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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. Bc. 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 – 15 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. 
Výroční zprávu sepsala: Štěpánka Sokolová, Ivana Humlová 
 
 

2. Úvodní slovo ředitelky organizace 
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. 
V zimních měsících lze využít zrenovovaný vnitřní bazén, který je přizpůsoben i nechodícím 
příjemcům služeb. V loňském roce byl ve všech prostorách organizace, kde se pohybují 
zdravotně postižení uživatelé naší sociální služby denní stacionář, nainstalován stropní 
zvedací systém včetně speciální závěsné zvedací vesty. Tímto se naše zařízení dostalo na 
úroveň převyšující jiné denní stacionáře v republice. Systém pomáhá v nácviku chůze 
uživatelům s omezenou pohyblivostí i v jejich přenosu. Stropní zvedací systém z velké části 
financoval náš zřizovatel. 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 krom samotné péče o příjemce služeb včetně těžce 
handicapovaných osob, 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.  
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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 jesle, dětský dechový stacionář, denní stacionář – 
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež,  nestátní příspěvkové a 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.                                                                                                                                                                                                                             
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 sníženou soběstačnost a o které je stále pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí tj. v rodině. Osobní motivací je podporován i další růst vedoucí ke 
zlepšení kvality života.       
                                                                                                                                                                                       
Centrum Srdíčko poskytovalo i v roce 2017 prostory Základní škole speciální, Základní škole 
praktické a Praktické škole. Tyto školy vzdělávají naše klienty. 
 
Tak jako v roce 2016 uživatelé využívali po celý rok 2017 fakultativní služby -  canisterapie a 
hiporehabilitace. 
 
V bazénu, který je umístěn v budově Centra Srdíčko,  dle rozpisu rehabilitují a relaxují od 
podzimu do jara, uživatelé denního stacionáře a děti z dechového stacionáře. Na doporučení 
odborného lékaře poskytuje v prostorách Centra Srdíčko zkušená fyzioterapeutka účinnou 
rehabilitační péči.  
 
I v roce 2017paní 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 2017, myslím si, byl stejně úspěšný jako rok 2016.         
                                                 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 zlepšování se jejich sociálních, psychických i fyzických schopností za pomocí 
osobního přístupu a inviduálního plánování pro každého uživatele. 
Pořádáme různé kulturní, společenské i sportovních akce. 
Každá z klíčových pracovnic se svému uživateli v rámci svých možností zcela věnuje 
a vytváříme pro ně takové podmínky, které by měly splnit jejich očekávání.  
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Rodina, která se rozhodla využívat denní stacionář, by měla mít kladný postoj z práce 
z našeho zařízení. 
         Štěpánka Sokolová 
 
 
5. Poslání sociální služby v roce 2017 
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. 
 
 
 
6. Dlouhodobé cíle a krátkodobé cíle v roce 2017 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 2017 
1. V období od března do října podnikneme společně s uživateli nejméně jedenu poznávací 

akci či výlet za účelem získání nových poznatků a rozšíření obzorů. 
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Cíl: Rozvoj aktivit, efektivní forma edukace, rozšíření poznatků, kontakt se společenským 
prostředím, omezení izolace a prevence před sociálním vyloučením zdravotně postižených 
uživatelů. 
K cíli č. 1: Vedoucí sociální služby vytipuje, zajistí a zorganizuje nejméně jeden výlet či 
poznávací akci v okolí do míst, kde bude možné načerpat nové poznatky o flóře či fauně. 
Hodnocení:  Vedoucí služby dne 30. 11. 2017 zajistila, zorganizovala a zrealizovala pro 
uživatele a jejich pečující osoby dopolední výlet do Botanické zahrady v Teplicích, který se 
vydařil. Byla zajištěna i doprava autobusem přímo od Centra SRDÍČKO do Teplic a po 
návštěvě botanické zahrady odvoz zpět. 
Dne 18. 5. 2017 byl na dopolední hodiny zorganizován výlet d ZOO Srdov, avšak tento výlet 
se neuskutečnil z důvodu nízkého zájmu ze strany uživatelů a jejich rodinných příslušníků 
(pečujících osob 
2. V období od května do září zorganizujeme pro uživatele nejméně jednu zábavnou a zároveň 

edukační akci na zahradě organizace. 

