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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: v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:00 hodin 

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. 

2. Úvodní slovo ředitelky organizace – Ing. Ivany Humlové 

Jsem ráda, že naše organizace může díky značné finanční podpoře zřizovatele, což je Město 

Litoměřice, poskytovat pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením sociální službu 

denní stacionář. Jedná se o službu bezpochyby potřebnou, kterou Krajský úřad v Ústí nad 

Labem zařadil do základní sítě sociálních služeb v kraji. Celý kolektiv v roce 2015 vynaložil 

velkou snahu za účelem poskytování služby, která zdravotně postiženým osobám značně 

prospívá a je kladně hodnocena. Prioritou pro nás je profesionální péče s lidským přístupem, 

odpovídající vybavení a zajištění chodu, který odpovídá všem bezpečnostním požadavkům, 

mailto:centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz
http://www.centrumsrdicko.cz/
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a to včetně přísných požadavků na hygienu a stravování dle výživových norem. Velký plusem 

ve vztahu k zajištění bezpečného prostředí pro příjemce služby bylo nainstalování nových 

videotelefonů včetně kamer umístěných u zvonků pro vstup do budovy.  Musím s pýchou 

konstatovat, že prostor pro nudu či zahálku nebyl, neboť krom samotné péče o zdravotně 

postižené osoby, v zařízení proběhly různé nadstandardní akce, a to např.: bez nároku na 

honorář nás navštívil známý zpěvák Michal David, vycestovali jsme do Muzea hygieny a pěti 

smyslů včetně vánočních trhů v Drážďanech, konala se u nás Mikulášská nadílka i vánoční 

besídka, vystupovala u nás hudební skupina Křešičanka a též studentky z pedagogické střední 

školy, proběhla u nás edukačně výchovná akce Dopoledne pro zdraví, přijelo divadlo, byl 

u nás fotograf, jeli jsme výletním vlakem na okružní jízdu po Litoměřicích, vyzkoušeli jsme si 

evakuaci budovy při cvičném požárním poplachu, permanentně bylo pracováno s interaktivní 

tabulí, pobývalo se v multismyslové místnosti  snoezelen, využívali jsme nabídku 

canisterapie,  aj. V roce 2015 jsme získali k užívání na dobu šesti let nový sociální automobil 

značky Dacia Dokker, který nám pomáhá v rámci zajišťování chodu.  

Na závěr bych ráda touto cestou poděkovala našim zdravotně postiženým uživatelům, že nás 

rádi navštěvují, rodičům, opatrovníkům a zastupujícím členům domácnosti, že k nám mají 

důvěru a snaživým zaměstnancům, bez kterých by to prostě nešlo.  

3. Slovo odborného garanta organizace – MUDr. Jana Balcara 

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO bylo založeno v září 2000 jako 

příspěvková organizace města Litoměřice. Již od začátku své existence bylo jejím cílem 

poskytovat odbornou ambulantní péči osobám s mentálním či kombinovaným postižením. 

Dále také podpořit pečující osoby, rodiny uživatelů a ocenit jejich píli, kterou vkládají 

do péče o své nejbližší a pomoci jim zapojit se do běžného života.  

Uživatelé zde v Centru Srdíčko využívali po celý rok 2015 fakultativní služby canisterapie, 

která jim zajistila ředitelka organizace Ing. Ivana Humlová. Tyto služby mají na uživatelé  

velice pozitivní vliv. 

Od měsíce října do měsíce března využívali uživatelé vnitřní bazén, který je raritou 

organizace. Uživatelé také využívali na doporučení svého odborného lékaře zdravotní službu 

fyzioterapie, kterou v prostorách organizace provádí zkušená fyzioterapeutka.  

Nelze opomenout, že Centrum Srdíčko poskytovalo také prostory Základní škole speciální, 

Základní škole praktické a praktické škole, která zde prováděla přímou pedagogickou činnost 

u našich uživatelů. 

Pokud mám za sebe hodnotit rok 2015, myslím, že byl velice úspěšný. Paní ředitelce se 

podařilo zajistit několik akcí, které byly určeny nejen pro uživatele, ale také pro jejích 

zákonné zástupce, opatrovníky či zastupující členy domácnosti, což vedlo k oboustranné 

spokojenosti.  

