
 

 

1 

 

 

 

 

                 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA LITOMĚŘICE 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

2020 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA  

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Obsah 

1.  Základní údaje ..................................................................................................................................... 3 

2. Úvodní slovo ředitelky ......................................................................................................................... 4 

3. Slovo odborného garanta organizace ................................................................................................... 5 

4. Úvodní slovo vedoucího služby ........................................................................................................... 6 

5. Poslání sociální služby v roce 2020 ..................................................................................................... 6 

6. Dlouhodobé cíle a krátkodobé cíle v roce 2020 sociální služby denní stacionář ................................. 6 

7. Neměné zásady poskytování služby denní stacionář v roce 2020 ....................................................... 8 

8. Základní činnosti, které byly v roce 2020 poskytovány ....................................................................... 8 

9. Personální obsazení v roce 2020 .......................................................................................................... 9 

10. Vzdělávání zaměstnanců v roce 2020 ................................................................................................ 9 

11. Přehled uskutečněných akcí 2020 .................................................................................................... 10 

12. Ohlédnutí pracovníku denního stacionáře za uplnynulým rokem 2020. .......................................... 11 

13. Finanční zpráva za rok 2019 – náklady a výnosy ............................................................................ 12 

14. Projekty a dotace za rok 2020 .......................................................................................................... 12 

15. Dárci a sponzoři v roce 2020 ............................................................................................................ 12 

16. Fotografie v rámci poskytování sociální služby denní stacionář ..................................................... 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

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, 412 01 Litoměřice 
Statutární zástupce: Ing. Bc. Ivana Humlová, ředitelka 
IČO: 70854165 
Druh sociální služby: Denní stacionář, ambulantní služba 
Místo poskytování: Revoluční 1845/30, 1846/32, 412 01 Litoměřice 
 
Kontaktní údaje:  
ředitelka organizace, sociální pracovnice:  
Ing. Bc. Ivana Humlová 
tel.: +420 416 742 087,+420 734 587 051 
email: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz 
 
zástupkyně ředitelky, hlavní účetní: 
Lenka Stehlíková 
tel.: +420 731 512 199 
email: ucetni@centrumsrdicko.cz  

vedoucí denní stacionáře, organizační pracovník:  
Martin Brůža 
tel.: +420 739 322 236  
(+420 604 783 915 – přímo do služby) 
email: vedoucidennistacionar@centrumsrdicko.cz 
(dennistacionar@centrumsrdicko.cz – přímo do služby) 
 
webové stránky: www.centrumsrdicko.cz  
 
Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením bez potřeby 
zdravotní péče v rámci průbehu poskytování sociální služby  
Kapacita zařízení: max. 24 uživatelů  
Věková struktura: osoby od 3 do 64 let věku 
Provozní doba: po – pá, od 7:00 hodin do 15:00 hodin 

 

Výroční zprávu sepsal: Martin Brůža, vedoucí sociální služby Denní stacionář 
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2. Úvodní slovo ředitelky 

Od počátku roku až do jeho uplynutí byl provoz organizace poznamenán epidemiologickou 
situací v rámci výskytu onemocnění COVID-19 způsobeno novým koronavirem s označením 
SARS-CoV-2.  V měsíci březnu 2020 na základě vydaného opatření vlády z důvodu ohrožení 
života a zdraví uživatelů došlo v období od 16. 3. 2020 do 22. 5. 2020 k uzavření sociální 
služby Denní stacionář. Rodiče a opatrovníci měli možnost po celou dobu čerpat ošetřovné. 
Od konce měsíce května 2020 do konce roku již nebyl provoz nijak omezen či uzavřen 
a službu jsme poskytovali nepřetržitě přes celé letní prázdniny i v období mezi vánocemi 
a koncem roku.  

Nutno podotknout, že jsme byli v součinnosti s KHS pobočkou Litoměřice a dodržovala se 
přísná opatření s cílem eliminovat případnou nákazu COVID-19, což bylo jak pro příjemce 
služeb, tak zaměstnance poměrně náročné. Veškerá tato dosti tvrdá opatření se nám vyplatila, 
jelikož se žádný zaměstnanec či příjemce služby v naší organizaci covidem nenakazil.   

