
 

Závěrečná zpráva projektu: 

Pobyt pro rodiny s poruchami komunikace a hybnosti 

V týdnu od 5. 9. - 9. 9. 2022 proběhl terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s 

poruchami komunikace na téma Námořníci.  Pobytu se účastnilo deset rodin, které 

byly ubytovány ve vlastních apartmánech s plnou penzí. O všechny rodiny se během 

celého týdne staraly čtyři poradkyně rané péče, jedna sociální pracovnice a zdravotník. 

Pro rodiny byl zajištěn jak individuální, tak společný program, který pracovnice 

vytvářely účastníkům na míru již v zázemí Občanského sdružení Logo v Brně. 

Ubytování bylo zajištěno v Penzionu M, který se nachází v blízkosti Vranovské 

přehrady a vyhovuje nám i rodinám jak svou polohou, tak i zázemím. Pobyt jsme 

realizovali za finanční podpory Odboru zdraví magistrátu města Brna a městské části 

Brno-střed. 

 

 

Každý den po snídani byly v dopoledních hodinách s klientskými dětmi 

vedeny hodinové individuální intervence v prostorách jejich apartmánu. Intervence byly 

vedeny poradkyněmi rané péče a byly soustředěny na deficity v oblasti komunikace a 

celkového rozvoje dítěte dle jeho schopností a dovedností. Ve chvíli, kdy intervence 

skončila, měli všichni klienti možnost se zúčastnit dopoledních tematicky laděných 

dílniček. Děti vyráběly individuálně i v kooperaci s rodinou. Výrobky byly voleny s 



 

ohledem na možnost jejich dalšího využití jako pomůcek pro rozvoj například jemné 

motoriky či senzorického vnímání. Dopolední vyrábění bylo vedeno sociální 

pracovnicí. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Po obědě byl pro rodiny a děti připraven vždy společný program, kterého se 

mohli účastnit. Každý den se odpolední program lišil. V pondělí proběhlo úvodní 

představení týmu Loga a propojení s letošním tématem, kterým byli námořníci. Každé 

dítě obdrželo placku se jménem a námořnický průkaz, na který během týdne dostalo 

nálepky za plnění různých úkolů.  

Odpoledne bylo zaměřeno na poznání okolí penzionu, proběhla společná 

procházka v prostorách penzionu i mimo něj, aby se účastníci seznámili s prostředím 

pobytu. V závěru odpoledne se realizovala delší procházka po hrázi přehrady, kde byly 

rodiny seznámeny s různými možnostmi, jak trávit jejich volný čas. V závěru procházky 

děti musely dovést plyšového koníka zpět do penzionu, kde na ně čekal zábavný 

seznamovací program. Jednalo se o prvky hry se zaměřením na hrubou motoriku.  

 

 

 

 

Úterní odpoledne proběhlo ve znamení plavby na parníku. Rodiny s dětmi a 

poradkyněmi se v odpoledních hodinách vydaly k přístavišti, kde pro ně byla 

připravena soukromá plavba. Děti byly z programu nadšeny a všichni klienti zvládli 

hodinovou plavbu lodí bez obtíží, což považujeme za nejdůležitější zpětnou vazbu na 

tento program. 



 

 

  

 

Ve středu byl pro děti připravený program v podobě kejklíře, který zajistil 

vytváření postaviček z balónků a pobavení pro rodiny s dětmi. Následně se téma stále 

neslo v duchu her a zábavy, došlo k malování na obličej, kdy si děti mohly nechat 

namalovat různé obrázky dle vlastního výběru.  

 

 

 



 

  

 

 

Ve čtvrtek byla připravena velká námořnická hra, která byla založena na 

několika stanovištích, kde děti plnily námořnické úkoly. Námořnická hra byla ukončena 

maškarním bálem, kdy měly děti možnost si zatančit s poradkyněmi na své oblíbené 

dětské písničky. Všechny děti i dospělí zde dostaly drobné odměny za skvělé zvládnutí 

celého týdne. 



 

                  

 

 

Odpoledním programem však den nekončil. Všechny rodiny i s dětmi měly 

každý večer po večeři možnost se zúčastnit večerního programu. Každý den se jednalo 

o různý tematický kvíz. Během večerního programu bylo o děti postaráno a rodiče 

mohli zrelaxovat. Po kvízu vždy proběhla společná diskuze na témata ze života osob 

s poruchami komunikace. Rodiny zde, pod vedením poradkyně rané péče, sdílely své 

vlastní zkušenosti a navázaly bližší kontakty, které nadále přetrvávají. Čtvrteční 

večerní program byl ukončen společným opékáním buřtů. Pobyt si všichni náramně 

užili a už teď se nás rodiny ptají, kdy bude další společná akce.  



 

 

 

 

 

Na pobyt jsme přímo na místě a na následných intervencích sbírali velmi pozitivní 

ohlasy. Pro ty je to totiž často jedna z mála možností, jak si užít volný čas v prostředí, 

které je nestigmatizuje kvůli jejich problému. Velice si vážíme přetrvávající podpory 

odboru zdraví magistrátu měst Brna a městské části Brno-střed, bez které by se nám 

nepodařilo udržet pobyt finančně dostupný a zároveň dostatečně atraktivní a přínosný 

pro účastníky.  



 

Děkujeme! 

 

Posádka Loga 

 

 

 


