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1. Základní údaje 
Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež -  SRDÍČKO 
Zřizovatel organizace: Město Litoměřice 
Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice 
Statutární zástupce: Ing. Ivana Humlová, ředitelka 
IČO: 70854165 
Druh sociální služby: Denní stacionář 
Místo poskytování: Revoluční 1845/30, 1846/32, Litoměřice 412 01 
Kontaktní údaje: 
Telefon: +420 416 742 087, 734 587 051 (ředitelka, sociální pracovnice), 604 783 915 (denní 
stacionář), 739 322 236 (vedoucí denního stacionáře), 731 512 199 (hl. účetní, zástupce ředitele) 
Email: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz 
Webové stránky: www.centrumsrdicko.cz 
Kapacita zařízení: maximálně 24 uživatelů 
Věková struktura: osoby od 3 do – 64 let věku 
Provozní doba: po – pá: 7:00 hod – 15:00 hod 
Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením bez potřeby zdravotní péče v rámci 
průběhu poskytování sociální služby. 
 
Sociální služba denní stacionář usiluje o to, aby byla nápomocna zdravotně postiženým lidem, kteří se 
nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého zdravotního stavu. 
 

2. Úvodní slovo ředitelky organizace 
V roce 2018 jsme skutečně nezaháleli, neboť pro příjemce naší služby denní stacionář bylo zajištěno 
spoustu akcí, činností a výletů, a to např. zorganizovali jsme maškarní bál během Masopustu, přímo 
v organizaci proběhla divadelní představení, v areálu naší organizace se opakovaně konaly sportovní 
hry, do organizace s vystoupením Zpívánky též přišli studenti ze SPgŠ včetně absolvování 
náslechových praxí, celoročně jsme zajišťovali hippoterapii ve Slatině a canisterapii přímo 
v organizaci, podnikli jsme čarodějnický rej, v areálu na zahradě organizace jsme opakovaně grilovali, 
navštívili jsme muzeum aut v Terezíně a výstavu motorek v Žabovřeskách, ke Dni dětí jsme výletním 
vláčkem křižovali ulice města, organizovány byly besídky ke Dni matek, navštívili jsme Palačinkárnu, 
provozovanou v rámci sociálně terapeutické dílny CSP v Litoměřicích, relaxovali jsme v solné jeskyni, 
připravili jsme vánoční besídky včetně zdobení vánočního stromku na náměstí s tím, že jsme 
vybojovali druhé místo v soutěži o nejhezčí vánoční stromeček, zajistili jsme jednodenní prodejní 
stánek na náměstí v rámci vánočních trhů. Po celý rok probíhaly týmové i individuální supervize jak 
zaměstnanců organizace, tak někteří rodinní příslušníci příjemců našich služeb využili nabídky 
bezplatné individuální supervize.  
 
Akce v roce 2018, na které se nezapomíná 
Na svátek Mezinárodní den žen jsme se opět sešli se seniory Domova na Dómském pahorku, který 
provozuje Farní charita Litoměřice. Jednalo se již o třetí setkání uskutečněné ve velkém sále domova 
pro seniory, které navazovalo na projekt Mezigenerační mosty z hudby. Obě zařízení připravila 
kulturní představení. Děti a uživatele z naší organizace pásmo básní, písniček i tanečků a senioři 
vystoupení plné melodických písniček. Přátelskou atmosféru podpořil harmonikář, který všem pro 
radost skvěle zahrál na harmoniku. Nechybělo ani pohoštění a dárečky.  
Uživatelé našeho denního stacionáře byli společností PARAHELP pozváni na akci HRANICE 
HANDICAPU, konající se v rámci projektu Hranice handicapu 2, který byl podpořen z Evropské Unie 



 
 

 
 
 

