
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti

Idősek Otthona

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

HETI PROGRAMTERV (Rupphegy)
2022. május 09.- május 13.

09. Hétfő
09-15 óra Látogatási időpont, Skype egyeztetése telefonon azon 

lakók részére, akik nem képesek helyváltoztatásra
Folyamatosan

10:00 óra Fejlesztő foglalkozás Alma csoport Foglalkoztató

11:00 óra Beszélgessünk foglalkozás / aktaktualitások hírek 
érdekességek/

3. emelet 

14:00 óra Nyelvi fejtörő játék a betűkkel 2. emelet

10. Kedd
09-15óra Látogatási időpont, Skype egyeztetése telefonon azon 

lakók részére, akik nem képesek helyváltoztatásra
Folyamatosan

10:00 óra Madarak és fák napja alkalmából madáretetés 
és madár les az udvarom

4. emeleti lakókkal 
az udvaron

11:00 óra Madarak és fák napja alkalmából madáretetés 
és madár les az udvarom

Udvar és hátsó 
kert

14:00 óra Boccia labdajáték 2. emelet
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11. Szerda 
09-15 óra Látogatási időpont, Skype egyeztetése telefonon azon 

lakók részére, akik nem képesek helyváltoztatásra.
Előre egyeztetett időpont alapján Intézményi 
érdeklődők fogadása, Intézmény bemutatása

Folyamatosan

10:00 óra Fejlesztő foglalkozás Alma csoport Foglalkoztató
11:00 óra „Emlékszel még?” Nosztalgia- kör 3. emelet 
14:00 óra „Olvasni jó!” Könyvtár foglalkozás 3. emelet

12. Csütörtök
09-15óra Látogatási időpont, Skype egyeztetése telefonon azon 

lakók részére, akik nem képesek helyváltoztatásra
Folyamatosan

10:00 óra Szalonnasütés Kertben
14:00 óra Nótaszó „Kívánságkosár” 3. emelet

13. Péntek 
09-12 óra Látogatási időpont, Skype egyeztetése telefonon azon 

lakók részére, akik nem képesek helyváltoztatásra
Folyamatosan

10:00 óra Vidám délelőtt 4. emelet
10:00 óra Kreatív kézműves foglalkozás / Nemezelés Foglalkoztató

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rendezvényen hang- és
fényképfelvétel készülhet, melyet az intézmény az intézményi élet

bemutatása és az idősellátás dokumentálása érdekében felhasznál.
A rendezvényen való részvételével ehhez

hozzájárulását adja.
A programokon való részvétel feltétele a maszk viselése!

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
Szeretettel várjuk Önöket: ÉVI, ÁGI, ANDI
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