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 Smyslová aktivizace - pracujeme podle Lore Wehner, tato aktivizace stimuluje všechny smysly 

uživatele. Je individuálně uzpůsobena na potřeby konkrétního uživatele. 

 Práce se vzpomínkami – jedná se o aktivizaci zaměřenou na vzpomínání na události, situace a 

předměty (Kufr plný vzpomínek) spojené s předchozím životem. Využíváme při nich staré 

předměty denní potřeby, hračky, knihy, časopisy, dobové fotografie apod. 

 Výtvarná dílna – se skládá z malování, kreslení, tvorby z papírů apod., ale i z keramické dílny a 

arteterapie, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti. 

 Dílna ručních prací – zde šijeme, pleteme, háčkujeme, vyšíváme a tkáme výrobky pro denní 

potřebu, jako jsou tašky, polštářky, podsedáky, košíčky z pedigu apod. 

 Vaření a pečení – není nad to moci si uvařit nebo upéct něco podle vlastní chuti podle 

osvědčených rodinných receptů. Často si také pečeme pohoštění na naše kulturní akce. 

 Hudební dílna – je rozdělena na Práci s hudbou, jejíž součástí je poslech hudby s výkladem o 

díle a autorovy, a na Hrátky s hudbou, při kterých si zpíváme oblíbené písně a hrajeme na 

rytmické nástroje. 

 Práce s pamětí – je zaměřena na procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti, pozornosti, 

řeči, slovní zásoby a zrakově prostorových dovedností. 

 Naam jóga – jóga zaměřená speciálně na seniory, která je kombinací fyzického cvičení, 

dechového cvičení a meditace. 

 Felinoterapie a canisterapie – součástí našeho týmu jsou i dvě kočičky, které slouží našim 

uživatelům k podpoře psychiky a jemné motoriky, a dále dochází i dvě terapeutické kočičky. 

Také spolupracujeme s pejsky a lektory ze sdružení Hafík. 

 Setkání s vírou – pravidelně do domova dochází katolický a evangelický kněz, kteří poskytují 

duchovní podporu našim uživatelům. 

 Setkání s harmonikou – pravidelně každých 14 dní dochází harmonikář, který nám hraje naše 

oblíbené písničky, které si s ním s chutí zazpíváme a podle možnosti si můžeme i zatancovat. 

 Narozeninové oslavy – na konci každého měsíce probíhá oslava narozenin, kdy s kávou, 

zákuskem a chlebíčkem společně oslavíme narozeniny všech uživatelů narozených v daném 

měsíci. Na oslavy jsou srdečně zváni i všichni příbuzní a známí našich uživatelů. 

 Kavárna Emausy – na Kavárně nás pravidelně navštěvují známé a zajímavé osobnosti nejen 

z našeho kraje, které nám u kávy poutavě vyprávějí o svém životě a díle. 

 Filmový klub – ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku, vznikl tento 

klub. Jeho patronem je rektor FAMO prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. který nám 

osobně promítá krátké studentské filmy. 

 Ostatní společenské programy – zahrnují vystoupení dětí z mateřských, základních 

uměleckých a jiných škol, hudebních skupin a kapel, přednášky a jiná umělecká vystoupení. 