3 

a Fondu malých projektů Euroregion Labe. Krom uživatelů, byly pozvány i jejich pečující osoby, díky 
kterým mohou být v přirozeném domácím prostředí a radovat se ze všech prožitků, zážitků a vjemů.  
Akce se v měsíci červnu konaly dvě, a to jedna na Tenisových kurtech v Ústí nad Labem, Všebořice 
a druhá v Ústí nad Labem na Golf resortu. Celý dvoudenní projekt korunovala charitativní akce. 
V měsíci srpnu jsme vycestovali s příjemci služeb, tedy s handicapovanými uživateli denního 
stacionáře a dětmi z ambulantního dětského stacionáře, do pražské zoologické zahrady, ke které 
dopluli od Vltavského nábřeží lodí a přívozem. Doprava, plavba a vstup pro handicapované uživatele 
byl z velké části hrazen z charitativní akce.  
V měsíci listopadu byl v organizaci vyhlášen cvičný požární poplach. Do evakuace byla zapojena i MŠ 
BERUŠKA a speciální třída. Na akci přijeli i hasiči HZS ČR z útvaru v Litoměřicích, kteří následně dětem i 
handicapovaným uživatelům denního stacionáře poutavou a edukační formou předvedli záchranný 
automobil včetně technického vybavení a ochranné prostředky každého hasiče. Evakuace prověřila 
skvělou připravenost personálu s důrazem na prevenci. 
V měsíci prosinci proběhla v organizaci zábavnou formou edukační hodina, kdy nám pan Jirák do 
organizace přivezl ukázat modely aut na dálkové ovládání. Mohli jsme si tak pěkně z blízka veškeré 
modely prohlédnout a též jsme se dozvěděli mnoho nových věcí. Například jak funguje semafor, kdy 
můžeme přecházet vozovku a kdy musíme stát, jak to mají se semaforem auta. Jak se má nakládat 
s odpadky a jak se třídit, a to včetně ukázky popelářského auta, které je odváží. Měli jsme možnost 
vidět i slyšet auta všech záchranných složek - sanitku, policejní vůz i hasičské auto, které nám dokonce 
předvedl, jak umí stříkat vodu.  
Do organizace na Mikuláše zavítali zástupci zřizovatele, tedy Města Litoměřice a přivezli dětem 
i handicapovaným uživatelům denního stacionáře mikulášské balíčky, které po pohádce Sváťova 
dividla rozdával Mikuláš.  
V měsíci prosinci jsme podnikli výlet do Prahy, který korunovala návštěva hračkářství Hamleys. 
Zúčastnění, tedy děti z ambulantního dětského stacionáře a handicapovaní uživatelé denního 
stacionáře, si výlet skutečně užili. Staroměstské náměstí s dominantou vánočního stromu, vánoční 
trhy, Václavské náměstí a hlavně atrakce včetně zábavy v obří hračkárně. Doprava pro handicapované 
uživatele byla hrazena z charitativní akce.  
 
Naše organizace v roce 2018 zrealizovala níže uvedené projekty:  

 Projekt Zvířecí park – přímo na zahradě naší organizace vyrostl v měsíci červnu nafukovací 
zvířecí park, včetně edukace a soutěží na tématiku zvířat kolem nás.  Projekt byl podpořen 
Městem Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2018. 

 Projekt Aktivita v přírodě se zvířaty – jednalo se o návštěvu ranče v Třebušíně, farmy 
v Bystřanech a pět pobytů u vody s rybářem s ukázkou chytání ryb. Projekt byl zaměřen na 
podporu zdravého pobytu v přírodě a na aktivity spojené s poznáváním zvířat, která žijí kolem 
nás včetně edukace o životním prostředí.  Projekt byl Městem Litoměřice z Programu podpory 
sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018. 

 Projekt podpora sociálních služeb v kraji - obdrželi jsme na sociální službu denní stacionář, 
která je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením velkou 
i malou finanční dotaci v rámci Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

 Projekt Nástavbový kurz bazální stimulace - v naší organizaci proběhl dvoudenní akreditovaný 
Nástavbový kurz Bazální stimulace pro 16 účastníků. Účastníky kurzu byli zaměstnanci naší 
organizace, kteří pečují o osoby s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením 
v denním stacionáři a dále pečující osoby, tedy zejména matky, které o své děti pečují 
v domácím prostředí a dále zaměstnanci Farní charity v Litoměřicích. Kurz byl hrazen v rámci 
nadačního příspěvku, a tudíž byl pro všechny zcela zdarma.  
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 Projekt Alternativní a augmentativní komunikace - zaměstnanci sociální služby denní stacionář 
se zúčastnili dvoudenního kurzu, který byl zrealizován přímo v naší organizaci, Alternativní 
a augmentativní komunikace za účelem lépe porozumět našim handicapovaným uživatelům 
sociální služby denní stacionář, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení mají omezené 
komunikační schopnosti, dovednosti a možnosti. Díky kurzu tak dokážeme lépe naslouchat 
jejich potřebám. Kurz byl hrazen u výtěžku charitativní akce.  

