
D O P O L E D N Í        A  K  T  I  V  I  Z  A  C  E 

Pondělí 

7:30 příprava na ISA, SSA, nákup v kantýně     

  pomoc při podávání stravy a tekutin, nácvik chůze   

  9:30- 10:30 společné setkávání         

10:40-11:20 doprovod klientů, ISA s jednodenním kalendářem   

11:30 pomoc při podávání stravy a tekutin     

12:00 oběd           

Úterý 

7:30 příprava na ISA, SSA, pomoc při podávání stravy a tekutin 

  9:30- 10:30 společné setkávání         

10:40-11:20 doprovod klientů, ISA s jednodenním kalendářem   

11:30 pomoc při podávání stravy       

12:00 oběd           

Středa 

7:30 nákup v kantýně, pomoc při podávání stravy a tekutin 

  9:30- 10:30 společné setkávání         

10:40-11:20 ISA s jednodenním kalendářem, nácvik chůze   

11:30 pomoc při podávání stravy a tekutin     

12:00 oběd           

Čtvrtek 

7:30 příprava na ISA,SSA, pomoc při podávání stravy a tekutin 

  9:30- 10:30 společné setkávání         

10:40-11:20 ISA s jednodenním kalendářem, nácvik chůze   

11:30 pomoc při podávání stravy a tekutin     

12:00 oběd           

Pátek 

7:30 nákup v kantýně, pomoc při podávání stravy a tekutin 

  9:30- 10:30 společné setkávání         

10:40-11:20 ISA s jednodenním kalendářem, nácvik chůze   

11:30 pomoc při podávání stravy a tekutin      

12:00 oběd            

       

Společné setkávání: 
cvičení, trénování paměti, poslech hudby, zpívání, čtení z 
knihy, 

 hraní společenských her, pečení, šikovné ruce  

       

ISA: individuální smyslová aktivizace s jednodenním kalendářem 

       

SSA : skupinová smyslová aktivizace    
 

 

 



O D P O L E D N Í       A  K  T  I  V  I  Z  A  C  E 
Pondělí 

13:00-15:30 procházka po zahradě                   (dle počasí)   

  ISA s jednodenním kalendářem     

  procházka po blízkém okolí Dps     

14:00-15:30 Virtuální brýle   klubovna internet   

  Bohoslužba   klubovna 3.p.   

  Čtení z knihy   klubovna 1.p.   

Úterý 

13:00-15:30 procházka po zahradě (dle počasí)   

  nácvik chůze         

13:00-14:00 ISA s jednodenním kalendářem     

14:00-15:45 
Kavárna/Sportovní 
odpoledne jídelna zahrada   

  Zahradní terapie   (jaro,léto)   

  zápisy do Cygnusu         

Středa 

13:00-15:30 procházka po zahradě (dle počasí)   

  procházka po blízkém okolí Dps     

  ISA s jednodenním kalendářem     

  nácvik chůze         

14:00-15:30 
Společné 
zpívání/arteterapie klubovna Retro   

  Zahradní terapie   (jaro,léto)   

Čtvrtek 

13:00-15:30 procházka po zahradě (dle počasí)   

  procházka po blízkém okolí Dps     

  nácvik chůze         

  ISA s jednodenním kalendářem     

14:00-15:30 Promítání   klubovna 1.p.   

  Společenské hry   klubovna 3.p.   

Pátek 

13:00-15:30 procházka po zahradě (dle počasí)   

  procházka po blízkém okolí Dps     

  ISA s jednodenním kalendářem     

  nácvik chůze         

14:00-15:30 Poslech vážné hudby klubovna 2.p.   

              

       

       
 

 


