
ČERVEN 2020 
 
V pondělí 8. 6. 2020 navštívila 
po delší době náš denní 
stacionář fenka Brita, 
canisterapeutický pes. Uživatelé 
sledovali, jak Brita plní pokyny 
své cvičitelky - podávala pac, 
tancovala, probíhala pod 
překážkou, hledala schovaný 
předmět. Uživatelé si pak také 
sami mohli vyzkoušet různé 
povely a za úspěšné provedení 
věnovali Britě odměnu v 
podobě chutných granulí. 
Všichni strávili příjemné 
dopoledne. 
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DUBEN a KVĚTEN 2020 

Od 11. března do 25. května 
2020 byl Denní stacionář 
Slunečnice z důvodu 
preventivních opatření v 
souvislosti se šířením 
koronaviru uzavřen. Na 
základě dalších mimořádných 
opatření a nařízení jsme začali 
poskytovat sociální službu pro 
osoby do 50 let od 25. 5. 2020, 
pro osoby nad 50 let od 22. 6. 
2020.  Kavárna Slunečnice byla 
také uzavřena, k jejímu 
otevření došlo 11. května 
2020, uživatelé obsluhují v 
kavárně od 25. 5. 2020. 

S ohledem na vývoj 
epidemiologické situace 
přistoupil denní stacionář k 
preventivním opatřením, které 
jsou uvedeny a průběžně 
aktualizovány na webových 
stránkách.  

 

 

 

V souladu s opatřeními jsou 
omezeny společenské a kulturní 
akce, hlavně návštěvy výstav, 
obchodů a dalších akcí, kde se 
shlukuje více osob. 
 
Ve čtvrtek 28. 5. 2020 nás po 
dlouhé době opět přišla 
navštívit paní Němcová a 
Pátková, které si připravily s Flo 
a Ejmy další canisterapii. S 
ohledem na omezený režim v 
našem zařízení si jejich návštěvu 
užilo jen pár uživatelů, kterým 
se setkání moc líbilo. 
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Naštěstí jsme měli na čtvrtek 18. 
6.  2020 naplánované další setkání 
s paní Votkeovou, která nám 
zpříjemnila další deštivé 
dopoledne v denním stacionáři. 
Vtáhla nás v rámci muzikoterapie 
do různých rytmů a zajímavých 
tónů. 

V pátek 19. 6. 2020 na nás čekalo 
velké překvapení. Tentokrát nás 
nepřišli navštívit jenom psi, ale 
také dvě krásné kočičky! Paní 
Němcová si pro nás opět připravila 
zajímavý program, měli jsme 
možnost nejenom se se zvířátky 
pomazlit a pohladit je, ale také 
jsme je učesali, a za splnění úkolu 
jim dali něco dobrého. Těšíme se 
zase na další návštěvu. 

 

 

 

 

Po dlouhé době jsme konečně 
mohli dne 24. 6. 2020 pro 
seniory zajistit další blahodárné 
cvičení jógy, které probíhá v 
klidném tempu s ohledem na 
individuální možnosti a potřeby 
jednotlivých uživatelů, se 
zakončenou příjemnou 
relaxací. Těšíme se opět na 
další cvičení, které bude již 
probíhat pravidelně. 

 

 

Krásné počasí ve čtvrtek 24. 6. 
2020 přímo vybízelo k 
PIKNIKu v nově revitalizované a 
upravené zahradě, který byl 
pro všechny příjemnou změnou 
a trval celé dopoledne. Pokud 
nám bude počasí i nadále 
nakloněno, těšíme se na 
opékání špekáčků anebo na 
další svačinku v trávě. 

 

 

 

 

 

 

Po dlouhé době přišla navštívit 
dne 25. 6. 2020 i naše uživatele 
- seniory psí smečka paní 
Němcové, která si připravila 
pro seniory i nějaké úkoly. 
Uživatelé byli z návštěvy 
nadšeni, měli co dělat, aby 
stihli všechny čtyřnohé 
návštěvníky pohladit, učesat a 
připravit pro ně nějaké  
pamlsky. Celá denní místnost 
hned ožila, strávili jsme tak 
příjemné dopoledne. 

 

 

Canisterapeutická fenka Brita 

navštívila náš denní stacionář 

znovu v krátkém čase, v úterý 

30. 6. 2020. Všichni se na ni 

moc těšili. Uživatelé s ní 

pracovali kolektivně, ale i 

individuálně. Napřed se s 

Britou pozdravili a seznámili 

podáním pamlsku. Potom 

probíhaly soutěže s hledáním 

ukrytého v místnosti, reakce na 

povely, ale i běžné mazlení se 

psím kamarádem. Všichni si 

setkání moc užili. 
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