 Granty obcí a participace obci - pro naše uživatele bydlící trvale mimo obec Litoměřice, jsme 
napsali žádosti o granty, které byly podpořeny, a též jsme zajistili finanční smluvní participaci 
okolních obcí.  

 Projekt Cesta za zdravím - v měsíci 2018 jsme absolvovali s chronicky nemocnými dětmi 
jedenáctidenní ozdravný pobyt u moře v Bulharsku.  Vizí projektu je podpora imunitního 
systému, zlepšení zdravotního stavu a zvýšení kvality života těchto dětí. Lékař včetně 
odborného personálu, který byl na cestě přítomen, pevně věří, že díky ideálním klimatickým 
podmínkám, pobytu v přírodě u moře s kontinuitou preventivních rehabilitačních činností, 
a to např. metoda míčkování, dětská jóga, dechové rehabilitace, foukání na flétničku, dojde 
k naplnění cíle projektu.  Tato cesta mohla být uskutečněna díky projektu „Cesta za zdravím“, 
který byl podpořen Fondem Ústeckého kraje a Nadací ČEZ v rámci mobilní aplikace „Pomáhej 
pohybem“.  

 
Velký úspěch a ocenění kvality naší práce v roce 2018 
Svedli jsme náročný a vyčerpávající boj o Certifikát Značky kvality od Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR a získali jsme nejenom Certifikát, ale nejvyšší počet, tedy pět hvězdiček! Naše 
služba denní stacionář se tak dostala téměř jako jediná v ČR na nejvyšší příčku hodnocení kvality.   
 
Poděkování  
Tímto mi dovolte poděkovat zaměstnancům organizace, kteří pracují více jak na 100% a díky nim jsou 
naše služby hodnoceny pozitivně a s vysokou mírou kvality. Děkuji jim za to, že pracují s maximálním 
nasazením a s nadstavbovým i přívětivým přístupem vůči našim uživatelům. Sleduji, jak jsou hrdi na 
organizaci, ve které pracují a bezesporu mají k tomuto pocitu důvod, neboť oni sami se velkou měrou 
přičinili o to, že jejich hrdost je oprávněná. Děkuji též příjemcům našich služeb včetně jejich 
zákonných zástupců, pečujících osob a rodinných příslušníků, kteří nám natolik důvěřují, že naše 
služby využívají a vůči zaměstnancům organizace mají vřelý vztah. A proto je nám ctí, služby pro tak 
bezvadné lidi poskytovat a působí nám radost jejich spokojenost či společné úspěchy. Děkuji tedy 
všem příznivcům naší organizace, kteří nám fandí a projevují sympatie. V neposlední řadě děkuji 
zřizovateli organizace, tedy představitelům Města Litoměřice, kteří naslouchají našim požadavkům 
a vedou s námi dialog za účelem zajištění podmínek pro poskytování našich služeb. Děkuji za to, že si 
uvědomují, jak potřebné a poptávané jsou naše služby pro obyvatele města Litoměřice, neboť dle 
reakcí obyvatel jiných měst, litoměřickým občanům tyto služby téměř závidí. 

 

