Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

Ambulantní dětský stacionář
1. Základní údaje
Název organizace:

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Právní forma:
Sídlo organizace:
Statutární zástupce:
Zástupce ředitelka:
Zástupce ředitelky:
Zřizovatel:
IČO:
Telefon:
E- mail:

příspěvková organizace
Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice
Ing. Bc. Ivana Humlová, ředitelka
Mgr. Kateřina Hrubá
Lenka Stehlíková
Město Litoměřice
70854165
(420) 416 742 087, 731 403 849, 604 783 911
centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz
detskystacionar@centrumsrdicko.cz
www.centrumsrdicko.cz
94-3407750237/0100
Mgr. Kateřina Hrubá

Webové stránky:
Číslo účtu:
Výroční zprávu sepsala:
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2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Bc. Ivany Humlové
Jsem ráda, že naše organizace díky značné finanční podpoře zřizovatele může pod jednou
střechou poskytovat široké spektrum do jisté míry atypických služeb. V rámci celé republiky
jsme zcela ojedinělým multifunkčním zařízením, které nám občané jiných obcí závidí.
Prioritou pro nás je profesionální péče s lidským přístupem včetně zajištění vhodných
podmínek a prostředí, které odpovídá všem bezpečnostním požadavkům, a to včetně přísných
požadavků na hygienu a stravování dle výživových norem. Příjemci služeb využívají
interaktivní tabuli a přenosný interaktivní koberec MagixBox, kde se díky vhodným
edukačním programům hravou a zábavnost formou mnohému naučí. Pestrost činností
v průběhu dne rozšiřuje i speciální multismyslová místnost snoezelen se světelnými efekty
a v zimních měsících lze využít zrenovovaný vnitřní bazén. V oploceném areálu organizace je
k dispozici zahrada s novou extra měkkou multifunkční litou hrací plochou ve formě
dopravního hřiště vhodnou i pro vozíčkáře, kterou zcela financoval zřizovatel. Budovy jsou
chráněny videotelefony včetně kamer umístěných u zvonků pro vstup do budovy. Celá
organizace se snaží o to, aby příjemcům služeb umožnila příjemné prostředí. Prostor pro nudu
či zahálku v roce 2017 nebyl, neboť v zařízení proběhly různé nadstandardní akce.
Děkuji všem zaměstnancům za aktivní přístup a poctivou práci.
Děkuji příjemcům služeb a jejich rodinám za jejich podporu a důvěru.
Mé přání je, aby Centrum SRDÍČKO mělo stabilně dobré jméno ve společnosti, aby příjemci
služeb mohli hodnotit naše služby pochvalně a byli maximálně spokojeni a zaměstnanci byli
hrdi na to, že pracují v Centru SRDÍČKO.

3. Slovo odborného garanta organizace, MUDr. Jana Balcara
Ohlédnutí za rokem 2017 z pohledu pediatra, alergologa a garanta péče o děti v Centru
srdíčko, příspěvkové organizace Města Litoměřice.
V budovách Centra srdíčko jsou umístěny služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let,
ambulantní dětský stacionář, nestátní příspěvkové, zdravotnické zařízení s řádnými
smlouvami se zdravotními pojišťovnami (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra, Vojenská zdravotní pojišťovna), které také i v roce 2017
úhradou zdravotních výkonů a úhradou pobytového kódu na jeden den stále přispívají na
provoz tohoto zařízení a dále ještě denní stacionář pro tělesně a mentálně postižené klienty.
Do ambulantního dětského stacionáře jsou přijímány děti na doporučení odborných ambulancí
a doporučení dětského praktického lékaře. Indikace a správnost vyplnění přihlášek pak
kontroluje odborný garant Centra Srdíčko.
Od roku 2013 poskytuje ambulantní dětský stacionář kromě péče o chronická alergická
onemocnění - Astma bronchiale, těžké formy ekzému, poruchy imunity s častými a dlouho
trvajícími infekty i léčebně rehabilitační a výchovné služby předškolním dětem s jinými
handicapujícími chorobami, např. s onemocněním srdce, ledvin, s onemocněním centrálního
nervového systému s velmi rizikovou předporodní, porodní a poporodní anamnézou.
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, kteří mají z různých
důvodů sníženou soběstačnost a o které je stále pečováno v jejich přirozeném sociálním
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prostředí tj. v rodině. Osobní motivací je podporován další sociální růst vedoucí ke zlepšení
kvality jejich života.
Centrum Srdíčko poskytovalo i v roce 2017 prostory Základní škole speciální, Základní škole
praktické a Praktické škole. Tyto školy vzdělávaly stejně jako v roce 2016 i v roce 2017 naše
klienty.
Během roku 2017 jsme se zúčastnili mnoha kulturních akcí: např. hudebních představení,
divadelních představení a výletů / ZOO PARK DOKSY, ZÁMEK BERCHTOLD/
V bazénu, který je umístěn v budově Centra Srdíčko dle rozpisu rehabilitují a relaxují od
podzimu do jara naši klienti a děti z ambulantního dětského stacionáře. Na doporučení
odborného lékaře poskytuje v prostorách Centra Srdíčko zkušená fyzioterapeutka účinnou
rehabilitační péči.
Rok 2017, myslím si, byl stejně úspěšný jako rok 2016.
MUDr. Jan Balcar

