
V rámci jednotlivých aktivit bude pořizována fotodokumentace 

TÝDENNÍ PROGRAM      od  11.4.. – 15.4. 2022 
 
Pondělí  11.4. 
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          velikonoční tvořivé dílny- barvení a malování vajíček 
   pracovní dílny – ochranné nátěry na zahradní nábytek     
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30 odpolední odpočinek za doprovodu zvuků přírody                            
Odpolední program: arteterapie na terase-  malujeme na kamínky 
     aktivity vedoucí k naplnění cílů klientů (podle individuálního plánu)  
Úterý 12.4. 
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 / jcvičení na míčích/ ranní péče o naše zvířátka 
9:30- 10:00               ranní péče o naše zvířátka 
10:00- 11:30             stříhání proutků na pomlázky - kluci si pojedou pro proutky 
                                 kroužek Kuchařinky : upečeme si velikonočního beránka 
12:00- 13:00             oběd- úklid  
13:00- 13:30             odpolední odpočinek / aromaterapie 
Odpolední program: venkovní aktivity na hřišti 
                            
Středa 13.4. 
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  /  protahování pomocí žebřin/ cvičení s činkami 
9:30 – 10:00            ranní péče o naše zvířátka 
10:00 – 11:30 pracovní rehabilitace: pletení pomlázek 
                                keramická dílna – tvoříme velikonoční vajíčka            
12:00 – 13:00 oběd - úklid 
13:00 – 13:30  odpolední odpočinek za doprovodu audioknihy „ Fimfárum,, 
Odpolední program: šikovnost našich klientů v zahradě- velikonoční výzdoba                                      
Čtvrtek  14.4. 
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 s gymnastickými míči 
9:30- 10:00  ranní péče o naše zvířátka 
10:00– 10:45           běžné domácí práce (udržování pořádku v e společných prostorách) 
             zooterapie – rehabilitační metoda s podporou pomocí našich zvířátek 
12:00 – 13:00 oběd, úklid 
13:00 – 13:30          odpolední odpočinek za doprovodu relaxační hudby 
    
Odpolední program :  VELIKONOČNÍ POSEZENÍ – ochutnávka beránka – KOLEDA 
 
 
Pátek  15.4.                VELKÝ PÁTEK   -   STÁTNÍ SVÁTEK 
  
       
              

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.  