MUDr. Jan Balcar 



 
 

4 

4. Poslání sociální služby v roce 2015 

 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 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. 

5. Dlouhodobé cíle a krátkodobé cíle v roce 2015 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. 
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Krátkodobé cíle na rok 2015 a jejich hodnocení: 

V rámci sociální služby denní stacionář byly vytyčeny na rok 2015 krátkodobé cíle, které se  

nám podařilo téměř splnit. Jednalo se o tyto krátkodobé cíle:  

1. Zajistíme informovanost o poskytované sociální službě denní stacionář směrem 

k občanům regionu  

  Hodnocení: Uživatele, zájemce o službu, rodinné příslušníky jsme osobně 

informovali o sociální službě (v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů).  Širokou veřejnost jsme o sociální službě denní stacionář informovali 

prostřednictvím článků v tisku, prostřednictvím regionální televize a prostřednictvím 

letáků.  Uspořádali jsme akci „Den otevřených dveří“. Ředitelka organizace se jako 

členka pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postižením v rámci komunitního 

plánování sociálních služeb města Litoměřice, zúčastňovala setkání této pracovní 

skupiny. Zajistili jsme nové a přehledné webové stránky organizace. Za účelem 

medializace jsme o vánočních trzích měli umístěný stánek na náměstí a na Krajském 

úřadě Ústeckého kraje byla umístěna výstavka fotografií.   

2. Uspořádáme nejméně jednu interaktivní přednášku 

 Hodnocení: V organizaci se konala přednáška pro studenty litoměřického 

gymnázia dne 16. 4.2015 a dne 12. 10. 2015 proběhla přednáška pro seniory v Klubu 

seniorů Litoměřice 

3. Podnikneme nejméně jeden celodenní výlet pro uživatele denního stacionáře 

 Hodnocení:  Zajistili jsme týdenní aktivizační pobyt v Řecku s uživateli denního 

stacionáře, který byl  realizován v době od 4. do 11. 9. 2015 a dne 17.12. 2015 jsme 

pro uživatele denního stacionáře uspořádali jednodenní výlet do Německa – Drážďany 

Muzeum hygieny a pěti smyslů, včetně vánočních trhů. 

4. Prosadíme úpravu názvu organizace  

 Hodnocení: Tento krátkodobý cíl se nám jako jediný nepodařilo splnit, 

a to s ohledem na legislativu, náročnost daného úkolu a velké pracovní vytížení včetně 

činností v rámci zajištění všech aktivit.   

 

5. Zásady poskytování služby denní stacionář v roce 2015 

o Máme ohleduplný, vstřícný postoj k uživatelům. 

o Nabízíme pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti. 

o Pomoc a podpora uživatelům je založena na vzájemné, rovnocenné spolupráci, ochotě, 

slušnosti, vlídnosti, empatii, optimismu, zodpovědnosti a odbornosti. 

o Respektujeme individuální potřeby a práva uživatelů. 
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6. Základní činnosti, které byly v roce 2015 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 

 Poskytnutí 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. 

 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.                                                                                     

7. Personální obsazení v roce 2015 

Ředitelka: Ing. Ivana Humlová 

Zástupkyně ředitelky: Lenka Stehlíková 

Vedoucí sociální služby: Stanislava Novotná 

Pracovnice v sociálních službách: Stanislava Novotná, Eva Gallerová, Jitka Valentová , Eva 

Lorencová, Ivana Vilímová/do srpna 2015/, Iveta Grundová/od září 2015/ 

Odborný garant: MUDr. Jan Balcar 

Hlavní účetní: Lenka Stehlíková 

Kuchyň: Jaroslava Chvapilová – hlavní kuchařka, Dana Syndulová – pomocná kuchařka 

Jídelníčky a normování: Iveta Prudká 

Prádelna, úklid:  Libuše Pilzová, Milena Kokšálová  

Údržba: Josef  Šidák 
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8. Vzdělání zaměstnanců v roce 2015 

Zaměstnanci denního stacionáře v rámci zvyšování kvality poskytování sociálních služeb se 

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 2015 se pracovnice v sociálních službách a sociální pracovnice zúčastnily 

školení v Praze, které bylo zaměřeno na standardy kvality sociálních služeb. Školení bylo 

ukončeno certifikátem. 