Cíl: Rozvoj aktivit a činností, zábavnou a poutavou formou docílení edukace, navázání 
pevných vazeb díky společně trávenému času a společným zážitkům, posílení vzájemné 
komunikace 
K cíli č. 2: Vedoucí služby společně s ředitelkou organizace zajistí a zorganizují nejméně 
jednu zábavnou a zároveň edukační akci na zahradě organizace. 
Hodnocení:  Cíl byl splněn, ředitelka organizace napsala projekt  DOPOLEDNE PRO 
ZDRAVÍ, v rámci kterého bylo možné  zrealizovat pro uživatele a jejich pečující osoby 
zábavné a edukační  dopoledne. 
Jednalo se o 3 bloky:  přednáška o dentální hygieně aneb péče o zuby   
                                     divadlo na téma správná životospráva a pitný režim   
                                     výuka první pomoci         
3. Podíváme se společně s uživateli nejméně jednou na výstavu či akci, která bude pořádána 

na výstavišti Zahrady Čech. 

Cíl: společná činnosti a zábava, omezení izolace, kontakt se společenským prostředím 
omezení izolace a prevence před sociálním vyloučením zdravotně postižených uživatelů 
K cíli č. 3: Vedoucí sociální služby vytipuje, zajistí a zorganizuje nejméně jednu účast na 
výstavě nebo akci v areálu výstaviště Zahrady Čech. 
Hodnocení: Cíl byl splněn. Vedoucí služby za pomoci ředitelky zajistil a zorganizoval pro 
uživatele dne 9.6. 2017 návštěvu areálu výstaviště, kde se konaly  Hasičské slavnosti. 
Dne 19. 9. 2017 návštěvu Tržnice Zahrady Čech. 
4. Prosadíme úpravu názvu organizace. 
Cíl: vypovídající název organizace, omezení zavádějících dedukci 
K cíli č. 4: Ředitelka organizace iniciuje jednání se zřizovatele 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 organizace být upraven např. Centrum pro 
zdravotně postižené – SRDÍČKO. Úprava názvu organizace podléhá schválení Rady města 
Litoměřice a schválení Zastupitelstva města Litoměřice, a to 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 též následně musí být zanesena na 
webové stránky organizace, do všech smluv, do faktur, apod. 
Hodnocení: Cíl se nepodařilo splnit, neboť změna názvu organizace je značně rozsáhlý 
a náročný proces. Vzhledem ke skutečnosti, že je organizace 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 dojít i k výskytu rizikových dopadů na 
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chod a kontrolní složky organizace. Tímto je tento cíl přesunut jako jeden z cílů pro 
následující rok 2018. 
5. Uskutečnit nejméně jednu náslechovou praxi studentům středních škol. 

Cíl: Zvýšení informovanosti, umožnění vzájemných kontaktů studentů a uživatelů, rozšíření 
spektra povědomí o problematice zdravotně postižených, 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, které v rámci svého studia mají 
předmět sociální péči. 
V rámci krátkodobých cílů chceme zejména podporovat sociální vazby a pomáhat při 
začleňování zdravotně postižených uživatelů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením 
v rámci společnosti. Chceme motivovat veřejnost k přehodnocení postojů ke zdravotně 
postiženým, k odbourání lhostejnosti či opovržení a k podílení se na budování kvalitních 
mezilidských vztahů 
Hodnocení:  Cíl byl splněn. Ředitelka 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. Studentky na 
oplátku uživatelům sociální služby zazpívaly. 
 
 
7. Zásady poskytování služby denní stacionář v roce 2017 
Máme ohleduplný, vstřícný postoj k uživatelům. 
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 2017 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). 
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. 



