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DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE 

                                              

pondělí až pátek 
 od 6:30 do 16:30 hodin 

A. Krause 1995 
Pardubice, 530 02 
Tel: 466 304 924 

E-mail: slunecnice@ssmpce.cz 

 

DUBEN 2021 

V dubnu jsme díky lepšímu a slunnému počasí mohli častěji vyjít na procházky po okolí a 

vychutnat si jarní vzduch a sluníčko. Senioři dokonce vyrazili na výlet do Apolenky anebo si 

zpříjemnili dopoledne návštěvou AZ Gardenu, kde již bylo vše připraveno na jarní sázení. Květiny 

byly krásně rozkvetlé a voněly. Někteří si květiny koupili pro potěšení i domů, pracovníci koupili 

bylinky i do denního stacionáře. Uživatelé měli konečně take příležitost zapojit se do prací na 

zahradě. Probíhali přípravy na  její revitalizaci a montáž altánu, která byla dokončena na konci 

dubna. Někteří uživatelé se zúčastnili arteterapie, někteří si něco dobrého připravili ve cvičné 

kuchyni. Byl zájem o přípravu palačinek s malinami a šlehačkou, dále se špenátem, senioři dali 

přednost lehkému občerstvení z jablek a pudinku. Každý den take probíhala aktivizace 

obsluhujících uživatelů v kavárně Slunečnice. Oslavili jsme také narozeniny a svátek uživatelů, 

pro které pracovníci připravili výjimečný den, kdy se hledal poklad, k jehož nalezení bylo nutné 

splnit několik úkolů. Během další oslavy propukla bujará diskotéka. 
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 KVĚTEN 2021 

V květnu navštívili senioři centrum města, někteří se byli podívat na Třídu Míru, kde si 

zakoupili v mléčném baru zákusek, někteří senioři navštívili Tyršovy sady. Senioři ze střediska 

Erno Košťála 1017 uskutečnili výlet do Ekocentra Stěžery a minizoo, strávili tak dopoledne v 

přírodě a prohlídli si exotická zvířata. Dne 11. 5. 2021 měli senioři příležitost účastnit se 

muzikoterapie, která se uskutečnila venku na terase. Senioři si také dne 26. 5. 2021 po dlouhé 

pauze zacvičili během jógy, kterou opět vedla paní Cucyková. V květnu nadále trval zájem o 

aktivizaci ve cvičné kuchyni, kde si senioři připravili např. bábovku s vaječným koňakem, DIA 

bublaninu, palačinky a bramborové placky. Uživatelé s mentálním postižením si v kuchyni 

připravili perník a pizza šneky z listového těsta. Každý čtvrtek se někteří uživatelé s mentálním 

postižením účastnili dalších lekcí arteterapie pod vedením paní Mašínové. Nezahálely ani 

činnosti na zahradě, kam jsme zasadili dýně, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt a okrasné květiny.  

Vyčistili jsme jezírko, vypleli a postavili dva zahradní kompostéry, které jsme hned zaplnili. 

Jelikož byla na konci dubna ukončena firmou ARX TRADE s.r.o. stavba altánu, mohli jsme už v 

květnu v altánu trávit čas, který jsme zaplnili čtením z novin, povídáním a hraním různých her.  
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ČERVEN 2021 

        V červnu 2021 jsme díky krásnému počasí mohli trávit většinu času buď na zahradě 

anebo v okolí denního stacionáře. Někteří senioři si naplánovali a uskutečnili výlet do Apolenky 

anebo za exotickými zvířaty na ranč v Bítovanech. Někteří navštívili kavárny, zúčastnili se jógy 

pro seniory, která se konala vždy každou středu odpoledne v altánu na zahradě denního 

stacionáře. Někteří z uživatelů jak senioři, tak i uživatelé s mentálním postižením projevili 

zájem o muzikoterapii. Opět měli také příležitost připravit si něco dobrého ve cvičné kuchyni. 

Tentokrát si upekli výborné bublaniny s ovocem. Uživatelé s mentální postižením měli 

příležitost pohrát si v rámci canisterapie s Britou anebo se Sheilou. Největším úspěchem však 

byla návštěva Mňam káry a ochutnávka výborné kunětické  zmrzliny a stejně tak opékání 

špekáčků. V rámci aktivizace se uživatelé s mentálním postižením podíleli na údržbě zahrady 

sekáním trávy, odplevelením a tvorbou nového záhonku. Někteří pomohli s výstavbou stolu z 

ekopalet a to konkrétně broušením a natíráním bílým balakrylem. Rádi také sedli na rotoped, 

aby se co nejdříve dostali do hlavního města Rakouska. V červnu byla ukončena arteterapie 

přímo v kavárně Slunečnice, kde bude tvorba jednotlivých uživatelů představena v rámci 

výstavy. Uživatelé se zúčastnili arteterapie od února 2021 a měli příležitost nejenom si 

odpočinout, ale také se sebevědomě projevit, rozvinout vnímání a vyzkoušet si různé techniky 

s barvami, papírem a keramickou hlínou. Čtyři obsluhující uživatelé v kavárně Slunečnici se 

podíleli na přípravě chutných dezertů ve skle (míša desert, cheesecake, tiramisu), perníku, 

mouřenína s tvarohem anebo štrůdlu na prodej do kavárny Slunečnice. V úterý 29. 6. 2021 

jsme přijali mile pozvání Centra pro osoby s handicapem na slavnostní otevření nového 

komunitního centra, které se nově otevřelo na Višňovce. Nová Křižovatka si pro uživatele 

připravila různé sportovní aktivity jako kuželník, minigolf, möllky a jiné. Akce se našim 

uživatelům moc líbila, mohli si také sami vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, kterou si již 

někteří nechtějí zopakovat. 
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INFORMACE Z DENNÍHO STACIONÁŘE 

❖ V rámci revitalizace zahrady byla dokončena realizace stavby studny a následně 
zajištění zavlažování na zahradě. 
 

❖  Během opékání špekáčků jsme konečně měli možnost vyzkoušet nové přenosné 
ohniště. 
 

❖ Pro případ evakuace imobilních uživatelů z I. NP byla zakoupena evakuační plachta. 
 

❖ Uživatelé se spolupodíleli broušením a natíráním na tvorbě nového stolu z europalet, 
které jsme dostali darem. Máme v plánu další dva zhotovit, jeden na terasu v I. NP a 
druhý na terasu k seniorům. 
 

❖ V létě plánujeme celkovou opravu předního vstupu – schodů a dlažby s novou 
přechodovou lištou a nakonec nátěr ploch. 
 

❖ Od 24. června 2021 se v kavárně Slunečnice koná výstava tvorby uživatelů Denního 
stacionáře Slunečnice. Podělí se tak s návštěvníky kavárny o radost, kterou zažili 
během tvoření v rámci arteterapie. 
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