
DOMÁCI   PORIADOK

STREDISKA DSS SYMBIA

Domáci poriadok v ľahko čitateľnom texte vytvorili prijímatelia
sociálnej služby v stredisku DSS Symbia pod vedením svojich

kľúčových zamestnancov.
S grafickou úpravou pomohla Norika Mesiariková.

V Domácom poriadku v ľahko čitateľnom texte sme ponechali
formulácie prijímateľov sociálnej služby. 

Domáci poriadok vznikal postupne od februára 2017
 do februára 2018. 
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  Môj plán



1.   ČO  MÔŽEM 

Môžem  nahlas povedať,    spýtať sa,  požiadať

 o pomoc
Môžem sa rozhodnúť na aké krúžky budem  chodiť, čo viem

robím sám, čo neviem mi pomôžu.

Mám môj individuálny plán – čo sa chcem naučiť. 

                  

                  

Do Symbie môžem chodiť  pondelok  – piatok.   Spím .
Denne chodím domov.

      SPÍM

                    →                           ←  



Ak v Symbii spím ,vyberiem si izbu, ktorá sa mi páči a je
voľná. Poradí mi pri tom pani vedúca. Izbu si môžem
vyzdobiť tak aby si mi páčila. Môžem tam mať rádio,

televízor.    Neničím v izbe veci.

2. DOVOLENKA 

 Ak idem na dovolenku  nahlásim to v Symbii. 
Keď som chorý donesiem  ospravedlnenku od lekára.

                                                          



3. LIEKY

Pripravené lieky rodičmi mi podajú tety .

      

4. STRAVA 

V jedálni som  vtedy keď sa vydáva jedlo - pani kuchárka
ma zavolá. Varí sa podľa jedálneho lístka, ktorý visí na
nástenke. Keď neprídem do Symbie, môžem si prísť pre

jedlo ktoré odoberám. 
Do Symbie nepotrebujem  jedlo z domu.

                                           OBED +

5. NÁVŠTEVY  

Cez deň ma môžu prísť pozrieť rodičia, súrodenci, kamaráti

                      



6. PENIAZE 

Za Symbiu si platím , suma je napísaná na nástenke.

7. MOJE VECI
Svoje veci si môžem uložiť v skrinke, ktorá sa dá zamknúť.

                   

                               

8. HYGIENA 

V Symbii chodím čisto oblečený,  nehádžem smeti na zem ale
do koša. Umývam si ruky .

  

  



9. FAJČENIE 
V Symbii fajčím  iba na určenom mieste.

                                                     
 

10. ČO  NEMÁM  ROBIŤ

V Symbii sa nehádam a nebijem sa .

                                           

                                                          




