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 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 

Název organizace:   Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková   

                                   organizace 

Sídlo organizace:  Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice 

Statutární zástupce:  Ing. Ivana Humlová, ředitelka 

Zástupce ředitelky:  Lenka Stehlíková 

Zřizovatel:   Město Litoměřice 

IČO:    70854165 

Telefon:                      (420) 416 742 087, 731 403 849 

E- mail:                        jeslicky@centrumsrdicko.cz                                          

Webové stránky:          www.centrumsrdicko.cz 

Číslo účtu:      94-3407750237/01 

 

Zprávu sepsala:             Iveta Prudká 
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 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE  
ING. IVANY HUMLOVÉ  

V roce 2018 jsme skutečně nezaháleli, neboť pro příjemce služeb naší organizace bylo 
zajištěno spoustu akcí, činností a výletů, a to např. přímo v organizaci proběhla divadelní 
představení, do organizace s vystoupením Zpívánky též přišli studenti ze SPgŠ včetně 
absolvování náslechových praxí, v areálu na zahradě organizace jsme opakovaně trávili 
společně čas, ke Dni dětí jsme výletním vláčkem křižovali ulice města, organizovány byly 
besídky ke Dni matek, 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 jsme rodičům 
nabízeli bezplatné individuální supervize.  
 
Akce v roce 2018, na které se nezapomíná 
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.  
 
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 
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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. 
 

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 
příjemcům služeb. 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. 

 2.  ÚVODNÍ SLOVO VEDOUCÍ SLUŽBY, IVETY PRUDKÉ 

 Naše služba je pro většinu dětí první zkušeností s dětským kolektivem. Nástup do 
kolektivního zařízení znamená pro dítě náhlou změnu v dosavadním způsobu života. Snažíme 
se adaptaci dětí na nové prostředí co nejvíc usnadnit citlivým a individuálním přístupem. 
Adaptační doba je přizpůsobena potřebám dítěte a možnostem rodičů. V tomto období je 
vítána také pomoc širší rodiny, především prarodičů. Při nástupu do služby může mít dítě 
dudlík, nebo hračku z domova, na kterou je zvyklé.  
Denní režim Dětské skupiny – JESLIČKY a stravování je přizpůsobeno užší věkové struktuře 
dětí, i proto je naše služba rodiči vyhledávána.  Těší nás, že naše služby využívají rodiče 
opakovaně i u dalšího sourozence. Po ukončení docházky jsou děti připravené na nástup do 
MŠ. 

 3.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ  

Druh služby:  ambulantní  
Místo poskytování: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež -  SRDÍČKO  
                                          Revoluční 1845/32, Litoměřice 412 01 
Kapacita zařízení:  maximálně 20 dětí 

Věková struktura:  určena dětem ve věku od 18 měsíců do 3 let  

Provozní doba:  v pracovní dny od 6:00 hodin do 16:00 hodin 

Cílová skupina:  
 Zdravé děti v určené věkové struktuře, které mají souhlasné potvrzení od dětského lékaře se 
vstupem do kolektivu. 
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Jedná se o činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována 
v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, 
dovedností, kulturních a hygienických návyků. Cílem je spokojené, všestranně se rozvíjející 
dítě, které je ve 3 letech připraveno pro vstup do MŠ.  
S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů, jejichž cílem 
je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, upevňování 
hygienických návyků, rozvíjení sebeobsluhy, stolování a příprava na přechod do MŠ. 
Měsíční plány jsou rozděleny na plán výchovy a obsah péče. Plán výchovy obsahuje výchovu 
rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou.  
 Na výchovných zaměstnáních pracují děti ve skupinách podle týdenního rozpisu činností. 
Ukázky dětských prací vystavujeme v šatně dětí. Při odchodu dítěte ze zařízení informujeme 
rodiče o průběhu dne. Velkou pozornost věnujeme zdravému tělesnému vývoji a otužování 
formou denního pobytu venku na zahradě nebo na vycházce. Denně sledujeme stav ovzduší 
a pouze za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek omezíme pobyt venku.  
 
 

 4. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V ROCE 2018 

Zaměstnanci střediska v rámci zvyšování kvality poskytování služby se zúčastnili různých 
školících akcí. Školení a vzdělávací akce v roce 2018. 

20.3. MUDR. BALCAR – ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE ORGANIZACE  -  
PRVNÍ POMOC 

22.3. ŠKOLENÍ BOZP 

4.3. MUDR. BALCAR – ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE ORGANIZACE – 
DIABETES MELLITUS 

26.4.  BAREVNÉ KRÁLOVSTVÍ – PORTÁL -  (D. PAKANDLOVÁ) 

11.5.-
13.5. 

RELAXAČNÍ TECHNIKY – ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE - LIBEREC 

16.5. MUDr. BALCAR  - ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE - EPILEPSIE 

4.9. – 
5.9. 

NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE PRO ZAMĚSTNANCE 

7.9.  KURZ  ERGOTERAPIE -– ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE 

19.9. – 
20.9. 

 AAK  ŠKOLENÍ  (I.KOJIČOVÁ, N.HODYSOVÁ) 

30.10 MUDr. BALCAR – ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE – HOREČKA U DĚTÍ 
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 5. PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ V ROCE 2019 

24.1. SPGŠ NÁSLECH 

26.1. POKLÁDKA NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY (KUCHYNKA, SCHODIŠTĚ) 

6.3. FOTOGRAF 

17.5. VÝLET NA RANČ DO TŘEBUŠÍNA 

22.5. DIVADLO A DISKOTÉKA PRO DĚTI 

1.6. VÝLETNÍ VLÁČEK KE DNU DĚTÍ 

25.6. NAFUKOVÁCÍ SAFARI PARK 

2.7.- 
20.7. 