4. Úvodní slovo vedoucí ambulantního dětského stacionáře,
Mgr. Kateřiny Hrubé
V roce 1984 WHO zveřejnila poupravenou definici:
„Zdraví je stav, který na jedné straně umožňuje jednotlivcům i skupinám lidí poznat vlastní
cíle a uspokojovat potřeby a na druhé straně reagovat na změny a vyrovnávat se se svým
prostředím. Zdraví se chápe jako zdroj každodenního života, a ne jako cíl života.“
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=VeGtVpvNGcak8welpJbYBA#q=definice+zdrav%C3
%AD+1984
Prevence – lékařsky preventio, preventivní péče - předcházení nemoci (nemocem) a jejich
následkům.
Primární prevence – soubor preventivních opatření, která vedou k odvrácení nemoci
(poruch).
Sekundární prevence – soubor léčebných opatření, kterými se předchází komplikacím
nemoci a zhoršení projevů nemoci.
Terciární prevence – předcházení následkům nemoci.
Nespecifická prevence - je prevencí tzv. “asociálního chování“, jejíž cílem je přijmout
odpovědnost za vlastní zdraví
- nespecifická prevence je nedílnou součástí prevence specifické
- nespecifická prevence je komplexní, zaměřená na posílení osobnosti a schopností
člověka, na dovednost umět zvládat a řešit problémy
- vychází z podstaty člověka naplňovat vlastní potřeby, nadání a vede k přirozenému
poznání, při němž dítě nalézá poučení v běžných situacích ze
života, a to za
podmínky, že je současně podána pravdivá informace (jiným
způsobem
řečeno
nelze provádět dopravní výchovu a zatajit dítěti existenci auta).
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Pravdivá informace podaná včas, v daném věku přiměřenou formou, je základem nespecifické
a později i specifické prevence. Pouhé naplňování volného času dětí není dostatečnou
nespecifickou prevencí!
Specifická prevence – prevence zaměřená na konkrétní riziko nemoci, která je prováděna
cíleně a důsledně.
http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/pojmy.html
Domnívám se, že zdraví ve všech jeho aspektech je největším štěstím v životě člověka. Jsmeli zdraví, máme větší šanci dělat to, co si v životě přejeme. Zdraví však není jistotou a jeho
kvalita je závislá na čase a podmínkách, ve kterých žijeme.
Proto se v našem ambulantním dětském stacionáři snažíme profesionálním přístupem
a současně různými specifickými metodami zlepšovat duševní a fyzické zdraví našich dětí.
Naším hlavním úkolem je snižovat projevy různých nemocí či je úplně eliminovat ve smyslu
preventivních opatření. Nejen výchovou samotnou, ale také osobním příkladem
a vzděláváním dětí ve zdravých podmínkách, můžeme zvýšit šance dětí na zdravý život.
Zajištěním zdravých podmínek a zdraví podporujícího prostředí významně přispíváme
k tomu, aby děti lépe prospívaly.
Jako pedagog v ambulantním dětském stacionáři stále vidím radost předškolních dětí z jejich
spontánního pohybu. Myslím si, že tento volný pohyb příznivě působí na jejich tělesnou
i duševní pohodu.
Pohybová činnost rozvíjí kromě motorických dovedností také volní vlastnosti dítěte, pomáhá
cvičit pozornost a soustředěnost, rozvíjí sociální inteligenci dítěte. (Havlínová, Vencálková,
2000).
Je důležité již v tomto věku začít preventivně cvičit a motivovat děti k pohybovým aktivitám,
jež vedou ke správnému držení těla. Dítě během spontánního pohybu střídá velmi různorodé
činnosti: běhá, skáče, staví si na písku, vylézá na prolézačku či si hraje s míčem.
Mgr. Kateřina Hrubá
5. Základní informace o ambulantním dětském stacionáři
Druh služby: Ambulantní dětský stacionář
Poslání ambulantního dětského stacionáře:
Posláním ambulantního dětského stacionáře je poskytovat ambulantní službu dětem ve věku
od 3 let do doby dovršení věku povinné školní docházky.
