
    V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

                   TÝDENNÍ PROGRAM 
                               Od  24.1.  – 28.1 2022 
Pondělí  24.1. 
7:00– 8:30               příchod, přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje, kávy,svačiny 
8.30 – 9.00  nácvik ranní hygieny /jízda na motomedu 
9:00 – 9:30  raníček / malá rozcvička protažení celého těla  
9:30 – 10:00   ranní péče o naše zvířátka 
10:00 – 10:45  komunikační kroužek – téma: péče o naše zvířátka (Opakování) 
10:45 – 11:30   procházka po okolí Klíčku – prohlížení místní architektury (inspirace pro 

 výrobu  dřevěných domečků)  
12:00 – 13:00  oběd - úklid 
13:00 – 13:30  odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby a aromaterapie                              
Odpolední program:  pracovní rehabilitace (příprava materiálů), odpolední péče o zvířátka,  
   společenské hry, aktivity dle přání klienta                                                                                                
Úterý 25.1. 
7:00 – 8:30  příchod přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00               nácvik ranní hygieny /jízda na motomedu 
9 :00 – 9:30              raníček / cvičení s činkami 
 9:30- 10:00  ranní péče o naše zvířátka 
10:00 – 11:00       pracovní rehabilitace :dřevařská dílna– Výroba dřevěných domečků   
                                       keramická dílna – výroba „živých“ květináčků 
 11:00 – 11:30          procházka před obědem   
12:00-  13:00            oběd - úklid 
13:00 – 13:30  Odpolední odpočinek za doprovodu čtené knihy „Osudy dobrého vojáka  
   Švejka“ 
Odpolední program : Výtvarná dílna – malování na dřevo (kostel, domečky), společenské hry.  
 Středa  26.1. 
7:30 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / péče o naše zvířátka 
9:00 – 9:30  raníček / malá rozcvička s míči   
9:30 – 10:00  muzicírování – vyjádření nálady hudbou a tancem 
10:00 – 10:45           studentská středa – Poznáváme Svět s Albi tužkou, téma: „Jak se co vyrábí?“ 
   zeměpisné okénko – Kraje a významná místa v Plzeňském kraji 
10:45- 11:30  zasadíme pšenici pro slepičky a pokojové květiny v zimní zahradě  
12:00 – 13:00  oběd - úklid 
13:00 – 13:30  odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby a aromaterapie  
Odpolední program:  procházka k řece, odpolední péče o naše zvířátka, pracovní rehabilitace 
Čtvrtek  27.1. 
7:30 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / jízda na motomedu 
9:00 – 9:30  raníček /  dechová cvičení  
9:30-10:00  ranní péče o naše zvířátka 
10:00 –10:45 běžné domácí práce (udržování pořádku v osobních věcech i ve společných 

prostorách)    
10:45-11:30 pohybové hry na XBOXU, muzikoterapie – nácvik rytmiky                  
12:00 – 13:00  oběd, úklid 
13:00 – 13:30            odpolední odpočinek za doprovodu rodinné komedie 
Odpolední program : nákup potravin na páteční oběd, aktivita dle přání klienta                                             
Pátek 28.1. 
7:30 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / prvky bazální stimulace/péče o naše zvířátka 
9:30 – 10.30              výtvarná dílna – malování domečků, cvičení na jemnou motoriku 
10:30 – 12:30            vaříme si oběd: škubánky s podmáslím, kuřecí polévka 
               Aktivity vedoucí k naplnění cílů klientů (podle individuálního plánu) 

Změna programu vyhrazena podle počasí, dále může být program měněn vlivem silného rozrušení klientů,kdy je 
potřeba vyhodnotit situaci a případně zvolit alternativní činnost. 

                             Pitný režim klientů je zajišťován po celou dobu poskytované služby. 