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ PROVOZU – ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 
ZAMĚSTNANCŮ 

31.8.. ROZLOUČENÍ S DĚTMI ODCHÁZEJÍCÍMI DO MŠ 

1.9. DĚTSKÁ SKUPINA - JESLIČKY 

2.11. FOTOGRAF 

30.11. CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH S PŘEDSTAVENÍM HASIČSKÉ TECHNIKY 

5.12 MIKULÁŠSKA NADÍLKA, SVÁŤOVO DIVIDLO 

11.12 VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU S RODIČI 

13.12 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

18.12 DOPRAVA S PANEM JIRÁKEM 

 VEČER POEZIE PRO ZAMĚSTNANCE 

19.12 VÁNOČNÍ TRHY – PRODEJ VÝROBKU 
 

6.  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

  Ing. Ivana Humlová Ředitelka organizace:
  Lenka Stehlíková Zástupkyně ředitelky:

 MUDr. Jan Balcar Odborný garant organizace:
Lenka Stehlíková Hlavní účetní: 
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Iveta Prudká Vedoucí služby: 
Pracovnice služby: 

• Danuše Pakandlová, Iveta Kojičová 

• Iveta Prudká, 

• Pavlína Schillerová 

• Jaroslava Chvapilová, Dana Syndulová, Soňa Šikulová (místo Stravovací provoz:  
dlouhodbě nemocné J. Chvapilové) 

 Libuše Pilzová,  Nikola Hodysová Prádelna, úklid: 
Josef Šidák Údržba: 

 

 7. OHLÉDNUTÍ PRACOVNÍKŮ SLUŽBY PÉČE PRO DĚTI 
VE VĚKU OD 18 MĚSÍCŮ DO 3 LET ZA UPLYNULÝM 
ROKEM 2018 

V průběhu roku nastoupilo 14 nových dětí a do konce roku odešlo 16 dětí do MŠ.                   
V lednu  - nová podlahová krytina 
17. 5.  Starší děti se účastnily výletu na ranč do Třebušína.  
1. 6.  V  rámci oslav Dětského dne se uskutečnila pro příjemce služeb jízda výletním vláčkem   
po městě. 
22. 5.   divadlo a diskotéka pro děti 
25.6.   pobyt dětí na zahradě zpestřil  nafukovací safari park.  
16. 6  na zahradě se konala akce Dopoledne pro zdraví – zaměřená na dentální hygienu. 
 2.7 – 20.7. Plánované přerušení provozu za účelem dovolené zaměstnanců. 
 1.9.  Služba péče pro děti - mění na Dětskou skupinu – Jesličky 
 4. 9. – 5.9 se pro zaměstnance organizace konal nástavbový kurz bazální stimulace. 
Zaměstnanci získali nové poznatky spojené s empatickým přístupem, navozením pocitu 
bezpečí a klidu či naopak stimulace. 
30.11.  Cvičný požární poplach s účastí hasičů z Litoměřic, a komentovanou ukázkou 
požárního automobilu, techniky a výstroje. 
18.12. Doprava s pánem Jirákem -  Edukační hodina, jak bezpečně přecházet vozovku, jak 
funguje semafor. Ukázka aut záchranných složek, popelářského auta na dálkové ovládání 
včetně soutěží v rámci tématiky tříděného odpadu.                                                                 
V čase adventu přinesl Mikuláš všem příjemcům služeb adventní kalendáře od zřizovatele 
Města Litoměřice a Sváťovo dividlo představilo pohádku Kašpárek v pekle. 
Na Vánoční besídce pro rodiče vystoupily děti s krátkým pásmem písniček, říkadel a tanečků, 
které jsme s dětmi nacvičily. Po vystoupení si děti rozbalily nové hračky zakoupené pro 
službu. 

Po celý rok jsme vedli děti ke správné životosprávě, pohybovým aktivitám a otužování. 
Seznámili jsme děti s různými výtvarnými technikami a prostřednictvím pracovních činností 
jsme rozvíjely jemnou i hrubou motoriku. Na vycházkách a při pobytu na zahradě jsme děti 
seznamovali s přírodou a upevňovaly k ní kladný vztah. Rozvíjeli jsme u dětí řeč a slovní 
zásobu pomocí pohádek a příběhů, prostřednictvím kterých jim byly představeny také morální 
zásady.  



 
7 

V rámci hudební výchovy získaly děti základy rytmiky, naučily se mnoho nových písniček 
a říkadel a také byl rozvíjen spontánní pohyb dětí. Jednotlivé složky výchovy vhodně 
doplňovala práce na interaktivní tabuli a interaktivním kobercem Magic Box. Děti se 
seznámily se základy stolování, sebeobslužnými úkony a při ukončení docházky tak byly 
dobře připravené na vstup do MŠ. 

 8. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SPONZOŘI CENTRA SRDÍČKO 

• Městský úřad Litoměřice 
• Krajský úřad Ústeckého kraje 
• NADACE ČEZ, a.s. 
• Nadace AGROFERT Praha 
• Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA) 
• Herstav, spol. s r.o. 
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11. FOTOGRAFIE 

 

 

 

  



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

 

 

 

 

 