 

 

7 

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 2017 
Ředitelka: Ing. Ivana Humlová 
Zástupkyně ředitelky: Lenka Stehlíková 
Vedoucí sociální služby: Josef, Otradovec, Renata Mrvová 
Pracovnice v sociálních službách: Eva Gallerová, Eva Lorencová, Iveta Grundová, Eliška 
Ryvolová, Iveta Kojíčová 
Sociální pracovnice: Ing. Bc. Ivana Humlová 
Odborný garant: MUDr. Jan Balcar 
Hlavní účetní: Lenka Stehlíková 
Kuchyň: Jaroslava Chvapilová – hlavní kuchařka, Dana Syndulová – pomocná kuchařka 
Jídelníčky a normování: Renata Mrvová 
Prádelna, úklid:  Libuše Pilzová, Veronika Chabrová 
Údržba: Josef  Šidák 
Výpomoc: Soňa Šikulová 
 
 
10. Vzdělání zaměstnanců v roce 2017  
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 2017 se pracovnice v sociálních službách a sociální pracovnice zúčastnily mnoha 
školení. Školení byla ukončena certifikátem. 
14.3. 2017                                  Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou 
11.4. 2017                                  Specifikace komunikace s mladistvým klientem 
9.11. 2017                                  Úvod do problematiky soc. patologických jevů 
27.11. - 29.11. 2017                   Bazální stimulace –  základní kurs 
 
 
11. Přehled uskutečněných akcí v roce 2017 
Centrum Srdíčko pořádalo v roce 2017 celkem 7 workshopů v termínech: 4.9., 22.9., 10.10., 
24.10.,30.10.,21.11, 1.12 na téma Podpora pečujících osob – podpora efektivního rodičovství. 
Projekt, který napsalo Srdíčko, reaguje na problematiku rodičů, kteří permanentně pečují  
o handicapované děti a tímto je chce organizace podpořit při jejich vyčerpávajícím 
a náročném poslání.  Velké dík patří městu Litoměřice, které tento projekt z velké části 
financovalo z dotace v rámci programu Sociálních a zdravotních aktivit pro občany města 
Litoměřice na rok 2018.     
 

V měsíci květnu 2017 byl v prostorách denního stacionáře, včetně snoezelenu a fyzioterapie 
nainstalován stropní zvedací systém, díky kterému mohou děti i mladiství upoutaní na 
invalidní vozík vstát a chodit. V manipulaci s uživateli pomáhá také zaměstnancům.  Díky 
tomuto zařízení se denní stacionář dostal na úroveň převyšující jiné denní stacionáře 
v republice. Systém pomáhá v nácviku chůze uživatelům s omezenou pohyblivostí i v jejich 
přenosu. Stropní zvedací systém z velké části finančně podpořil zřizovatel, tedy Město 
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Litoměřice ze svého rozpočtu. Díky speciální stropní zvedací vestě mohou i nechodící 
uživatelé bezpečně zkoušet chůzi a poznávat tak pohyb, který nikdy nezažili. 
 
Dne 16. 6. 2017 jsme realizovali náš  projekt „Dopoledne pro zdraví“. Jednalo se zážitkovou 
a osvětovou akci s tématikou prevence zdraví. Program se skládal ze tří základních bloků, 
v rámci kterých děti a zdravotně postižené osoby měly přednášku o dentální hygieně, 
následovalo divadlo, které pojednávalo o správné výživě a pitného režimu a na závěr si 
všichni mohly vyzkoušet praktickou výuku první pomoci včetně nácviku umělého dýchání na 
výukovém modelu. Účastníci obdrželi drobné ceny a každý si odnášel domů kartáček na zuby. 
Akce mohla být uskutečněna díky finanční podpoře v rámci grantu Města Litoměřice 
z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice. 
 
Dne 27. 7. 2017 na Golfovém hřišti na Litoměřické kotlině byli naši uživatelé na základě 
pozvání Ústeckého kraje na akci Hranice handicapu. Uživatelé zde byli hravou a nenásilnou 
formou  zapojeni do „golfových aktivit“. Pro všechny bylo připraveno občerstvení 
včetně  doprovodného programu Ing. Pavla Suchánka.  

Dne 26. 9. 2017 někteří zaměstnanci MěÚ v Litoměřicích včetně vedoucích odborů a pana 
tajemníka vyměnili kancelářské prostředí za zahradu Centra SRDÍČKA, 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 rozhodně udělali velkou radost. Tímto krokem dostal pilotní 
projekt městského úřadu Dobrovolnictví ve veřejné správě lidský rozměr s pozitivním 
dopadem na zainteresované strany. 