Díky vynaložení maximálního úsilí, abychom všechny ochránili před nákazou, jsme leckdy 
měli těžkou hlavu. Nastavili jsme vnitřní opatření v rámci eliminace rizik před COVID-19, 
a to jak pro zaměstnance, tak pro příjemce služeb. V měsíci březnu si všichni zaměstnanci 
nasadili v organizaci vlastnoručně ušité roušky, které postupně měnili za vyšší stupeň ochrany 
a od měsíce září se nosily respirátory FFP2 apod. U zaměstnanců i příjemců služeb se měřila 
při příchodu  tělesná teplota a vyčleněny byly prostory pro osoby s projevy nemoci v době 
poskytování služeb. Podepisovala se čestná prohlášení, která garantovala bezinfekčnost. 
Rodiče a opatrovníci zdravotně postižených osob měli omezen vstup do organizace. 
Rozepsány byly služby na dezinfekci vnitřních i vnějších prostor včetně prvků na zahradě 
a dezinfekce na každém rohu se stala samozřejmostí. Do služeb se nakoupily germicidní 
lampy, které každý večer spouštěly časovače.  Používány byly jednorázové rukavice, návleky, 
speciální hygienické rohože, nádobí se mylo v teplotě nad 60°C a téměř všechno prádlo se 
vyvařovalo. Nechyběly ani speciální nádoby na likvidaci roušek a respirátorů včetně zajištění 
odvozu speciálního odpadu. Služba Denní stacionář se rozdělila do 2 sektorů včetně 
zaměstnanců s cílem, vzájemně se nestýkat a eliminovat tak rizika nákazy.  Paní kuchařky se 
střídaly po týdnu, pokud by jedna onemocněla, aby druhá mohla vařit. V tuto dobu jsme se 
potýkali s vysokou absencí zaměstnanců, takže jsme si vzájemně vypomáhali, jak to šlo. 

Ne nadarmo se říká, že v těžkých časech poznáš člověka. A právě v těchto nestandardních 
a zátěžových časech se ukázalo, že zaměstnanci jsou největším bohatstvím organizace, neboť 
nezklamali a s vysokým nasazením se chopili se vší vervou postavit se této svízelné situací. 
Rodiče a opatrovníci zdravotně handicapovaných uživatelů Denního stacionáře se ukázali 
jako nesmírně chápající a zodpovědní lidé, kteří jsou ochotni pochopit závažnost a naléhavost 
situace. Díky součinnosti všech se podařilo, že uživatelé sociální služby díky svému 
atypickému pohledu na svět kolem sebe, setrvali v bezstarostném přijímání nabízených 
aktivit, což nám dávalo sílu k pozitivnějšímu vnímání všeho negativního.  

Ale i přes všechna úskalí, která rok 2020 přinesl, jsme si v měsíci červnu na zahradě 
organizace užili akci Dinosauří svět, kdy nás přišel navštívit Spinosaurus. V měsíci září jsme 
zorganizovali cvičný požární poplach včetně ukázky hasičského auta a výstroje hasičů. 
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V měsíci prosinci přišel Mikuláš s dárky. Pokud to dovolovala epidemiologická situace, tak 
jsme s našimi uživateli podnikali speciálně upraveným automobilem pro přepravu zdravotně 
handicapovaných osob sedících v invalidním vozíku výlety. Jezdilo se do Slatiny na sociálně 
aktivizační činnosti, kde naši uživatelé měli možnost být v přítomnosti koňů, třeba je i krmit, 
hřebelcovat či hladit. Další výpravy do okolí města Litoměřice byly též příjemným zpestřením 
jak pro uživatele, tak jejich klíčové pracovníky. Pokud nám počasí dovolilo, grilovalo se na 
terase a celý rok jsme s příjemci služeb něco vytvářeli, kutili či připravovali, takže jsme se ani 
v nejmenším nenudili.   

 

Akce v roce 2020, na které se nezapomíná  

Hned začátkem roku se v Denním stacionáři natáčel pořad KLÍČ, který byl 4. 3. 2020 
odvysílán v celostátní televizi s velkým úspěchem.  Centrum Srdíčko tímto dílem chtělo vzdát 
hold všem pečujícím osobám, tedy maminkám, sestrám, apod., které v domácím prostředí 
celodenně a celoročně s velkou láskou a oddaností pečují o své zdravotně handicapované 
členy rodiny.   