V měsíci listopadu 2015 se pracovnice v sociálních službách zúčastnily výměnných stáží ve 

Farní charitě v Litoměřicích.  

9. Přehled uskutečněných akcí v roce 2015 

V roce 2015 jsme zrealizovali pro uživatele denního stacionáře mnoho kulturních akcí. 

Několikrát v roce měli uživatelé možnost zúčastnit se divadelních představení přímo v naší 

organizaci.  

Dne 26. 3. 2015 ředitelka organizace Ing. Ivana Humlová zorganizovala v našem zařízení 

Centra Srdíčko návštěvu známého zpěváka Michala Davida. Ten pozvání rád přijal bez 

nároku na honorář. Jeho návštěvy se zúčastnili nejen naši uživatelé, ale také jejích zákonní 

zástupci, opatrovníci a zastupující osoby domácnosti. Atmosféra byla příjemná. Michal David 

vyprávěl, zodpovídal dotazy, s každým se vyfotografoval, rozdával své fotografie s podpisem 

a na závěr zazpíval několik písní. Od našich uživatelů dostal jako poděkování autíčko 

vyrobené z keramiky. 

V měsíci dubnu 2015 se realizovala v našem zařízení interaktivní přednáška „Svět zdravotně 

postižených“, které se zúčastnili studenti zdejšího Gymnázia J. Jungmanna a rodiče našich 

uživatelů, kteří odpovídali na dotazy studentů. Tato přednáška má veliký a hluboký význam 

pro tyto mladé lidi. 

Jako každý rok v měsíci červnu 2015 jsme uskutečnili pro uživatele projížďku výletním 

vlakem po různých zákoutích a krásách našeho města Litoměřice. 

Dne 8. 6. 2015 se vybraní uživatelé spolu s klíčovou pracovnicí a ředitelkou organizace 

zúčastnili XIII. Sportovních her v hotelu Panorama v Teplicích. 

Dne 11. 6. 2015 v našem zařízení proběhla akce „Dopoledne pro zdraví“. Tato akce byla 

realizována díky projektu a finanční podpoře v rámci grantu z rozpočtu Města Litoměřice 

z Programu sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice. Program byl: výuka 

první pomoci, divadélko: „Vše co žije, vodu pije“ a  přednáška o dentální hygieně. 
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Akce se uskutečnila na zahradě našeho zařízení a byla určena nejen pro uživatele, ale i jejich 

zákonné zástupce, opatrovníky a zastupující členy domácnosti. 

Dne 24. 6. 2015 v zařízení vystoupily studentky SPgŠ v Litoměřicích se svým hudebním 

vystoupením. 

Ve dnech 4. 9. – 11. 9. 2015 realizovala ředitelka organizace Ing. Ivana Humlová letecký 

pobyt u moře s názvem „Zdravotně postižení poznávají svět bez bariér“. V tyto dny byl 

zajištěn jak pro uživatele, tak i pro jejich zákonné zástupce, opatrovníky či zastupující členy 

domácnosti letecký pobyt do Řecka na ostrov Kos, na pobřeží Marmari do hotelu Comfort 

Mariliza. Tento pobytový týdenní aktivizační pobyt byl uskutečněn v rámci projektu, který 

byl podpořen z Fondu Ústeckého kraje. Uživatelé i jejich rodiče byli velmi spokojeni 

V měsíci prosinci bylo uskutečněno několik akcí jako např.: Mikulášská nadílka z Města 

Litoměřice, Andělské Vánoce, vystoupení skupiny Křešičanka s vánočním pásmem, Den 

otevřených dveří a jiné. 