 
Tabulka : seznam uskutečněných akcí v roce 2017 
Datum Název akce 
4. 1. bazén 
5. 1. náslechová praxe – studenti SPgŠ 
18. 1. bazén 
23. 1. náslechová praxe – studenti SPgŠ 
1. 2. bazén 
15. 2. bazén 
28. 2. Canisterapie 
1. 3. bazén 
15. 3. bazén 
23. 3. Canisterapie 
29. 3. bazén 
3. 4.  Hiporehabilitace 
9. 5.  uvedení do provozu zvedacího zařízení 
19. 5. Canisterapie 
26.5.  Hiporehabilitace 
2.6. výlet vláčkem 
9. 6 . návštěva hasičských slavností v Litoměřicích 
16. 6 . Den zdraví  
30. 6 Písničková revue - disko na zahradě 
27.7. Návštěva golfového areálu Terezín 
19.9. Zahrada Čech 
9.10 focení 
11.10 bazén 
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5.  12. Mikulášská nadílka + Sváťovo divadlo 

6. 12. bazén 

7.12. návštěva Palačinkárny 

13.  12. Vánoční besídka – vystoupení skupiny Myš 
a Maš 

15. 12. Vánoční besídka pro rodiče 

18.12. - 20. 12. Vánoční prodejní stánek 

 
 
 
12. Ohlédnutí pracovníků denního stacionáře za uplynulým rokem 2017 
 
Rok 2017 byl jak pro pracovníky, tak i pro uživatele velmi přínosný. 
Měli jsme možnost se společně účastnit, jak divadelních, tak i hudebních vstoupení. Těmito 
pořádanými akcemi, umožňujeme uživatelům kontakt a zapojení se do společenského dění  
s okolním prostředím. 
 
Velký ohlas měl Den pro zdraví, který byl pořádán pro uživatele i pro jejich pečující osoby, 
na naší zahradě. Projekt obsahoval 3 bloky, jednalo se o přednášku o dentální hygieně, aneb 
péče o zuby, divadlo na téma správná životospráva a pitný režim, výuka první pomoci. 
Projekt byl situován zábavnou formou, takže nenápadnou cestou jim byla připomínána jak 
péče o chrup, tak i o své zdraví a vše s tím související. Pro uživatele uspořádání této bylo 
velice přínosné. 
 
Bylo pořádáno několik výletů, tematických akcí, kde uživatelé společně s rodinnými 
příslušníky měli možnost obdivovat např. krásu Botanické zahrady v Teplicích. Mezi 
vydařenou akci, počítáme návštěvu areálu výstaviště Zahrady Čech při příležitosti Hasičských 
slavností, kde velký obdiv u uživatelů měla vystavená hasičská auta. 
 
Především velký přínos, jak pro pracovníky denního stacionáře, tak i pro uživatele denního 
stacionáře, má zabudování zvedacího stropního systému, který byl nainstalován v místnostech 
fyzioterapie, snoezelenu, bazénu a především denního stacionáře. Součástí zvedacího 
stropního systému je speciální závěsná vesta. Funkce tohoto zařízení, spočívá v usnadnění 
práce s imobilními uživateli při manipulaci s nimi, napomáhá při nácviku a zdokonalování 
chůze.  Je to zařízení, které si pracovnice denního stacionáře nemohou vynachválit, pro jeho 
bezpečnost a snadné ovládání, jak pro sebe tak i pro uživatele, kteří v tomto zařízení mají 
pocit jistoty a bezpečí. V místnostech fyzioterapie. Snoezelenu a bazénu jsme toto zabudování 
hradili z našeho rozpočtu. Za pomoci zřizovatele Města Litoměřice, který nám finančně 
přispěl, mohlo toto zřízení být zabudováno i v místnostech Denního stacionáře.  
 
 
 
 
 

16.10. Canisterapie 
25. 10. bazén 
8. 11. bazén 
22.11. bazén 
30. 11. výlet do botanické zahrady - Teplice 
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13. Finanční zpráva za rok 2017 
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14. Dárci a sponzoři v roce 2017 
Město Litoměřice 
Krajský úřad Ústí nad Labem 
Nadace ČEZ 
CG  Niké, z. ú. 
Diecézní charita Litoměřice 
Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice 
Ústecký kraj  
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15. Fotografie v rámci poskytování sociální služby denní stacionář 
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