
 CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT
 

 CHCETE TRÁVIT VOLNÝ ČAS JINAK?
CHCETE SE SEZNÁMIT S NOVÝMI LIDMI? 

CHCETE NA SOBĚ PRACOVAT?
Přijďte využít nabídku našich aktivit!

 

Terapie založená na vlastním prožívání a práci s představivostí. 
 

V čem mi může být aktivita prospěšná? 
 Při dramaterapii rozvíjíte své reakce v různých situacích. 

Můžete pracovat také na zvýšení odolnosti vůči stresu a napětí a posilovat své sebevědomí.

Dramaterapie

Úterý - 14:00 - 15:00

Společná setkávání, sportovní aktivity, hry, kulturní akce a další aktivity dle zájmu účastníků.  
Program na aktuální měsíc  je k nalezení na webových stránkách www.cedrops.cz  

či na nástěnce v prostorách organizace. 
    

  V čem mi může být aktivita prospěšná?
V rámci odpoledního klubu máte možnost potkávat se s lidmi, navazovat přátelství, 

sdílet své zkušenosti a prožitky.

  Praktický nácvik vaření pod dohledem lektora. Součástí je i nákup surovin. 
 Aktivita probíhá skupinovou formou a za finančního přispění účastníků. 

 
 V čem mi může být aktivita prospěšná?

Osvojíte si základní techniky úpravy potravin a prakticky si vyzkoušíte, jak jídlo připravit. 
 
 

Čtvrtek - 12:30 - 14:30 
(1x 14 dní)

Čtvrtek - 15:30 - 16:30 (1x 14 dní)
                  14:45 - 15:45 (1x 14 dní)

Středa - 14:00 - 15:30

Řízené relaxační techniky pro  tělo, dech a mysl.
  

 V čem mi může být aktivita prospěšná?
Během relaxace poznáváte své tělo, učíte se odpočívat, zklidnit své myšlenky a pracovat 

s dechem. Relaxační techniky Vám mohou pomoci při zvládání stresových situacích

  Jednoduché cviky, využívající prvky jógy.
 

V čem mi může být aktivita prospěšná?
 Pravidelným pohybem pracujete na zlepšení fyzické i psychické kondice.

 

Zájemci mohou kontaktovat sociální pracovnici na tel. čísle: 739 514 857, emailem: havlickova@cedrops.cz.
Sídlíme na adrese: Jana Palacha 324, Pardubice 530 02.

Arteterapie využívá různé výtvarné techniky, jako prostředek k poznání sama sebe. 
Aktivita probíhá skupinovou formou. 

 
  V čem mi může být aktivita prospěšná?

Prostřednictvím výtvarných technik budete pracovat na porozumění a vyjadřování svých
pocitů a emocí, svém sebevědomí a komunikaci s druhými lidmi.

Arteterapie rozvíjí také kreativitu, přináší pocity radosti a uvolnění od každodenních
starostí.

Pondělí - 10:00 - 11:00

Relaxace

Odpolední klub

Kurz vaření

Pohybové aktivity s prvky jógy

Arteterapie

Čtvrtek - 12:30 - 14:30



 CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT   
CHCETE TRÁVIT VOLNÝ ČAS JINAK?

CHCETE SE SEZNÁMIT S NOVÝMI LIDMI?
CHCETE NA SOBĚ PRACOVAT?

Přijďte využít nabídku našich aktivit!
 

Při aktivitě trénujete své kognitivní dovednosti – pozornost, paměť, rozhodování,
komunikaci a další. Trénink probíhá pomocí různých způsobů – cvičení tužka papír,

PC  programy, společenských her,…   
Možnost skupinové nebo individuální spolupráce, dle Vašich potřeb.

 
V čem mi může být aktivita prospěšná?

Kognitivním tréninkem posilujete Vaše stávající dovednosti či pracujete na zlepšení
vybraných kognitivních funkcích. Součástí je také nácvik spolupráce s ostatními 

a komunikace.

Zájemci mohou kontaktovat sociální pracovnici na tel. čísle: 739 514 857, emailem: havlickova@cedrops.cz.
Sídlíme na adrese: Jana Palacha 324, Pardubice 530 02.

Kognitivní trénink

 
 Metoda, v rámci, které posilujete kognitivní dovednosti. Můžete poznat sám

sebe, zjistit, jak se Vám daří soustředit se, jakým způsobem plánujete, 
jak přistupujete k řešení náročných situací…

 
 V čem mi může být aktivita prospěšná?

 Rozvíjíte schopnost myšlení, metoda pomáhá znovu objevit radost ze svých
schopností.

Feursteinovo instrumentální 
obohacování

Individuální počítačový kurz 

termín dle individuální domluvy

termín dle individuální domluvy

termín dle individuální domluvy

Praktický nácvik práce na počítači na základě Vašeho přání – základní ovládání
počítače, práce s programy  MS Word, MS Excel, práce s internetem, případně

další oblasti dle domluvy
  

V čem mi může být aktivita prospěšná?
Získáte dovednosti, potřebné pro práci s počítačem

Můžete být ve společnosti lidí, navštívit zajímavá místa, něco nového se naučit,
pracovat sami na sobě nebo prostě jen zažít příjemná odpoledne.

Individuální psychoterapie

  Individuální setkání s psychoterapeutem
 

V čem mi může být aktivita prospěšná?
Psychoterapie Vám pomůže utřídit si myšlenky a pocity, porozumět

souvislostem a pochopit Vaše jednání v určitých situacích. Pracujete také 
na zvládání příznaků Vašeho onemocnění, své sebejistotě a vztazích s ostatními.

termín dle individuální domluvy

Pátek - 13:45 - 15:15 
(1x14 dní) 

Aktivita, během které se využívá hudba a její vliv na člověka. 
Lekce je rozdělena na aktivní část (seznámení se s nástroji a hra na ně)

 a pasivní část (relaxace, uvolnění při poslechu  hudby).
 

 V čem mi může být aktivita prospěšná?
Muzikoterapie nabízí prostor ke sdílení prožitků a přináší radost i pocity uvolnění.

Posiluje emoční prožívání, vede k sebeuvědomění a tvořivosti.

Muzikoterapie


