
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

TÝDENNÍ PROGRAM     Od  21.2.  – 25.2. 2022      
Pondělí  21.2. 
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/ fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30  raníček / malá rozcvička protažení celého těla  
9:30 – 10:00   ranní péče o naše zvířátka 
10:00 – 11:30 Procházka na Santos – fotografování přírody 
  Pracovní rehabilitace – příprava materiálů na stavbu domku pro kocoury  
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby a aromaterapie                             
Odpolední program: Paměťové odpoledne – soutěžíme s AZ kvízem 
Úterý 22.2. 
7:00 – 8:30  příchod přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00               nácvik ranní hygieny / fotobiomodulační terapie 
9 :00 – 9:30              raníček / cvičení s gymnastickými míči 
9:30- 10:00            ranní péče o naše zvířátka 
10:00- 11:00   kuchařinky – upečeme si hrníčkovou buchtu s pudingem 
   pracovní rehabilitace – sestavení domku pro kocoury 
11:00 – 11:30 procházka k řece (krmení kachen) 
12:00-  13:00            oběd - úklid 
13:00 – 13:30           odpolední odpočinek za doprovodu audioknihy „Pět bratrů“ 
Odpolední program : filmotéka s kávičkou a moučníkem, aktivity dle přání klienta 
Středa 23.2. 
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/ fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30  raníček  /  malá rozcvička/ jóga prstů        
9:30 – 10:00            ranní péče o naše zvířátka 
10:00 – 11:00  studentská středa – edukační trivium 
   pracovní rehabilitace – práce na domku pro kocoury, glazurování květináčků 
11:00 – 11:30 zooterapie – rehabilitační metoda s podporou a pomocí našich zvířátek 
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30  odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby a aromaterapie 
Odpolední program :procházka v okolí Klíčku, muzikoterapie a taneční terapie                                              
Čtvrtek  24.2. 
7:30 – 8:30            příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny  / fotobiomodulační terapie 
9:00 – 9:30  raníček, dechové cvičení a protažení celého těla 
9:30- 10:00  ranní péče o naše zvířátka 
10:00– 10:45      běžné domácí práce (udržování pořádku)    
10:45 -11:30   pracovní rehabilitace (pracujeme na domku pro kocoury,glazurování),  
   nákup potravin na páteční vaření  
12:00 – 13:00 oběd, úklid 
13:00 – 13:30          odpolední odpočinek za doprovodu uklidňujícího bubnu tankdrum 
Odpolední program :pohybové hry na Xboxu, odpolední péče o naše zvířátka, pexeso 
Pátek  25.2.              
7:30 – 8:30  příchod a přivítání se s klienty – pomoc s přípravou čaje,kávy,svačiny 
8:30 – 9:00  nácvik ranní hygieny/ fotobiomodulační terapie   
9:00 – 9:30  raníček, krátké protažení celého těla 
9:30 – 10.00            ranní péče o naše zvířátka 
10:30 – 12:30          vaříme si oběd: pštrosí vejce s bramborem, 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. 