Založení tohoto stacionáře je určeno dětem s chronickým onemocněním. (Jde o zdravotní
znevýhodnění nebo také zdravotní oslabení, dlouhodobé nemoci a lehčí zdravotní poruchy.)
Patří sem onemocnění alergická a astmatická, kožní, metabolická, ledvinová a onemocnění
srdce.
Specifika ambulantního dětského stacionáře:
Míčkování - jde o pomocnou fyzioterapeutickou metodu, která se využívá při
onemocnění dýchacích cest u astmatu bronchiale, při zánětlivých onemocnění plic, průdušek,
hrtanu, hlasivek, obličejových dutin, při akutní i chronické rýmě, při cystické fibróze,
u pylových, alergií, při migréně, při vadném postavení páteře.
Míčková automasáž - jde o speciální masáž molitanovým míčkem, prostřednictvím
aktivních bodů na těle dochází k pozitivnímu vlivu na funkci jednotlivých orgánů,
psychickému uvolnění a celkové pohodě jedince.
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Dětská jóga - jde o speciální cvičení, které navozuje stav pohody, vyváženosti a
spokojenosti, také vede k protažení nebo posílení svalů a poté i k jejich následnému uvolnění
a vnitřnímu prožívání pohybu.
Dechová rehabilitace - jde o cvičení za pomoci jednoduchého nástroje (flétna,
foukací harmonika, píšťalka, bublifuk, balónek, …), foukáním dochází k posilování
dýchacích svalů, k prohlubování bráničního dechu (foukáním se dítě naučí jaký je rozdíl
dýchat nosem a pusou).
Vzdělávací cíle:
rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte,
podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé
soutěžení,
podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a
získávání informací,
podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale
zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí,
rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev,
vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků,
vytvářet základy estetických dovedností,
podporovat fantazii a tvořivost dítěte,
rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme.
Výchovné cíle:
akceptovat dítě takové, jaké je, respektovat jeho přirozené potřeby a rozvíjet jeho
individuální schopnost,
učit se respektovat svobodu druhého,
empatie a nedirektivní výchova,
dát dítěti svobodu výběru činnosti, dostatek času, nenarušovat soustředění,
přístup k dítěti zakládat na pozitivních postojích,
méně může znamenat více,
vztah k přírodě, tradicím a k místu, kde žiji,
umění říci ne,
kamarádské klima a komunikace,
četba a práce s knihou,
koncepční práce s předškoláky.
Hlavní cíle:
cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí
samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a
pocity,
dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit,
vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu
vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u
nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně,
každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a
objevování světa.
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6. Personální obsazení - organizační struktura pro ambulantní dětský stacionář
v rámci zařízení, Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
Ředitelka: Ing. Bc. Ivana Humlová
Zástupkyně ředitelky: Lenka Stehlíková, Mgr. Kateřina Hrubá
Vedoucí ambulantního dětského stacionáře: Mgr. Kateřina Hrubá
Zastupující vedoucí ambulantního dětského stacionáře: Miroslava Ságlová
Pracovnice v ambulantním stacionáři: Miroslava Ságlová, Ivana Vilímová
Odborný garant organizace: MUDr. Jan Balcar
Fyzioterapeut: Michaela Kozelková
Hlavní účetní: Lenka Stehlíková
Kuchyně: Jaroslava Chvapilová, Dana Syndulová
Prádelna, úklid: Libuše Pilzová, Veronika Chabrová, Soňa Šikulová
Údržba: Josef Šidák
Provozní: Josef Otradovec, Renata Mrvová