3. Slovo odborného garanta organizace – MUDr. Jana Balcara 
Ohlédnutí za rokem 2018 z pohledu pediatra, alergologa a garanta péče o děti v Centru Srdíčko, 
příspěvkové organizace Města Litoměřice. 
V budovách Centra Srdíčko jsou umístěny jesle, ambulantní dětský stacionář, denní stacionář a 
fyzioterapie.  
V denním stacionáři je pro tělesně a mentálně postižené klienty poskytována ambulantní sociální 
služba dětem, mladým dospělým a dospělým ve věku od 3 do 64 let, kteří mají z různých důvodů 
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sníženou soběstačnost a o které je stále pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí           
tj. v rodině. Osobní motivací je podporován další růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života.                                  
Centrum Srdíčko poskytovalo nadále i v roce 2018 prostory Základní škole speciální, Základní škole 
praktické a Praktické škole. Tyto školy vzdělávají naše klienty. 
Tak jako v roce 2017 uživatelé využívali po celý rok 2018 fakultativní služby -  canisterapie 
a hiporehabilitace. 
V bazénu, který je umístěn v budově Centra Srdíčko, mohou uživatelé denního stacionáře do 26 let  
dle rozpisu rehabilitovat a relaxovat od podzimu do jara a děti z dechového stacionáře. Na 
doporučení odborného lékaře poskytuje v prostorách Centra Srdíčko zkušená fyzioterapeutka 
účinnou rehabilitační péči.  
I v roce 2018 paní ředitelka zajistila několik akcí, které byly určeny nejen pro uživatele, ale také pro 
jejich zákonné zástupce, opatrovníky či zastupující členy domácnosti. 
Denní stacionář Centrum Srdíčko dodržuje stále vůči svým klientům tyto zásady: 
Ohleduplný, vstřícný postoj k uživatelům.  
V denním stacionáři nabízíme uživatelům pocit bezpečného zázemí a pocit sounáležitosti.  
Pomoc a podpora uživatelům je založena na vzájemné a rovnocenné spolupráci, na ochotě, slušnosti, 
vlídnosti, empatii, optimismu, zodpovědnosti a odbornost pečujícího personálu.  
Jsou vždy respektovány individuální potřeby a práva uživatelů. 
Péče je poskytována dle dlouhodobé a pro každého uživatele individuální strategie. 
Postupnými společnými kroky s uživatelem se snažíme dosáhnout jeho soběstačnosti, integrace 
a socializace. 
Rok 2018, myslím si, byl stejně úspěšný jako rok 2017. 
                                                                                                           MUDr. Jan Balcar 

 
4. Úvodní slovo vedoucího sociální služby 
Denní stacionář je zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba uživatelům s mentálním 
a kombinovaným postižením. Uživatelům se snažíme tento pobyt v našem zařízení zpříjemnit. 
Podporujeme jejich osobní motivaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšování se jejich života 
a maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich zdravotní postižení. Míra 
podpory, pomoci a zajištění denního programu je přizpůsobena individuálně každému uživateli.  
Každá  klíčová pracovnice se svému uživateli v rámci svých možností zcela věnuje. Pro uživatele 
vytváříme, takové podmínky, které by měly splnit jejich očekávání. Rodina, která se rozhodla využívat 
denní stacionář, by měla mít kladný postoj z práce z našeho zařízení. 
Nejen pro uživatele Denního stacionáře, ale i pro jejich rodiče, zákonné zástupce a opatrovníky 
pořádáme řadu akcí, které podporují jejich začlenění do normálního života. 
Pro rodiče, zákonné zástupce a opatrovníky pravidelně svoláváme schůzky, kde jsou všichni 
seznámeni s provozem organizace a následujícím programem  pro uživatelé. 
Všichni zúčastnění mohou vyjádřit své názory a připomínky k organizaci a jsou zde vítáni i jakékoli 
podněty k lepšímu. 
 

 
5. Poslání sociální služby v roce 2018 
Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní službu uživatelům, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich 
přirozeném sociálním prostředí. Podporujeme jejich osobní motivaci a další sociální růst vedoucí ke 
zlepšení kvality jejich života a maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich 
zdravotní postižení. Míra podpory, pomoci a zajištění denního programu je přizpůsobena uživatelům 
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individuálně, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivuje 
k činnostem podporujících jejich rozvoj a stabilizaci stávajícím sebeobslužným schopnostem 
a dovednostem. Svou činností chceme též podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením. 
 
 

6. Dlouhodobé cíle a krátkodobé cíle v roce 2018 sociální služby denní  
     stacionář          
Dlouhodobé cíle : 

� Soběstačnost 

Získat, zvýšit či udržet co největší míru soběstačnosti uživatelů v péči o vlastní osobu / oblékání, 
stravování, hygiena, používání WC, používání speciálních pomůcek, pohyb na vozíku, péče o své 
záležitosti, apod./ 

� Emancipace 

Rozvíjet a umožňovat prosazování vlastní vůle uživatelů vedoucí k jejich spokojenosti formou účasti 
na realizaci individuálních plánů / rozumět svým potřebám, samostatně se rozhodovat, být 
zodpovědný za své rozhodnutí, umět si říci o pomoc, dělat aktivity, které chci /. 

� Rozvoj osobnosti 

Rozvíjet osobnosti uživatelů / rozvoj rozumových schopností, zprostředkování různorodých podnětů 
a zkušeností, rozvoj dovedností, aktivní trávení volného času, práce s tělem, práce s pocitem důvěry a 
bezpečí /. 

