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Čas/den 9 -10.30 10.30 - 

10.45 

10.45 - 12.15 12.15 

- 
13.45 

13.45 - 15.15 15.15 -

15.30 

15.30 – 

17.00 

pondělí 

18.4.11 
 

T02-shrnutí kam 

jsme se v projektu 
dostali 

přestávka T02-Diskuse 

k dosavadním 
výsledkům 

oběd T02-Plánované 

aktivity na 
další období 

 T02-

doporučení 
supervizorů 

úterý 

19.4.11 

1. Setkání 

s uživateli Iskérky 

přestávka Setkání s Radou 

uživatelů a vedením 
Iskérky  

oběd Setkání 

s Radou 
uživatelů bez 

zaměstnanců 
Iskérky (Viola) 

přestávka 1. setkání 

s T01 
(Míša 

Vašků) 

středa 

20.4.11 

Setkání s novými 

pracovníky 
v sociálních 

službách (Jana a 
Jiří) a vedení 

Iskérky 

přestávka Pokračování setkání 

s novými 
pracovníky 

v sociálních 
službách (Jana a 

Jiří) – bez 
zaměstnanců Iskérky 

(Radim) 

oběd 2. setkání 

s T01 (Míša 
Vašků) 

přestávka 3. setkání 

s T01 
(Míša 

Vašků) 

čtvrtek 
21.4.11 

Tým, který 
navštívil De Boei 

v březnu 2011 - 
zhodnocení 

přestávka Tým, který 
navštívil De Boei 

v březnu 2011 - 
zhodnocení 

oběd 2. setkání 
s uživateli 

Iskérky - 
hodnocení 

přestávka 
do 16 h. 

16-17.30 
hodnocení 

průběhu 
celého 
projektu 
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