7. Vzdělávání pracovníků
Ke zkvalitnění péče přispělo i vzdělávání některých pracovníků, kteří během roku sbírali
akreditované body při návštěvách odborných seminářů a konferencí.
M. Ságlová
Pediatrická konference
Tvoříme pravidla s dětmi
v mateřské škole
Vzdělávání dětí od dvou let
v mateřské škole

I. Vilímová

K. Hrubá

Pediatrická konference

Pediatrická konference

Kreativní tvořivost

Předčtenářská gramotnost

Hrajme s dětmi na zobcovou
Předškoláci v mateřské škole
flétnu

8. Akce uskutečněné v roce 2017
V loňském roce jsme zrealizovali mnoho kulturních akcí pro děti našeho ambulantního
stacionáře. Největší ohlas jsme zaznamenali v průběhu oslav roku. Dětem se líbil jak
maškarní bál během Masopustu, tak i vynášení Morény či oslavy vánočních svátků. Kromě
mnoha úspěšných divadelních představení jsme pořádali také spoustu zajímavých výletů do
blízkého i vzdáleného okolí. Probíhali i oslavy narozenin dětí, také focení dětí 2x ročně pro
rodiče.
Dne 16. 6. 2017 na zahradě naše organizace pořádala akci DOPOLEDNE PRO ZDRAVÍ,
která mohla být realizována díky projektu a finanční podpoře v rámci grantu z rozpočtu Města
Litoměřice z programu Podpory sociálních a zdravotních služeb pro občany města
Litoměřice. V rámci tří bloků se příjemci služeb zúčastnili přednášky o dentální hygieně,
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prakticky si vyzkoušeli výuku první pomoci a divadlo Cepík představilo pohádku na téma
správná životospráva.
Dne 20. 10. 2017 jsme se zúčastnili vyhlášení cvičného požárního poplachu. Spolu
s mateřskou školou Beruška jsme se zúčastnili cvičení, které prověřilo připravenost zejména
vedení a personálu.
Počátkem měsíce prosince proběhly dvě akce: Mikulášská nadílka, Vánoční besídka
s vystoupením skupiny Mišmaš. První akci zajišťoval zřizovatel, tj. Město Litoměřice - Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví - pod vedením pana místostarosty Grunda. Příjemce služeb
přišel navštívit Mikuláš, který rozdal dárečky a Sváťovo dividlo.
Další akcí Centra Srdíčko bylo zdobení Vánočního stromečku na náměstí vlastnoručně
vyrobenými ozdobami dětí z ambulantního dětského stacionáře. Tento stromeček byl
vyhodnocen jako nejhezčí a vyhrál od ZAHRADY ČECH dárkový poukaz na divadlo.
Představení bude uspořádáno na zahradě v jarních měsících pro všechny příjemce služeb
Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO.

9. Přehled zúčastněných akcí

Leden
Únor

Březen

Duben
Květen

Červen

Říjen

Listopad

Vnitřní bazén
Divadlo „O princezně Rozmařilce“
Sváťovo dividlo „Pohádkové překvapení“
Oslava Masopustu – Karneval s úkoly
Vnitřní bazén
Návštěva muzea v Litoměřicích (Fauna a flóra Českého
Vynášení Morény
Vnitřní bazén
Fotografování
Velikonoční výstava v Rozmarýnu + tvořivá dílna
Čarodějnický rej – masky a čarodějnické úkoly
Výroba dárku a přání ke „Dni matek“
Besídka ke Dni matek
Výlet – ZOO Doksy
Lesní víly a loupežníci - hra za pokladem
Zpívánky od studentek pedagogické školy
Projížďka výletním vláčkem v Litoměřicích
Dopravní hřiště
Zámek Berchtold
Projektový den „Zdraví“
Zahradní slavnost (Závěr školního roku)
Vnitřní bazén
Cvičný požární poplach
Divadlo v mateřské škole Beruška „Tajemství stromů“
Vnitřní bazén
Divadlo „Šikulka“
Botanická zahrada Teplice

Středohoří)
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Prosinec

Mikulášská nadílka
Vánoční výstava v Rozmarýnu
Vánoční dílnička v Rozmarýnu – výroba vánočního anděla
Vánoční vystoupení na náměstí v Litoměřicích
Vánoce v centru Srdíčka
Zdobení Vánočního stromku
Besídka pro rodiče

10. Fotografie akcí

Zoopark
Doksy –
Berousek

Zpívánkové revue
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Karneval

Den pro zdraví

Zpívánky studentek SPgŠ
Litoměřice
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Mikulášská
nadílka

Vánoční
vystoupení a zdobení
stromeček
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11. Fotografie
vnitřních a
vnějších prostor

Odpočinek

Šatna

Zahrada
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12. Statistiky
Od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 byli 2 astmatici, 2 děti se srdečním onemocněním, 1 dítě
s onemocněním ledvin, 1 dítě s centrálním hypotonickým syndromem, 1 dítě s mikrocefalií, 1
dítě s rizikovou perinatální anamnézou NNPH (nízká porodní hmotnost), 3 děti s atopickým
ekzémem, 2 děti s recidivujícími respiračními insekty, 1 dítě s ADHD a 1 dítě s oční vadou.
Od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017 byli 2 astmatici, 2 děti se srdečním onemocněním, 1 dítě
s onemocněním ledvin, 1 dítě s centrálním hypotonickým syndromem, 1 dítě s mikrocefalií, 1
dítě s rizikovou perinatální anamnézou NNPH (nízká porodní hmotnost), 4 děti s atopickým
ekzémem, 2 děti s recidivujícími respiračními insekty, 1 dítě s ADHD a 1 dítě s oční vadou.
Od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 byli 4 astmatici, 1 dítě se srdečním onemocněním, 1 dítě
s onemocněním ledvin, 5 děti s atopickým ekzémem, 2 děti s recidivujícími respiračními
insekty, 1 dítě s ADHD a 1 dítě s oční vadou.