Jelikož jsme nemohli uspořádat vánoční besídky, zpestřili jsme si závěr roku natáčením 
našeho videoklipu, ve kterém jsme rodičům, opatrovníkům a příznivcům naší organizace 
zprostředkovali vánoční přání, který měl být a též se stal audiovizuálním pohlazením po duši. 

                  Ivana Humlová, ředitelka 

 

3. Slovo odborného garanta organizace 

V denním stacionáři pro tělesně a mentálně postižené osoby je poskytována ambulantní sociální 
služba dětem, mladým dospělým a dospělým ve věku od 3 do 64, kteří mají z různých důvodů 
sníženou soběstačnost a o které je stále pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí 
tj. v rodině. 
V denním stacionáři Centrum Srdíčko se řídíme těmito zásadami: 

1/ Ohleduplný, vstřícný postoj k uživatelům. 
2/ Nabízíme uživatelům pocit bezpečného zázemí a pocit sounáležitosti. 
3/ Pomoc a podpora uživatelům je založena na vzájemné a rovnocenné spolupráci, na 
    ochotě, slušnosti, vlídnosti, empatii, optimismu, zodpovědnosti a odbornosti pečujícího 
    personálu. 
4/ Jsou vždy respektovány individuální potřeby a práva uživatelů. 
5/ Péče je poskytována dle dlouhodobé a pro každého uživatele individuální strategie. 
6/ Postupnými společnými kroky s uživatelem a jeho rodinou se snažíme dosáhnout co 
    největší soběstačnosti, integrace a socializace klienta. 
   Denní stacionář je nadstandardně vybaven a vzhledem k tomu má uživatel k dispozici 
   maximálně vstřícné podmínky a prostředí pro čerpání služby. 

MUDr. Jan Balcar 
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4. Úvodní slovo vedoucího služby 

Rok 2020 proběhl ve znamení velkých změn se kterými jsme se jako sociální služba museli 
popasovat. S velkou dávkou odhodlání a zodpovědnsoti jsme měli jeden cíl, nadále i přes 
všechna úskalí poskytovat kvalitně ambulantní službu denní stacionář a zajistit bezpečné 
místo pro jeho uživatele s mentálním či kombinovaným postižením. Z mého pohledu si 
troufám říct, že se nám to povedlo.  

Sice některé akce nemohli být uskutečněny, ale se všemi různými opatřeními jsme byli 
schopni nabídnout vhodné alternativy, a uskutečnit mnoho dalších činností a aktivit. 
Ke každému z našich uživatelů je přistupováno v nejvyšší možné indivudální míře. I v roce 
2020 jsme kladli důraz na osobní motivaci a začlenění do společnosti, samozřejmě s ohledem 
na možnosti uživatele. Indivudálnost potřeb odpovídá rozsahu a míře péče, ke které každá 
z našich pracovnic přistupuje co nejzodpovědněji.  

Prostředí, které pro uživatele vytváříme, by ve svém výsledku mělo znamenat spokojenost 
nejen pro ně samotné, ale i pro jejich rodiny, blízké a zákonné zástupce.  
Přestože osobní kontakty v předešlém roce byly omezeny na minimum, snažili jsme se 
pečujícím osobám přenášet činnosti a aktivity v rámci denního stacionáře prostřednictvím 
socíálních sítí a to různými fotografiemi a videii, které se mohou pyšnit svojí oblíbeností 
a zájmem a to i u širší věřejnosti. 

 

5. Poslání sociální služby v roce 2020 

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulatní službu uživatelům, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu mentalního a kombinovaného zdravotního postižení, tak aby šlo 
o službu, co nejvíce přirozenou, uživateli vítanou, příjemnou a přínosnou. Podporujeme jejich 
osobní motivaci a další sociální růst vedoucí ke zlepšení kvality jejich života a maximálně 
možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich zdravotní postižení. Míra podpory je 
přizpůsobena uživatelům 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 2020 sociální služby denní 
stacionář 

6a. Dlouhodobé cíle 

1. 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.) 
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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 svá rozhodnutí, umět si říci 
o pomoc, dělat aktivity, které chci). 
 

2. 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). 
 

3. 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. 
 

4. Socializace – zprostředkovat podpůrné sociální vztahy ve skupině – podporovat 
vzájemnou komunikaci, navazování a fungování vrstevnických a mezigeneračních 
vztahů mezi uživateli. 

