
D M O  P O B Y T Y  D O S P Ě L Ý C H

pod záštitou Československé rehabilitační společnost Dr. VOJTY PRAHA
ze dne registrace 7. 1. 2002, pod jednacím č. VSP/1-4 419-91-R   IČO 16188004

INFORMAČNÍ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ASISTENTŮ
Informační sekání se konalo dne 24. 11. 2007 v restauraci Koliba od 14:00 do 19:00 hod.

Přítomni:   Klika, Vidláková, Parlásek, Pičmanová, Veselý, Maxová, Ženíšek, Sobotková,Mahr, Baďura
Program:

- Zhodnocení minulého pobytu (16. 6. – 30. 6. 2007)
(rehabilitace dle MUDr. Vojty, výlety či další aktivity během pobytu, videozáznam z pobytu)

- Asistenti  velmi  kladně hodnotili  rehabilitaci  dle  MUDr.Vojty.  Dále  jsme velice  pozitivně 
hodnotili zajímavý výlet do westernového městečka, kde nám byla předvedena exhibice a 
po té následovalo pohoštění.

- Volná diskuze probíhala na téma rozšíření  dopoledního programu, kdy někteří  z klientů 
rehabilitují.V budoucnu bychom rádi realizovali arteterapii, muzikoterapii, společenské hry. 
Také zde zazněl návrh vzdělávacích přednášek pro klienty.

- Plány v roce 2008 na letní rehabilitační pobyt 

- Pro náš letní  rehabilitační  pobyt bude opět zajištěn všemi oblíbený historický autobus. 
Opět pro velký úspěch se vypravíme do westernového městečka v Dnešcích. Dál plánujeme 
výlet do Mariánské Lázně, solné jeskyně minimálně 2x, hippoterapie v Kozolupech, výlet 
parníkem na přehradu Hracholusky.

- Pro letošní rok bude třeba drobná finanční  spoluúčast klientů v hodnotě 830,- Kč, jde o 
přípatek na rehabilitace, autobusy atd. Zdražení je kvůli zvýšení DPH a soc. poplatkům.

- Dohodli jsme se, že naše setkání asistentů se bude konat 1x za 2 měsíce, takže další naše 
schůze připadají na březen v roce 2008. Předpokládaný počet klientů pro rok 2008 je 15 - 
17.  Asistentům budou poskytovány  masáže zad,  které  dostávají  během aktivní  pomoci 
klientům velmi zabrat.

              Od  18.06.2008                 už budou organizátoři na místě.
V termínu    22.06. – 06.07.2008. se bude konat další rehabilitační pobyt 

- Do našich mimopobytových aktivit dále patří chystané centrum sociálních služeb v Mladé 
Boleslavi, půjde o víceúčelové centrum. Více  o tomto projektu má na starosti Kateřina 
Maxová.  Chystáme se  na výstavu NON-HANDICAP Praha,  která bude probíhat  v dubnu 
2008,  kde  budeme  získávat  propagační  novinky  pro  naše  klienty.  Na  výstavě  HOSPI 
MEDICA Brno se v současné době řeší ... 

V termínu 13. 03. - 24. 03. 2008   je plánovaný pracovní pobyt v Třemošné.
V termínu 21.03.–  24.03.  2008   v rámci pracovního pobytu  se bude konat další porada.

- Schůze asistentů  se  konala  v Mladé Boleslavy  v Restauraci  Koliba,  kde  jsem byli  velmi 
spokojeni s obsluhou. Tato restaurace nabízí velmi příjemné prostory pro jednání navíc má 
velké plus v tom, že se nachází v parku. Tým asistentů by chtěl poděkovat Kateřině Maxové 
a Danielovi Ženíškovi za poskytnuté ubytovaní a pohoštění.

Za tým asistentů  Eva Pičmanová

Kateřina MAXOVÁ a Daniel ŽENÍŠEK
organizátoři rehabilitačních pobytů dospělých 

V Mladé Boleslavi dne, 30.11.2007

Dočasná adresa 
Internet 
E.-mail                

:
:
:

Táborská 965 293 01 Mladá Boleslav CZ 
www.dmopobyty.cz  
info@dmopobyty.cz            

Telefon: +420 326 100 043 
Mobil   : +420 731 964 784   
               +420 736 452 751

  KB a.s.      číslo účtu  51-687 019 0247 / 0100     IBAN CZ8301000000516870190247 (POBYTY)
    KB a.s.      číslo účtu  51-703 723 0207 / 0100     IBAN CZ8601000000517037230207 (VIÚČ_CENTRUM)

mailto:info@dmopobyty.cz
http://www.dmopobyty.cz/

	DMO POBYTY DOSPĚLÝCH