� Integrace 

Podporovat uživatele při začleňování do společnosti / rozvoj praktických dovedností, učení sociálních 
rolí, zprostředkování kontaktu s okolím, navazování na běžné zdroje podpory /Pro rodinu – možnost 
se seberealizovat, odpočinout si a zvládat náročné životní situace. 

� Socializace 

Zprostředkovat podpůrné sociální vztahy ve skupině  -  podporovat vzájemnou komunikaci, 
navazování a fungování vrstevnických a mezigeneračních vztahů mezi uživateli. 
 
Cíle jsou stanoveny v návaznosti na poslání sociální služby denní stacionář za účelem přiblížit cílovou 
skupinu uživatelů sociální služby dle jejich možností a schopností běžnému životu a tím napomoci 
k řešení jejich nepříznivé sociální situace z důvodu jejich oslabení a zdravotního postižení. 
 
 

Krátkodobé cíle pro rok 2018 
1. V období duben – říjen 2018 podnikneme s uživateli nejméně jeden poznávací výlet Fauna – flóra 
Cíl: Podpora zdraví v rámci pobytu v přírodě. Rozvíjení a rozšiřování poznatků o zvířatech a životním 

prostředí kolem nás s důrazem na kontakt s prostředím, jenž někteří uživatelé neznají.                  

Hodnocení: Ředitelka s vedoucí služby Denní stacionář dne 30. 8. 2018 zajistily, zorganizovaly a 

zrealizovaly pro uživatele a jejich pečující osoby výlet lodí po Vltavě s následující návštěvou ZOO 

v Praze, který byl vydařený a všem se líbil.  

Ředitelka nadále zajistila, zorganizovala a zrealizovala dne 17. 5. 2018 výlet na farmu do Třebušína 
a  dne 6. 9.2018 na farmu do Bystřan, kde si uživatelé mohli prohlédnout a pohladit nejen koně ale i 
řadu hospodářských i domácích zvířat. I tyto výlety se uživatelům líbil. 
 
2. Uskutečnit nejméně jednu náslechovou praxi studentům středních škol 
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Cíl:  Zvýšení informovanosti a rozšíření poznatků o problematice zdravotně postižených osob, 
podpora komunikace a vzájemného poznávání. 
 
Hodnocení: Ředitelka dne 24. 1. 2018 zajistila, zorganizovala a zrealizovala 1 náslechovou praxi 
studentů střední pedagogické školy v Litoměřicích. 
Studentky osobně provedla organizací a podala informace o cílové skupině sociální služby denní 
stacionář. 
Na dotazy studentek jim ochotně odpovídala. 
 

   3. Zrealizujeme jedno společné setkání našich uživatelů s uživateli sociální služby domova pro 
seniory na Dómském pahorku v rámci Farní charity v Litoměřicích   
Cíl: Zprostředkování kontaktu se společenským prostřením, navázání nových vztahů, výměna 
zkušeností, poznatků včetně osvěty a vzájemné přiblížení světa odlišných cílových skupin včetně 
generačního rozpětí.  
Hodnocení: Ředitelka organizace spolu s pracovnicemi domova pro seniory zorganizovaly akci pod 
názvem Opět spolu, která se konala  dne 8. 3. 2018. Uživatelé si s  pomocí pečovatelek si připravili 
krátké kulturní pásmo a pro seniory vytvořili drobné dárečky, které se moc líbily.  
Akce byla velice vydařena a doufáme, že se nám ji podaří zopakovat  

4. V období duben – září: kulturní a zábavnou akci na zahradě 
Cíl: Rozvíjení se aktivit a činností, zapojení se zábavnou hrou do společně tráveného času. Zábava je 
hrou. 
Hodnocení: Cíl byl splněn, neboť ředitelka organizace napsala projekt Hravé poznávání říše zvířat, 
Dne 25. 6. 2018 se na zahradě uskutečnila akce, kde uživatelé zábavnou formou poznávali zvířata 
a jejich odměnou bylo pobavení se ve skákacím hradě, který byl umístěn na zahradě naší organizace. 
Dne 4. 6. 2018 se také na zahradě naší organizace se konal Koutek živé přírody, kde uživatelé mohli 
vidět různá zvířata, a mimo jiné byl k vidění i medvěd.   
 
