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BUDOVA červená (B) - 14. - 18. 5. 2018
ODPOČINEK

                                                                   DOPOLEDNÍ AKTIVIZACE KLIENTU ODPOLEDNÍ BLOK AKTIVIT

8:30 – 10:00 10:00 – 12:00 13:30-15:00 15:00 - 16:00

 Petr Milena , Petr Milena Milena  
zdravotní cvičení tvořivá dílna individuální vzpomínkový klub 

PONDĚLÍ péče

cvičení paměti dokončení dopoledních činností
Petr Křeslo pro hosta Dáša Dáša

ranní posezení s četbou novin Parfémy - výroba parfémů individuální vzpomínkový klub

ÚTERÝ péče

               cvičení paměti a tvoření hudební chvilka
Anna Anna Anna Anna

tvořivá dílna individuální vzpomínkový klub

STŘEDA péče

pohybové hry, cvičení paměti 
Dáša Dáša Dáša Dáša

pohybové cvičení a hry individuální vzpomínkový klub
ČTVRTEK muzikoterapie péče

Anna Katolická mše svatá Anna Anna
PÁTEK ranní posezení s četbou novin individuální vzpomínkový klub

pohybové cvičení a hry péče hudební chvilka



BUDOVA zelená (A) - 14. - 18. 5. 2018
ODPOČINEK

                                                                   DOPOLEDNÍ AKTIVIZACE KLIENTU ODPOLEDNÍ BLOK AKTIVIT

8:30 – 10:00 10:00 - 12:00 13:30-15:00 15:00 – 16:00
Anna/ Milena Anna Anna Anna

ranní posezení s četbou novin tvoření, luštění křížovek individuální 
PONDĚLÍ cvičení paměti             péče

hudební chvilka, čtení
Milena Křeslo pro hosta Milena Milena 

ranní posezení s četbou novin Parfémy - výroba parfémů individuální tvořivá dílna
ÚTERÝ péče

dámský a pánský klub
Milena,Petr Milena Milena Milena 

ranní posezení s četbou novin tvoření , luštění křížovek individuální dámský a pánský klub
STŘEDA zdravotní a paměťové cvičení péče

Anna Anna Anna Anna
pohybové cvičení a hry luštění křížovek,paměťové hry individuální vzpomínkový klub

ČTVRTEK tvořivá dílna péče

Dáša + Petr Katolická mše svatá Dáša Petr
PÁTEK muzikoterapie individuální hudební chvilka,čtení

péče



BUDOVA žlutá ( C ) - 14. - 18. 5. 2018
ODPOČINEK

                                                                   DOPOLEDNÍ AKTIVIZACE KLIENTU ODPOLEDNÍ BLOK AKTIVIT
8:30 – 10:00 10:00 - 12:00 13:30 -15:00 15:00 – 16:00

Dáša Dáša Dáša Dáša
pohybové cvičení a hry tvořivá dílna, trénink paměti individuální vzpomínkový klub

PONDĚLÍ péče

Anna/Dáša Křeslo pro hosta Anna Anna
pohybové cvičení a hry Parfémy - výroba parfémů individuální dámský a pánský klub

ÚTERÝ péče

Dáša Dáša Dáša Dáša 
pohybové cvičení a hry tvořivá dílna, muzikoterapie individuální vzpomínkový klub 

STŘEDA péče

 Milena Milena Milena Milena 
ranní posezení s četbou novin tvořivá dílna individuální dokončení dopoledních činností

ČTVRTEK pohybové cvičení a hry péče

Milena Katolická mše svatá Milena Milena 
ranní posezení s četbou novin individuální dámský a pánský klub

PÁTEK péče


