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         ZÁPIS ZE SETKÁNÍ DMO POBYTY DOSPĚLÝCH  
                                                                 KTERÉ SE KONALO          dne 24.10. – 26.10.2008 

Místo konání: Spa Hotel Felicitas,Poděbrady 

Přítomni: Kateřina Maxová, Daniel Ženíšek, Ludvík Klika,Lukáš Kocánek,David 
Parlásek, Petr Veselý,Jana Sobotková,Radka Vidláková, Lenka Procházková 
a Eva Pičmanová 

 

1. ZHODNOCENÍ MINULÉHO POBYTU, který se konal v červenci 2008 v rekreačním 
objekt u  Exodus v obci Třemošná u Plzně. Pobyt proběhl bez problémů a byl 
kladně hodnocen všemi účastníky. 

 

2. PŘÍPRAVA POBYTU V ROCE 2009. Pro příští rok se podařilo zajistit  pobyt  v 
tříhvězdičkovém ParkHotelu Hluboká nad Vltavou se dvěma výtahy a s kompletním 
bezbariérovým přístupem do všech prostorů, které budeme mít během pobytu k 
dispozici. Objekt  byl vybrán pro zkvalitnění pobytu a zvýšení komfortu pro klienty.   
Při projednávání pobytu  ředitel hotelu nabídl, že nám připraví program, který 
budeme moci konzultovat na dalších organizačních schůzích. Pan ředitel také 
přislíbil zajistit  úpravy některých pokojů pro potřeby klientů na vozíku. V ceně 
pobytu bude zajištěno stravování, a to snídaně formou bufetu, dvěma chody u 
obědů a večeří. Pro účastníky pobytu bude po celý den zajištěn pitný režim 
zdarma. Zároveň budou mít klienti v ceně pobytu 2x vstup do whirlpool, přičemž 
se pro větší pohodlí klientů pokusíme zajistit zvedák. Máme zajištěno  10 pokojů 
po dvou osobách  s přistýlkami  a s nadstandardním vybavením.  Počítáme 
předběžně s účastí  až 30 osob, přičemž standardem je 12 klientů. V hotelu je také 
víceúčelové centrum,  které lze využít pro fitness, masáže a jehož součástí je i 
whirpool. V prvním týdnu budou opět probíhat rehabilitace Vojtovou metodou pod 
vedením Hanky Haplové. Doprava bude stejně jako v předchozích letech zajištěna 
ČSAD. Místo odjezdu bylo lehce pozměněno, ale  pouze o sto metrů dále,  
účastníci pobytu budou ještě na tuto skutečnost upozorněni v dopisech a také na 
webových stránkách.  Také je třeba upřesnit termín pobytu,, počítáme s termínem 
cca v období  od 27.06. - 11.07.2009. Cena pobytu  je 650,- Kč za noc. V ceně 
je již zahrnuta strava  a veškerá doprava. 

 

3 DALŠÍ ORGANIZAČNÍ PORADA se bude konat v dubnu, přímo na Hluboké nad 
Vltavou. V termínu 02.04. –12.04.2009 proběhne pracovní pobyt spojený s 
asistenční seminářem 09.04. – 12.04. 2009. Pokud bude třeba, bude vypsáno 
výběrové řízení na další osobní asistenty. 
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PŘEDNÁŠKU O ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE ASISTENTA na pobytech tohoto typu 
přednesl Ludvík Klika. Zahrnul do ní veškerou péči o klienty a chod pobytu. 
Pojednal  také o přípravě pobytů, získávání grantů, školeních, akreditacích atd. 
Navrhl možnost spolupráce s organizací, která by mohla zajistit některá školení. 
Dále se zmínil o supervizích a reflexích ve vztahu ke skupině a nastolení tzv. 
“psychopohody”.  Závěrem upozornil na motto naší organizace, které bychom měli 
dodržovat. Znamená to více se zaměřit na osamostatňování klientů a tím 
zkvalitnění jejich života. Je tedy velmi pravděpodobné, že budeme naše aktivity 
ještě rozšiřovat, ale o tom budeme informovat příště, až po upřesnění záměru. 

                           
                Za tým asistentů Eva Pičmanová                                                     Kateřina MAXOVÁ Daniel ŽENÍŠEK 
                                                                                                           organizátory rehabilitačních pobytů dospělých  
            

V Mladé Boleslavi, dne 04.11.2008 