5. Prosadíme úpravu názvu organizace 
Cíl: vypovídající název organizace, omezení zavádějících dedukci 
Hodnocení: Cíl se nepodařilo splnit, neboť změna názvu organizace je značně rozsáhlý a náročný 
proces. Vzhledem ke skutečnosti, že organizace je příspěvkovou organizací Města Litoměřice, musí 
změnu názvu odsouhlasit RM a ZS, a to formou změny v Zřizovací listině. Změna má dopady na další 
instituce, které se váží k fungování organizace. Kroky a následné kontinuální dopady jsou natolik 
závažné, že by mohlo dojíti k výskytu rizikových dopadů na chod a kontrolní složky organizace. Tímto 
tento cíl je přesunut jako jeden z cílů pro rok 2019. 
 
6. V období květen - září navštívení výstavy – Zahrady Čech 
Cíl: Kontakt se společným prostředím, společná činnost a zábava, omezení izolace od ostatní 
společnosti. 
Hodnocení: Cíl se nepodařilo splnit. Ve dne 20. 9. 2018 byla naplánovaná návštěva areálu Zahrady 
Čech, ale pro nezájem ze strany uživatelů se tato návštěva výstavy Zahrady Čech neuskutečnila. 
Vedoucí služby zajistila a zrealizovala návštěvu jiné výstavy AUTOMUZEA v Terezíně, která se 
uživatelům líbila. 
 
 

7. Zásady poskytování služby denní stacionář v roce 2018 
Máme ohleduplný, vstřícný postoj k uživatelům. 
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Nabízíme pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti. 
Pomoc a podpora uživatelům je založena na vzájemné, rovnocenné spolupráci, ochotě, slušnosti, 
vlídnosti, empatii, optimismu, zodpovědnosti a odbornosti. 
Respektujeme individuální potřeby a práva uživatelů. 
 
 

8. Základní činnosti, které byly v roce 2018 poskytovány 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu). 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná a aktivizační činnost, pohybová, 
rehabilitační činnost, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřených vzdělávacích a rozumových 
činností). 
Sociálně – terapeutické činnosti (pobyt ve snoezelenu, výtvarné a hudební činnosti). 
Poskytnutí stravy a pomoc při podávání stravy. 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná a aktivizační činnost, pohybová, 
rehabilitační činnost, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřených vzdělávacích a rozumových 
činností). 
Sociálně – terapeutické činnosti (pobyt ve snoezelenu, výtvarné a hudební činnosti). 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. 
Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele. 
Nabídka fakultativních činností  canisterapie a od září na zkoušku nové fakultativní služby – 
muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie, logopedie 
Využití vnitřního bazénu ve věku od 3 let do 26 let přímo v budově denního stacionáře v období od 
měsíce října do března. 
Nabídka zdravotní služby – fyzioterapie, která je poskytována pouze na základě doporučení od lékaře. 
 
 

9. Personální obsazení v roce 2018 
Ředitelka: Ing. Ivana Humlová 
Zástupkyně ředitelky: Lenka Stehlíková 
Vedoucí sociální služby: Štěpánka Sokolová 
Sociální pracovnice: Ing. Ivana Humlová 
Pracovnice v sociálních službách: Eva Gallerová, Eva Lorencová, Iveta Grundová, Eliška Ryvolová, 
Iveta Kojíćová 
Odborný garant: MUDr. Jan Balcar 
Hlavní účetní: Lenka Stehlíková 
Kuchyň: Jaroslava Chvapilová – hlavní kuchařka - vzhledem k dlouhodobé nemoci zastupuje Soňa 
Šikulová), Dana Syndulová – kuchařka 
Organizační pracovník včetně normování stravy: Štěpánka Sokolová 
Prádelna, úklid:  Libuše Pilzová, Nikola Hodysová 
Údržba: Josef Šidák 
Ergoterapeut: Bc. Lucie Kořánová 
Muzikoterapeut: Luboš Klaban 
Speciální pedagog: Mgr. Kateřina Hrubá (dobrovolník), Ivana Humlová 
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10. Vzdělání zaměstnanců v roce 2018 
Zaměstnanci denního stacionáře se v rámci zvyšování kvality poskytování sociálních služeb aktivně 
účastní mnoha vzdělávacích akcí. V našem zařízení proběhla několikrát do roka „Individuální 
i skupinová supervize“ pro pracovnice v sociálních službách, vedoucí sociální služby a sociální 
pracovnici, pod vedením externího odborníka – supervizora. 
Během roku 2018 se pracovnice v sociálních službách, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice 
zúčastnily mnoha školení. Školení byla ukončena certifikátem. 
11. 5. 2018 - 12. 5 .2018                       kurz - Relaxační techniky a jejich využití v sociálních službách 
18. 7. 2018                                              kurz -  Základní využití muzikoterapie v sociálních službách 
4. 9. 2018 -  5. 9. 2018                          Nástavbový kurz Bazální stimulace 
7. 9. 2018 kurz -  Základy využití ergoterapie v sociálních službách 
19. 9. 2018 - 20. 9. 2018 kurz  - Alternativní a augmentativní komunikace 
 
