
Nácvik sebeobsluhy

Společenská výchova

Aktivizace

Terapie

Terapie

Masáže

Skupina (3-5 osob)

Pomoc s přípravou jídel, příprava stolování, 

mytí a úklid nádobí, úklidy pokojů a péče o 

osobní věci, každodenní péče o domácí 

zvířata (rybičky, osmáci, ...), péče o květiny, 

…

Nákupy osobních potřeb

 během dne  zdarma 

Od 1. 1. 2020CENÍK KROUŽKŮ, VZDĚLÁVÁNÍ A TERAPIÍ

 60 - 90 minut  zdarma 

Skupina

(cca 15 osob)

Různé každodenní činnosti:

Vycházky a pobyt venku

Společenské hry a soutěže

Tvoření a malování

Čtení knih

Sledování filmů, TV pořadů, poslech hudby

 během dne  zdarma 

Skupina

(cca 15 osob)

Pořádání různých oslav, párty, tanec, 

diskotéky, karnevaly,, …)
 během dne  zdarma 

Kroužky

Individuálně Muzikohrátky  30 minut  zdarma 

Skupina (3-5 osob) Muzikohrátky  60 minut  zdarma 

Aktivizace

Individuálně Škola hrou  30 minut  zdarma 

Skupina (3-5 osob) Škola hrou  60 minut  zdarma 

Skupina (3-5 osob) Tvořivá dílna, pekárna

Skupina (3-5 osob) Výtvarný kroužek  60 minut                              30 Kč 

Skupina (3-5 osob) Vařečka (příprava večeře)  1 lekce  cena večeře 1 

Individuálně Rehabiltační cvičení dle pokynů terapeuta  30 minut                              50 Kč 

Individuálně
Perličková koupel + snoezzelen + relaxační 

hudba + aromaterapie
 30 minut                              50 Kč 

                           200 Kč 

Skupina (3-5 osob) Hejbni kostrou (tělocvična Vráž)  60 minut                              30 Kč 

Individuálně Dle domluvy  30 minut  smluvní ceny 

Skupina (3 osoby) Plavání  1 návštěva  bude upřesněno 

Aktivity mimo 

Klubíčko
Skupina (3 osoby) Bowling (Beroun = bariéroý přístup)  1 návštěva                            100 Kč 

Skupina (3 osoby) Bowling (Kladno = bezbariérový) přístup)  1 návštěva  bude upřesněno 

Skupina (3 osoby) Solná jeskyně (Beroun)  1 návštěva                            100 Kč 

Skupina (3 osoby) Odpoledne na statku (Bílý kámen)  1 návštěva 

Muzikoterapie  60 minut 

Skupina (3-5 osob) Arteterapie

Skupina (3 osoby) Kulturní, sportovní a společenské akce  1 akce  vstupné + doprava 

Terapie

 120 minut 

Individuálně Muzikoterapie  30 minut 

Individuálně Canisterapie  20 minut 

 Zajistíme v případě 

zájmu minimálně

5 klientů 

Skupina (3-5 osob) Canisterapie  60 minut 

Skupina (3-5 osob)

Skupina (3 osoby) Hipoterapie  60 minut 