 

6b. Krátkodobé cíle 2020 
   

1) Zorganizujeme pro uživatele nejméně jednu kulturní, sportovní či zábavnou akci na 
zahradě organizace. 
Cíl: Rozvíjení se aktivit a činností, zapojení se zábavnou hrou do společně tráveného 
času. Zábava je hrou. 
K cíli č. 1: Ředitelka organizace a vedoucí sociálních služeb zorganizují a zajistí akci na 
zahradě. 
Hodnocení: Cíl byl splněn, neboť v měsíci červnu 2020 byl na zahradě organizace 
realizován projekt Dinosauří svět, kdy ošetřovatel předvedl Spinosaura, včetně ukázky 
zkamenělin, soutěží, zajímavostí o pravěké době.  

2) Zrealizujeme pro uživatele nejméně jedno divadelní představení. 
          Cíl: Zábavná a kulturní činnost, zainteresování všech uživatelů do společné činnosti. 

 K cíli 2: Vedoucí sociální služby vytipuje, zajistí a zorganizuje nejméně jedno 
divadelní představení 
Hodnocení: S ohledem na epidemii nebylo možné zrealizovat oficiální divadelní 
představení. Avšak v Denním stacionáři jsme našim uživatelům, ač po laitské 
a neprofesionální úrovni, zajistili alternativní varianty.  

3) Podíváme se společně s uživateli nejméně jednou na nějakou výstavu. 
Cíl: Rozvíjení poznatků, kontakt se společným prostředím, společná činnost a zábava, 
omezení izolace od ostatní společnosti. 
K cíli 3: Vedoucí sociální služby vytipuje, zajistí a zorganizuje nejméně jednu výstavu 
Hodnocení: S ohledem na epidemii nebylo možné zrealizovat návštěvu výstavy, byla 
tedy zvolena náhradní varianta s tím, že byla zorganizována výstava výrobků uživatelů.  

4) Prosadíme úpravu názvu organizace 
Cíl: Vypovídající název organizace, omezení zavádějících dedukcí. 
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K cíli č. 4: Ředitelka organizace iniciuje jednání se zřizovatelem s cílem vysvětlit 
potřebu úpravy názvu organizace. Jde o to, že současný název organizace Centrum pro 
zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO není zcela vypovídající o věkové 
struktuře uživatelů denního stacionáře. Vzhledem k tomu, že sociální službu denní 
stacionář mohou využívat uživatelé ve věku od 3 do 64 let, měl by název být upraven 
např. Centrum pro postižené – SRDÍČKO. Úprava názvu podléhá schválení Rady města 
Litoměřice a schválení zastupitelstva města Litoměřice, a tom včetně Zřizovací listiny. 
Dále se na úpravu názvu váže nahlašovací povinnost vůči všem organizacím a 
subjektům, se kterými organizace spolupracuje (např. zdravotní pojišťovny, OSSZ, 
Finanční úřad, registrace sociálních služeb na KÚ ÚK, apod.). Úprava názvu musí být 
též zanesena na webové stránky organizace, do všech smluv, do faktur, apod. 
Hodnocení: Cíl nebyl splněn, neboť v roce 2020 vzhledem k epidemii byly řešeny 
neodkladné záležitosti, tudíž nebylo v silách vedení zaobírat se prosazením názvu.  

5) Uskutečnit nejméně jednu náslechovou praxi studentům středních škol. 
Cíl:  Zvýšení informovanosti a rozšíření poznatků o problematice zdravotně postižených 
osob, podpora komunikace a vzájemného poznávání. 
K cíli č. 5:  Ředitelka organizace, za spolupráce s Pedagogickou školou v Litoměřicích, 
zabezpečí následnou praxi pro studenty z pedagogické školy, kteří v rámci studia mají 
předmět sociální péče. 
Hodnocení: Cíl byl splněn, neboť 24. 1. 2020 a 27. 1. 2020 proběhly dvě náslechové 
praxe studentů střední pedagogické školy. 

 
 

 
7. Neměné zásady poskytování služby denní stacionář v roce 2020 

Při poskytování služby v denním stacionáři zachováváme lidskou důstojnost uživatelů, 
respektujeme jejich práva,  individualitu a jejich potřeby.  

Nabízíme pocit bezpečí, empatie a bezmezného přijetí do prostředí, které vytváříme, aby bylo 
co nejvíce podobné prostředí domácímu.  

