
DOMOV PRO SENIORY
Aktivizační činnosti

„Nečinnost tělo oslabuje, práce 

posiluje; první urychluje stáří, 

druhá prodlužuje mládí.“

Aulus Cornelius Celsus

http://citaty.net/autori/aulus-cornelius-celsus/


- byl založen v říjnu 2013 byl na základě zpětných vazeb uživatelů úseku A1
pobytové služby domova pro seniory – uživatelé projevili přání uvařit si něco dobrého
na zub (placky, amolety, vařené koleno, jednohubky, chlebíčky) nebo si něco
pěkného vyrobit, zazpívat si tu „NAŠU„, dát si kafčo, jen tak poplkat a vrátit se ve
vzpomínkách o hezkých pár let nazpět

- říjen 2013 – „zabíjačka“ – uživatelé měli na výběr jitrnice, a jelita, které si sami
upekli. Sešlo se 12 uživatelek a uživatelů, společně si popovídali, zazpívali či se
zaposlouchali do melodií svého mládí.

- listopad 2013 - byla „výroba adventních věnců“, u toho jsme se pobavili
písničkami, koledami

- před Vánocemi jsme dostali do klubu „malý“ dárek od paní ředitelky, a to elektrický
sporák, takže vaření čehokoliv se stalo dostupnějším . Také jsme si mohli místnost
dovybavit rozkládacím stolem a dvěma nástěnnými skříňkami na uložení nádobí.

- leden 2014 - „povánoční bůčiček“, sešlo se nás 15 a peklo se 5 kilo bůčku, ke
kterému proudem teklo pivečko

- únor 2014 - „topinky“ (nakonec jsme přišli na to, že smažit bychom je asi neměli,
co by na to řekly naše protézy, a tak jsme si je upekli v toustovači. Byly jedinečné-
posolené s kupou česneku a výpekem z masa)

- březen 2014 – „bramborové placky“

„DÁMSKÝ KLUB aneb i mužům 

vstup povolen“



„Jelita a jitrnice“



„Topinkování“



„Plackování“



Příprava na „KLOBOUKOVÝ BÁL“ –
pečení lineckého pečiva



„RANNÍ ROZCVIČKA S 

FYZIOTERAPEUTEM“



„ZÁJMOVÉ A ŠICÍ ATELIÉRY“



„KUŽELKY“



„ HÝBEME SE PRO RADOST“
cvičení s prvky taneční terapie a 

kinezioterapie



„ KLUB VÁŠNIVÝCH KŘÍŽOVKÁŘŮ“



„ KLUB SPOLEČENSKÝCH HER“



„TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI“



„JÓGA“



 ZPÍVÁNKY

 KATOLICKÁ MŠE

 PROTESTANTSKÁ BOHOSLUŽBA

 CANISTERAPIE

 DOBROVOLNÍCI

 ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ (B1)

 „KVÍZOVÉ ODPOLEDNE“ (B1)

 AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY (B1)

DALŠÍ AKTIVITY:


