Filiāle
"Ķīši"
Datums

01.11.

01.11.

Pasākumi novembra mēnesī
Laiks

12:30

10:00

Pasākums

Apraksts

Klientu sapulce.

Klienti tiek informēti par pasākumu
plāniem novembra mēnesim, tiek
atgādināts par drošības pasākumiem
tumšajā laikā, atstarojošo vestu
valkāšanu.

Klientu padomes
sapulce.

Veicināt klientu līdzdalību filiāles sniegto
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu,
sekmēt dzīvojošo personu tiesību un
pienākumu ievērošanu, interešu
aizstāvību un konfliktu risināšanu starp
klientiem.

04.11.

10:00

Pasaku pēcpusdiena.

Mācās un pilnveido prasmi klausīties otrā
un sniegt atgriezenisko saiti par dzirdēto
(lasīto). Uzlabot atmiņas, domāšanas un
uzmanības iemaņas. Pilnveidot sarunas
prasmi, spēju izteikties, risināt sarunu,
veidot dialogu.

08.11.

11:00

Jaunsātu bibliotēkas
izbraukums.

Klientiem iespēja izvēlēties un pasūtīt
grāmatas un žurnālus.

10:00

Radošā nodarbība valsts svētku dekoru
gatavošana.

Mācēt izvēlēties dekoru gatavošanai
atbilstošus materiālus, prot pielietot
nepieciešamos darba rīkus, prot
izvēlēties atbilstošus krāsu salikumus.

09.11.

Virtuves nodarbība cepam rulbiskvītu.

Veicināt izpratni par pilnvērtīgu uzturu,
tā nozīmi cilvēka dzīvības un veselības
saglabāšanā. Sniegt informāciju par
ēdienu daudzveidību, produktu grupām.

14:00

Dievkalpojums filiālē.

Iespēja tikties ar evaņģēliski luteriskās
baznīcas mācītāju, uzdot sev
interesējošos jautājumus.

10:00

Mārtiņdienas
pasākums.

Klienti tiek iepazīstināti ar latviešu
tradīcijām, patīkama brīvā laika
pavadīšana.

10:00

Novusa turnīrs.

Aktīva un pilnvērtīga brīvā laika
pavadīšana, tiek apgūtas vai pilnveidotas
novusa spēlēšanas prasmes.

16.11.

10:00

Izglītojoša nodarbība "Izproti dusmas".

Klients iepazīst dažādus saskarsmes
veidus, mācās savaldīt dusmas,
ieklausīties un pārdomāt savu rīcību.

17.11.

10:00

LR gadadienai veltīts
pasākums.

Tiek mācīts atcerēties valstij nozīmīgas
svētku dienas.

12.11.

12.11.

13.11.

15.11.

11:00

Pasaku pēcpusdiena.

Mācās un pilnveido prasmi klausīties otrā
un sniegt atgriezenisko saiti par dzirdēto
(lasīto). Uzlabot atmiņas, domāšanas un
uzmanības iemaņas. Pilnveidot
sarunasprasmi, spēju izteikties, risināt
sarunu, veidot dialogu.

9:00

Rudens plenērs.

Klientiem tiek dota iespēja radoši pavadīt
brīvo laiku, veicināt iztēli un fantāziju,
darboties ar krāsām.

25.11.

9:30

Adventes vainagu
gatavošana.

Klientiem tiek dota iespēja radoši pavadīt
brīvo laiku, veicināt iztēli un fantāziju,
darboties ar dažādiem materiāliem.

26.11.

10:00

Nodarbības virtuvē kartupeļu pankūkas.

Mācās gatavot kartupeļu pankūkas,
darboties virtuvē.

26.11.

10:00

Sporta spēles.

Iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku.

29.11.

13:00

Burtiņu spēle - asini
prātu.

Tiek trenēta atmiņa.

22.11.

24.11.

13:00

30.11.

13:00

Jubilāru balle.

Klientiem tiek radīta svētku sajūta.