Pomoc a podpora uživatelům je kladena na rovnocenném, vzájemném jednání, kdy na základě 
odbornosti, zodpovědnosti, vlídnosti, optimismu a vmyšlení se do situace vzájemně 
spolupracujeme. 
 

8. Základní činnosti, které byly v roce 2020 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 přesunech 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 aktvizační činnost,  
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pohybová, rehabilitační činnost, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřených 
vzdělávacíh a rozumových činností).  

Sociálně – terapeutické činnosti (pobyt ve snoozelenu, výtvarné a hudební činnosti).  
Poskytování stravy a pomoc při podávání stravy.  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.  
Základní sociální poradenství o možnostech ččešení nepříznivé situace uživatele.  

 
Nabídka fakultativních činností v průbehu roku 2020 byla značně omezena z důvody nařízení 
vlády a vyhlášení nouzového stavu, přesto se nám podařilo aspoň z části zajistit canisterapii, 
muzikoterapii, sociálně aktivizační služby s koňmi VALDEK o.p.s  a zajistit začátkem ledna 
provoz bazénu.  

 

9. Personální obsazení v roce 2020 

Ředitelka: Ing. Ivana Humlová 
Zástupkyně ředitelky: Lenka Stehlíková 
Vedoucí sociální služby: Martin Brůža (do 30. 9. 2020 Mgr. Marek Černý) 
Sociální pracovnice: Ing. Ivana Humlová 
Pracovnice v sociálních službach: Eva Gallerová, Iveta Grundová, Iveta Kojićová, Veronika 
Ježková, Pavla Hrušková, Eva Lorencová  
Odborný garant: MUDr. Jan Barcal 
Hlavní účetní: Lenka Stehlíková  
Organizační pracovník: Martin Brůža (do 30.9. 2020 Mgr. Marek Černý) 
Kuchyň: Dana Syndulová – hlavní kuchařka, Soňa Šikulová – pomocná kuchařka 
Prádelna, úklid: Libuše Pilzová, Marta Ceithamelová  
Údržba: Josef Šidák 
Muzikoterapeut: Luboš Klaban 
Speciální pedagog: Ivana Humlová (dobrovolník) 

 

10. Vzdělávání zaměstnanců v roce 2020 

I v roce 2020 proběhlo za výjimečných podmínek vzdělávaní zaměstnanců. Jednotlivé 
vzdělávací moduly byly zakončovány potvrzením, osvědčenám či certifikátem:  

4. 9., 23. 9. a 24. 9. 2020  Odborná stáž Sociální služby města Lovosice 

16. 9. 2020    Úvod do ochrany práv uživatelů 

5. 11. 2020    Využití asertivity při jednání s klientem 
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4. 12. 2020    zákon o sociálních službách – novela 

10. 12. 2020    využití asertivity při jednání s klientem 

15. 12. 2020    Prevence před syndromem vyhoření 

 

11. Přehled uskutečněných akcí 2020  

 
 

Datum Název akce 
9. 1.  Muzikoterapie 
12. 1.   Bazén 
16. 1.  Muzikoterapie 
23. 1. Muzikoterapie 
30. 1. Canisterapie 
6. 2.  Muzikoterapie 
10. 2. – 12. 2.  Natáčení pořadu Klíč 
5. 3.  Masopust 
12. 3.  Canisterapie 
4. 6.  Muzikoterapie 
11. 6.  Muzikoterapie 
24. 6.  Akce na zahradě Spinosaurus 
15. 7.  Výlet služebním autem Keblice koně 
30. 7.  Výlet služebním autem po okolí Litoměřic 
13. 8.  Sociálně aktivizační služba s koňmi  VALDEK o.p.s  
3. 9.  Sociálně aktivizační služba s koňmi  VALDEK o.p.s 
12. 9.  Muzikoterapie 
13. 9.  Sociálně aktivizační služba s koňmi  VALDEK o.p.s 
17. 9. Sociálně aktivizační služba s koňmi  VALDEK o.p.s 
17. 9.  Muzikoterapie 
25. 9.  Cvičný požární poplach 
27. 9.  Sociálně aktivizační služba s koňmi  VALDEK o.p.s 
1. 10.  Sociálně aktivizační služba s koňmi  VALDEK o.p.s 
6. 10.  Výlet po okolí Litoměřic služebním autem 
8. 10.  Sociálně aktivizační služba s koňmi  VALDEK o.p.s 
24. 11. Natáčení vánočního medailonku 
7. 12.  Mikulášská nadílka 
16. 12.  Vánoční besídka 
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12. Ohlédnutí pracovníku denního stacionáře za uplnynulým rokem 

2020. 

