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•  podporovat nezávislost uživatelek 

•  respektovat vlastní rozhodnutí 
uživatelek 

•  začleňování do společnosti, 
využívání služeb místních institucí 

  
 



Letecký pohled 

B2 

Centrální budova A1 

B1 

Celý objekt má bezbariérový přístup. Jsme ubytovány ve dvou domečkách (B1 
nebo B2), kde máme dvoulůžkové  pokoje s vlastním sociálním zařízením a 
terasou, kuchyňku, jídelnu a společenskou místnost. 
 
V centrální budově je administrativní a technické zázemí pro všechna střediska, 
fyzioterapie , denní stacionář a pro nás oblíbená multifunkční dílna, škola a 
kuchyňka. 



Chodba , která vede k našim pokojům Hlavní chodba, kde rády pozorujeme dění 
na našem domečku 



Naše pohodlné postele  jsou 
polohovatelné a převozné. 

Když je teplo, rády si posedíme na 
terase, která je u každého pokoje. 



Na každém pokoji máme vlastní sociální zařízení (sprcha, WC, 
umyvadlo). Máme možnost se vykoupat v centrální vaně. 



Jídlo si samy nevaříme.  
Občas ale v kuchyni pomáháme s uklízením nádobí. 



V kulturní místnosti trávíme hodně času. Malujeme, hrajeme společenské hry, 
sledujeme televizi, posloucháme rádio, cvičíme, zpíváme atd… 



Multifunkční dílna: 
 

V multifunkční dílně (umístěná v centrální budově) vyrábíme keramiku, 
malujeme na hedvábí, zkoušíme  ubrouskovou techniku a různé textilní 

techniky.  



Kurz rozvoje  osobnosti: 
 

Učíme se, jak nakládat s penězi, chodíme na nákupy do obchodu, učíme 
se, jak bychom se měli chovat ve společnosti, na úřadech, v dopravních 

prostředcích, na kulturních akcích atd.  

 

  

 

 

 

 
. 



Učíme se psát, číst, počítat. 

 



V kurzu vaření připravujeme jídelní lístek, nakupujeme potřebné 
potraviny v obchodě, vaříme  a učíme se pravidla správného 

stolování. 

 



Logopedie: 
  

Logopedická péče a řečová výchova probíhá v 
našem zařízení 2x do měsíce. 

 



Každý měsíc nás navštěvuje p. Lenka Svobodová se svými pejsky    
( Esinkou a Smarti).   

 

  

      

 

 

Esinka Smarti 



 

Můžeme nejen jezdit na koni, ale i pracovat ve stáji.  
 

 

 
 

Kurz plavání 
Kurz plavání probíhá v plaveckém bazénu v Dobrušce. 



Účastníme se různých akcích… 

…jezdíme do ZOO Dvůr  Králové n.L. … jezdíme na rekreace 



…pořádáme zahradní slavnosti 



…jezdíme na výlet do Ratibořic 



… a také si rády zatancujeme na plesech 



…a samozřejmě nezapomínáme  na oslavy narozenin, 
svátků, Vánoc atd… 



!!! Těšíme  se na Vás !!! 