Během roku si školení se zdravotní tématikou pro nás připravil garant v Centru Srdíčko, pan 
MUDr.  Jan Balcar, která měla velký přínos pro pracovnice v přímé péči. 
Témata v rámci první pomoc při: Bezvědomí,  Diabetes mellitus, Epilepsie, Teplota - horečka 

 

11. Přehled uskutečněných akcí 2018 

Tabulka č. 1: seznam uskutečněných akcí v roce 2018 

Datum Název akce 

10. 1. bazén 

24. 1. bazén 

24. 1. náslechová praxe – studenti SPgŠ 

6. 3. fotografování 

8. 3. akce Opět Spolu 

21. 3. bazén 

27. 3.  Canisterapie 

13. 4. Hyporehabilitace 

27. 4.  Hyporehabilitace 

4. 5.  Pobyt u vody s rybářem 

10.5. Pobyt u vody s rybářem 

10.5. Náslechová praxe – studenti Vansdorf 

11. 5.  Hyporehabilitace 

15. 5. Pobyt u vody s rybářem 

17.5.  Výlet na ranč do Třebušína 

22.5. Divadlo Zdenka Lukesle 

24. 5. Pobyt u vody s rybářem 
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25.5. Hyporehabilitace 

 1. 6.  Výletní vláček 

 4 . 6 .- 5 . 6. Koutek Živé přírody 

7. 6. Pobyt u vody s rybářem 

 8. 6. Hyporehabilitace 

19. 6.  Projekt Hranice hendicapu - tenis 

20. 6. Projekt Hranice hendicapu - golf 

22. 6. Hyporehabilitace 

25. 6. Hravé poznávání říše zvířat – skákací hrad 

28. 6. Zpívánky – studenti SPgŠ Litoměřice 

25. 8. Výstava – Největší setkání motorek a motorkářů Žabovřesky 

30. 8. Výlet lodí a návštěva ZOO Praha 

6. 9. Výlet – farma Bystřany 

4. 10. Automuzeum Terezín 

10. 10. Bazén 

17. 10.  Sportovní dopoledne 

18. 10 Rozloučení s babím létem - grilování 

24. 10. Vánoční prodejní stánek 

25. 10. Návštěva Palačinkárny Hellouwenské dopoledne 

 2. 11.  Fotograf 

21. 11. Solná jeskyně 

30. 11. Cvičný požární poplach 

 4. 12. Výlet - Hračkářství HAMLEYS Praha 

 5. 12. Mikulášská nadílka – Sváťovo divadlo 

12. 12.  Vánoční posezení  

13. 12. Den otevřených dveří 

18. 12. Edukační hodina – Doprava s panem Jirákem 

19. 12. Vánoční stánek na náměstí 

 
 