I přes pandemii onemocnění COVID-19, která nás provázela téměř celým rokem 2020, jsme 
se nevzdávali a společně jsme se nažili tyto těžké chvíle zvládnout, už jen díky opatřením, 
které byly zavedeny. 

Na začátku roku, než se celá tato situace rozjela, jsme si užívali bazén, canisterapii i sociálně 
aktivizační službu s koňmi VALDEK o. p. s.. Mimo jiné se se u nás uskutečnilo natáčení 
pořadu Klíč, který odvysílala Česká Televize. 

Z rozhodnutí vlády následovalo od 16. března do 22. května uzavření celé organizace a tím i 
přerušení poskytování služby Denního stacionáře. 

V této době jsme šili roušky a dávali naší organizaci nový vzhled. Uklízeli jsme venkovní 
prostory, natírali altán a pleli záhony. Na vnitřní prostory se též nezapomnělo a proběhla 
očista celého Denního stacionáře.  

Uzavření bylo dlouhé a my se těšili, až toto koronavirové období skončí. Denní stacionář se 
od 25. května opět otevřel a my mohli přivítat uživatele Denního stacionáře, na které jsme se 
velmi těšili. Nabídli jsme jim opět spoustu aktivit a činností jako jsou například výtvarné 
činnosti, hudební, pohybové, pracovní a výchovně – vzdělávací činnosti.  

Za hezkého počasí jsme chodili na naší terasu a snažili se co nejvíce pobývat na čerstvém 
vzduchu. Tyto chvíle jsme si také zpříjemnili grilováním, a i když byla spousta akcí zrušena, 
my mohli dále dojíždět s naším novým služebním vozem do Slatiny na koně a na výlety po 
okolí Litoměřic.  

V prosinci se za celou naši organizaci natočil vánoční medailonek. Dodnes na něj rádi 
koukáme a je pro nás krásnou vzpomínkou.  

V naší práci chceme pokračovat se stejným nasazením a dosahovat minimálně stejných 
výsledků, tzn. úsměvu na tvářích uživatelů a jejich blízkých. 
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13. Finanční zpráva za rok 2019 – náklady a výnosy 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

14. Projekty a dotace za rok 2020 

 Projekt KÚ v rámci programu ,, Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ – 
velký dotační program ve výši 2 078 500 Kč 

 Projekt KÚ v rámci programu ,,Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – 
malý dotační program“ ve výši 24 860 Kč  

 Dotace – MPSV státního rozpočtu na rok 2020, mimořádné dotační řízení MPSV v 
souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 151 356 Kč 

 Město Litoměřice: Dinosauří svět z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro 
rok 2020 ve výši 7 000 Kč 

 Město Terezín: dotace z rozpočtu města Terezín v rámci projektu ,,Podpora sociální 
služby pro handicapovanou slečnu Kateřinu K.“ ve výši 48 980 Kč 

 Město Štětí: dotace z rozpočtu města Štětí na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
za poskytování sociální služby pro pana Martina J. ve výši 10 000 Kč 
 

15. Dárci a sponzoři v roce 2020 

 Městský úřad Litoměřice 
 Krajský úřad Ústeckého kraje 
 MPSV 
 Město Terezín 
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 Město Štětí 
 pan Roman Klokočka 

 

16. Fotografie v rámci poskytování sociální služby denní stacionář  

 
16a. Některé z uskutečněných akcí 

 
 Canisterapie   

 

 

 

 

 

 
 

 Grilování na terase 
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 VALDEK o.p.s – Sociálně aktivizační služba 
 

 

 
 
 
 
 

 Masopust v Denním stcionáři  
 

 

 

 

 

 
 

 Muzikoterapie 
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 Spinosaurus na zahradě 
 

 

 

 

 

 

 Výlety služebním autem 
 

 

 

 

 

 

 Cvičný požární poplach 
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 Mikuláššská nadílka 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
16b. Prostory využívané v rámci poskytování služby 

 Prostory denní stacionář 
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 Interaktivní místnost – interaktivní tabule, magic box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fyzioterapie 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

18 

 Keramická dílna, keramická pec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vnitřní bazén 
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 Snoezelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Terasa 
 
 

  

 