Účast dětí za rok 2017
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Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

počet dětí

15

15

15

15

15

16

16

16

15

15

15

15

počet dnů

22

20

23

18

21

22

16

9

20

22

21

19

dny x děti

330 300 345 270

315

352

256

144

300

330 315 285

účast

251 208 262 221

266

283

154

66

235

243 279 223

procentuální
76% 69% 76% 82% 84% 80%
účast

60% 46% 78% 74% 89% 78%
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13. Finanční zpráva za rok 2017

14. Závěrečné shrnutí
Ohlédnutí pracovníků ambulantního dětského stacionáře za uplynulým rokem 2017
Máme dobrý pocit z celého prožitého roku, většina dětí udělala velké pokroky, dozrála,
vyspěla a zaznamenala mnoho osobních úspěchů. Celkově dobře hodnotíme i komunikaci
a spolupráci s většinou rodičů.
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Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme se snažili u dětí rozvíjet všech pět
oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku
a individuálních schopnostech dětí.
1. Oblast biologická - dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná i fyzická zdatnost
dětí, úroveň hrubé i jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby.
Předány
byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, péče o zdraví
a bezpečnost.
2. Oblast psychologická - dítě a jeho psychika. Děti byly vedeny k udržení
a uchování duševní pohody a klidu. Podporována byla psychická zdatnost a odolnost
v náročnějších životních situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a myšlenkových
operací.
3. Oblast interpersonální - dítě a ten druhý. V počátku roku jsme prostřednictvím
těchto aktivit směřovali k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu.
Vytvářeny byly základy pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i komunikace
s vrstevníky či staršími osobami.
4. Oblast sociokulturní - dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřili na
seznamování dětí se zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich
respektování. Cílem bylo naučit děti přijímat základní všeobecně uznávané společenské,
morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot.
5. Oblast enviromentální - dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního
prostředí školy, prostřednictvím něhož jsme děti vedli k lásce a ochraně živé i neživé přírody.
Zároveň jsme se zaměřili na oblast ekologickou.
Po celý rok jsme se snažily o podporu zdraví dětí tak, že jsme děti podporovaly ve zdravé
výživě, vedly jsme je ke spontánní hře, k tělesné pohodě a volnému pohybu, vytvářely jsme
podnětné a věcné prostředí, prohlubovaly jsme partnerské vztahy s rodiči. Dbaly jsme na
bezpečné sociální prostředí.
Respektujeme podnětné rodinné prostředí, aby mezi námi vznikala oboustranná důvěra, která
je pro nás tak důležitá. Respektujeme výchovu v rodině a rodiče respektují naše návrhy a
požadavky na chování dětí.
Snažíme se vždy nalézt takovou cestu, která by byla nejlepší s ohledem na děti a zároveň být
všichni partnery při práci s dětmi.
Rok 2017 přinesl pro všechny pracovníky i děti ambulantního dětského stacionáře mnoho
změn. Došlo k výmalbě veškerých prostor ambulantního stacionáře. Dále byl zakoupen nový
nábytek do šatny dětí stacionáře a ložnice.
Během roku 2017 jsme se zúčastnili mnoha kulturních akcí: hudebních představení,
divadelních představení a výletů.
Dne 26. 11. 2017 ke zlepšení prostředí přispěli zaměstnanci MěÚ v Litoměřicích včetně
vedoucích odborů a pana tajemníka, kteří vyměnili kancelářské prostředí za zahradu naší
organizace, kde místo propisek a razítek vzali do rukou štětce a barvy. S plným nasazením se
jako dobrovolníci vrhli do práce a natřeli 2 dřevěné mašinky pro děti. Jako dobrovolníci tak
velkou měrou přispěli ke zlepšení prostředí a dětem v Srdíčku udělali velkou radost.
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Velkým přínosem je, že v Centru SRDÍČKO se nachází místnost s interaktivní tabulí, kde děti
využívají i magic box, vnitřním bazénem, odpočinkovou místností SNOEZELEN a je zde
možnost využití keramické pece.

15. Sponzoři Centra SRDÍČKO
Městský úřad Litoměřice;
Krajský úřad Ústeckého kraje;
Skupina ČEZ, a.s.;
Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice;
Diecézní charita Litoměřice;
CG Niké, z. ú.
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