12. Ohlédnutí pracovníků denního stacionáře za uplynulým rokem 2018 
Rok 2018 byl, jak pro pracovníky,  tak i pro uživatele  velmi přínosný. 
Velice náročná cesta byla k získání Certifikátu Značky kvality od Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR, kde jsme nakonec obstáli velice dobře a získali jsme nejen Certifikát, ale i nejvyšší počet 
hvězdiček 5. 
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Měli jsme možnost se společně účastnit, jak divadelních vystoupení, tak řadu výletů a jiných 
pořádaných akcí.  S pořádáním akcí, umožňujeme uživatelům zapojení se do společenského dění  
s okolním prostředím. 
Velký ohlas měla akce,  která byla hrazena z projektu Města Litoměřice z Programu podpory v oblasti 
volného času – Pobyt u vody s rybářem, kde uživatelé mohli nejen pozorovat  jak se chytají ryby, ale 
sami si mohli, co se týká rybaření, vše si osahat a zkusit si jak se rybaří, sáhnout na živé ryby, které 
byly chyceny a následně vhozeny do vody. Tento projekt byl velice vydařený, uživatelům byl umožněn 
nejen pobyt v přírodě, ale poznat i něco jiného, tento projekt se velice líbil nejen uživatelům ale i 
pracovníkům Denního stacionáře. 
Akcí co se týká přírody a zvířat bylo několik. 
Návštěva ranče v Třebušíně a farmy v Bystřanech byla zaměřena na poznávání zvířat, která žijí kolem 
nás. 
Na zahradě Centra SRDÍČKA se uskutečnila akce, kde uživatelé zábavnou formou poznávali zvířata a 
jejich odměnou bylo pobavení se ve skákacím hradě, který byl umístěn na zahradě naší organizace. 
Krom toho se tu konal i Koutek živé přírody, kde uživatelé mohli vidět různá zvířata, zde byl k vidění i 
medvěd.  
Tak jako v roce 2017 tak i v roce 2018 jsme byli pozváni v rámci projektu Hranice handicapu se 
zúčastnit akcí na tenisovém kurtu i na golfovém hřišti v Ústí nad Labem ve Všebořicích, velký dík a 
obdiv náleží všem pořadatelům, tyto dva dny se vydařily, počasí nám přálo a uživatelé spolu 
s rodinnými příslušníky si vše následně užili. 
Uživatelé společně s rodinnými příslušníky se také měli možnost zúčastnit výletu - Plavba lodí po 
Vltavě s následnou návštěvou ZOO v Praze. Mezi vydařenou akci můžeme počítat i prosincový výlet 
do Prahy, kde jsme navštívili jedno z největších hračkářství HAMLEYS. I procházka po Staroměstském 
náměstí měla své kouzlo blížících se vánoc, kde jsme se prošli po vánočních trzích.  
Největší radost nám udělají rozzářené oči uživatelů, pro které vše děláme. 
 
 

13. Finanční zpráva za rok 2018 

Grafické vyjádření hospodaření celé organizace 2018: (01.01.2018- 31. 12. 2018) 
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plnění finančního plánu                                           
DENNÍ STACIONÁŘ 2018 

náklady 
 spotřební materiál 201 945 Kč 

spotřeba energie 124 398 Kč 

opravy a udržování 35 826 Kč 

cestovné 12 569 Kč 

nákl. na repre 4 634 Kč 

ostatní služby 331 481 Kč 

osobní náklady vč.  odvodů 3 319 151 Kč 

ostat. nákl. z činnosti 7 221 Kč 

nákl. na pořízení DDHM 127 170 Kč 

 
4 164 395 Kč 

výnosy 
 úhrady od uživatelů 546 621 Kč 

canisterapie 276 Kč 

bazén 300 Kč 

stravné DS 69 619 Kč 

stravné z. 32 849 Kč 

čerpání fondů 45 000 Kč 

dotace ÚK/MPSV 2 533 000 Kč 

Město Litoměřice projekty 23 167 Kč 

malá dotace ÚK 35 975 Kč 

příspěvek zřizovatele 877 588 Kč 

 
4 164 395 Kč 

zisk 0 Kč 

 

 
 

14. Dárci a sponzoři v roce 2018 
� Městský úřad Litoměřice 
� Krajský úřad Ústeckého kraje 
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� Nadace ČEZ Praha 
� Nadace AGROFERT Praha 
� Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA) 
� Herstav, spol. s r.o. 
 

15. Fotografie v rámci poskytování sociální služby denní stacionář 
 

Projekt: S rybářem u vod 

 

Farma 
Bystřany 
   
 
  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Ranč v Třebušíně                                       
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Akce Opět spolu 

 

 

Tenisový kurt – akce Hranice 
handicapu  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hiporehabilitace 

Výletní vlak                                            
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Skákací hrad                                                Návštěva Palačinkárny 

Letní výlet Praha 
 

Cvičný požární poplach 

 

 

Golf – akce Hranice handicapu  
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                                                                  Zimní výlet Praha 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nácvik chůze ve speciální vestě                         Práce s IPadem 

 
           

  Interaktivní tabule                                MagicBox                                              práce s komunikátorem 

 

 