Dne 17. 12. 2015 ředitelka organizace Ing. Ivana Humlová zorganizovala celodenní 

aktivizační a poznávací cestu do Drážďan v Německu, kde jsme navštívili Muzea hygieny 

i pěti smyslů a vánoční trhy. Cestu jsme mohli uskutečnit díky projektu, který byl podpořen 

ze 4. Komunitního plánu Města Litoměřice. Této cesty se zúčastnili jak uživatelé, tak jejich 

zákonní zástupci, opatrovníci a zatupující osoby domácnosti. m                

Akce v roce 2015 

Leden 

 Divadelní představení 

 Canisterapie 

 Vnitřní bazén 

 Divadlo Kašpárkův svět 

Únor 

 Canisterapie 

 Vnitřní bazén 

 Maňáskovo divadlo 

Březen 

 Canisterapie 

 Vnitřní bazén 

 Velikonoční besídka 

 Návštěva Michala Davida 
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Duben 

 Opékání vuřtů  na grilu– čarodějnický rej 

 Canisterapie 

Květen 

 Canisterapie 

 Projížďka výletním vláčkem 

Červen 

 XIII.ročník krajských sportovních her 

 Pěvecké vystoupení SPgŠ – Zpívánky 

 Canisterapie 

 Dopoledne pro zdraví 

Červenec 

 Grilování vuřtů na terase 

Srpen 

 Hry na terase 

 Vycházky do okolí zařízení 

Září 

 Canisterapie 

 Týdenní pobyt u moře v Řecku 

Říjen 

 Canisterapie 

 Hallowenská party 

 Vnitřní bazén 

Listopad 

 Canisterapie 

 Vnitřní bazén 

Prosinec 

 Mikulášská nadílka 
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 vystoupení skupiny  Křešičanka – Pustajka, pásmo koled 

 Andělské Vánoce– pohádkový program  

 Předvánoční posezení s uživateli a jejich zákonnými zástupci a opatrovníky 

 Den otevřených dveří v  Centru  Srdíčko 

 Vánoční besídka 

 Aktivizační a poznávací cesta do Drážďan 

 

10. Ohlédnutí pracovnic denního stacionáře za uplynulým 

rokem 2015 

Uplynulý rok 2015 byl jak pro uživatele, tak i pro denní stacionář velice pozitivní. Uživatelé 

měli možnost zúčastnit se mnoha vystoupení jak divadelního, tak i hudebního přímo v našem 

zařízení, čímž se jim umožňoval styk se společenským prostředím. Dále se někteří uživatelé 

zúčastnili XIII. Sportovních her v Teplicích. V červnu na zahradě našeho Centra Srdíčko 

proběhla akce „Dopoledne pro zdraví“. Tato akce byla realizována díky projektu a finanční 

podpoře v rámci grantu „Aktivit pro občany Města Litoměřic“. Uživatelé, ale i jejich zákonní 

zástupci, opatrovníci a zastupující osoby domácnosti měli možnost vyzkoušet si první pomoc, 

uviděli divadlo na téma: „Vše co žije, vodu pije“, poslechli si přednášku o dentální hygieně. 

Svou návštěvou na pozvání ředitelky organizace Ing. Ivany Humlové nás poctil zpěvák 

Michal David, který měl velký ohlas jak u uživatelů, tak i jejich zákonných zástupců, 

opatrovníků a zastupujících osob. 

Největší ohlas měla realizace týdenního leteckého aktivizačního pobytu u moře v Řecku, na 

ostrov Kos. Tento pobyt byl uskutečněn v rámci projektu, který byl podpořen z Fondu 

Ústeckého kraje a z NADACE ČEZ. Samotná organizace tohoto pobytu nebyla pro paní 

ředitelku organizace vůbec jednoduchá. Snažila se zařídit vše tak, aby byli spokojeni jak 

uživatelé, tak i jejich doprovody. Po návratu z pobytu nás rodiče uživatelů odměnili 

děkovnými e-maily a osobním poděkováním, což byla pro nás známka spokojenosti. My jsme 

jim na oplátku věnovali DVD s fotografiemi z pobytu u moře. 

Uskutečnili jsme také interaktivní přednášku na téma: „Svět zdravotně postižených“, které se 

zúčastnili studenti Gymnázia J. Jungmanna a rodiče uživatelů, kteří zodpovídali na dotazy 

studentů a ti měli možnost získat informace, jak přistupovat, komunikovat či jednat se 

zdravotně postiženými spoluobčany. 

