkách
v rámci organizace)
Pouť Pelhřimov
(prezentace a prodej
výrobků z DS)

ZÁŘÍ




LISTOPAD



Vánoční prodejní
výstava v Humpolci
Halloweenská
diskotéka pro klienty
Domova Jeřabina na
myslivně v Pelhřimově

Drakiáda na DS
Počátky ve spolupráci
s MŠ
Václavské slavnosti
Počátky (prodej)
Loučení s létem
(slavnost s hudbou
v Pelhřimově a
v Onšově pro klienty
Domova Jeřabina)

PROSINEC







Vánoční jarmark - DS
Pelhřimov, DS Počátky
Vánoční tvoření s MŠ
Adventní den na
zámku v Jindřichově
Hradci (prezentace s
prodejem výrobků z
DS)
Barevné Vánoce v
Jihlavě
Vánoce na radnici v
Pelhřimově