V měsíci prosinci byla realizována poznávací cesta do Německého muzea hygieny a Muzea 

Pěti smyslů, které jsou v Drážďanech. Tato cesta mohla být uskutečněna díky projektu, který 

byl podpořen ze 4. Komunitního plánu Města Litoměřice. Paní ředitelka organizace zajistila 

autobus. Pozváni byli uživatelé, jejich zákonní zástupci, opatrovníci a zastupující osoby, kteří 

se spolu s ředitelkou Centra Srdíčko a klíčovými pracovnicemi zúčastnili. 
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V neposlední řadě je nutno podotknout, že v denním stacionáři byla zakoupena nová křesla 

pro uživatele pro jejich pohodlí, polohovací postel, zakoupili jsme nové posezení na terasu, 

aby se uživatelé v letních měsících cítili na terase jako ve svém přirozeném prostředí. 

 

11. Finanční zpráva za rok 2015 

 

12. Dárci a sponzoři v roce 2015 

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež  –  SRDÍČKO velice děkuje všem níže 

uvedeným dárcům za poskytnutí věcných a finančních darů.  

Velké poděkování patří i donátorům  ze strany dotačních titulů či grantových systémů.   Dále 

též děkuje těm, kteří se s ohledem na předmět činnosti organizace, rozhodli fakturovat nižší 

částky.  

Městský úřad Litoměřice                               

Krajský úřad Ústeckého kraje 

SKUPINA ČEZ, a.s.                                       
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Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice 

CITUS s.r.o. Litoměřice 

Gabriel s.r.o. , České Kopisty 

OVOCNÁŘSTVÍ PLOSKOVICE, paní Poblová a pan Petrásek                      

Cukrárna LILIE, paní                                                                     

Bohušovická mlékárna, a.s. 

OVOCNAŘSTVÍ PLOSKOVICE, Poblová a Petrásek   

Velkoobchod s nápoji Huml a syn Litoměřice                 

Pivovar Holba a.s. 

Mlýn Litoměřice UNIMILLS a.s. 

JAFRA Masáže, Hotel KOLIBA 

Klokočka Roman 

Obchodní firma AP Promo s.r.o. 

Hotel Koliba  Litoměřice                     

BILLA, spol. s.r.o                                          

Mlýny Litoměřice UNIMILLS a.s.                     

sklad ovoce a zeleniny Lotinar Terezín                   

Rádio IMPULS                                      

MASNÉ KRÁMY SLANÝ a.s.                                             

Pivovar KONRAD              

Šmíd a Kasal s.r.o. IT PROFESSIONALS            

paní Johnová, paní Kotyková,  pan Dostál z regionální televize 

 

Sociální služba denní stacionář byla podpořena neinvestiční dotací na podporu sociálních 

služeb z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji“ na rok 2015 a dále byla z Fondu Ústeckého kraje podpořena neinvestiční dotací na 

projekt „Zdravotně postižení poznávají svět bez bariér“. Projekt mohl být uskutečněn díky 

značné finanční podpoře z Fondu Ústeckého kraje a částečnému spolufinancování Nadací 

ČEZ, formou mobilní aplikace Pomáhej pohybem. 

                          

 

 

Naše organizace dostala k užívání osobní automobil značky Dacia Dokker, a to díky projektu 

"Sociální automobil", který organizovala Českomoravská reklamní agentura Kompakt 

Poděbrady. Projekt je koncipován na reklamním základě a mohl být realizován díky pronájmu 

reklamních ploch firem, obcí, apod.  na jeho karoserii, http://kompakt-cr.cz/. Tímto velice 

děkujeme všem, kteří využili reklamní plochu automobilu, viz. seznam sponzorů. 

http://kompakt-cr.cz/
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13. Fotografie v rámci poskytování sociální služby denní 

stacionář: 
Základní činnosti: 

 

 

Pobyt u moře – Řecko, ostro KOS 

 

 

  

Pobyt v Řecku 
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Německo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Michala Davida 
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Canisterapie: 

 

 

 

 

 

 

 

Snoezelen, interaktivní tabule, keramická pec, vnitřní bazén 

 

 

 

 

 

 

  


