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Sídlo: 
Asociace pro pomoc handicapovaným dětem  
Křimická 756 
330 27 Vejprnice 
 
Právní forma: spolek (od 01.01.2014) 
Registrace: Ministerstvo vnitra - VS/1-1/82241/10-R (ze dne 03.12.2010) 
IČ: 22845798 
DIČ: nejsme plátci DPH 
E-mail: info@centrumhajek.eu 
Tel. : +420 602 692 763, +420 602 432 716 
Web: www.centrumhajek.eu 
FB: facebook.com/centrumhajek 
 
Bankovní spojení:  
Běžný účet: 241590515 /0300 (ČSOB – pobočka Plzeň)                                                                                   
Běžný účet: 270127861/0300 (ČSOB – pobočka Plzeň) 
Transparentní účet: 6775441001/5500 (Raiffeisen bank – pobočka Plzeň) 
https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-
ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=6775441001 

 
Pracoviště: 
Šťáhlavice 158 
332 03 Nezvěstice 
GPS souřadnice - 49°39´51"N 13°32´13"E 
 
Ředitelka: 
Lenka Šiková 
Tel.: +420 602 692 763 
E-mail: sikovalenka@centrumhajek.eu 

Zástupce ředitelky: 
Marcel Šik 
Tel.: +420 602 432 716 
E-mail: sikmarcel@centrumhajek.eu 

Manager projektu: 
Bc. Markéta Jungová     Bc. Aneta Petráňová 
Tel.: +420 776 832 628     Tel.: +420 728 542 783 
E-mail: jungova@centrumhajek.eu   E-mail: anetapetranova@centrumhajek.eu 

Konzultanti pro zahraniční klienty: 
+420 776 832 628 (Bc. Markéta Jungová) 
+420 728 542 783 (Bc. Aneta Petráňová) 
+420 725 308 088 (Konstantin Kostikov) 
+420 721 628 785 (Renata Šilhavá) 
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Organizační struktura: 
Středisko:     Středisko: 
- Registrované sociální služby - Denní stacionář NZZ (nestátní zdravotnické zařízení) 
č. registrace: 8221740     č. registrace: ZDR/1164/14 
- Registrované sociální služby – Sociální rehabilitace 
č. registrace: 1396076                                                                                                                                                             
- Registrované sociální služby – Odlehčovací služby 
č. registrace: 4703361                                                                                                                                      

   

Spolek Asociace pro pomoc handicapovaným dětem vzniklo na konci roku 2010. Založili ho rodiče 

pečující o těžce postiženého chlapce Samuela.  

Projekt – CENTRUM HÁJEK - vznikl na základě neuspokojené poptávky po sociálních službách pro 

handicapované děti, které není ani za pomoci asistentů možné integrovat do kolektivu zdravých dětí, 

neboť specifika náročné každodenní péče o ně to neumožňují. 

Takové zařízení, kde je o handicapované děti odborně pečováno a děti každý den intenzivně 

rehabilitují, v Plzeňském kraji chybělo. Rehabilitace je totiž základní a nezbytná potřeba takovýchto 

dětí – každodenní komplexní rehabilitace. Bez té dochází ke zhoršení jejich zdravotního stavu.  

Proto jsme se soustředili na vybudování takového zařízení, kde bude odborný personál využívat 

léčebné metody a postupy s využitím moderních rehabilitačních pomůcek, strojů a zařízení k intenzivní 

léčebné rehabilitaci. Získali jsme pro tento účel do dlouhodobého pronájmu nebytové prostory v 

bývalém hotelu Hájek v blízkém sousedství státního zámku Kozel.  

Registraci poskytovatele sociálních služeb se nám po splnění všech přísných podmínek (vybudování 

bezbariérovosti, stavební přestavba dispozic nebytových prostor, hygienické a požární předpisy, 

vybavení potřebným zařízením a pomůckami) podařilo získat k 01.04.2013. 

Prostřednictvím našeho projektu se snažíme rodičům pomoci s jejich velmi těžkou celodenní péčí o 

postižené dítě a umožnit jim návrat do plnohodnotného pracovního a společenského života. 

Od roku 2013 poskytujeme sociální služby ve formě provozu denního stacionáře CENTRUM HÁJEK pro 

handicapované děti od 1 – 15 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Většina našich 

klientů má nejtěžší (IV. ZTP) stupeň postižení. 

Poskytování základní ošetřovatelské péče je samozřejmě z hlediska základních potřeb dítěte důležité, 

ale pro lepší prognózu je nezbytné zařadit do denního programu dítěte metody, které budou dítě 

posouvat vpřed z hlediska tělesného a mentálního rozvoje.                                                  

Již dnes dokáže CENTRUM HÁJEK klientům v rámci pobytu ve stacionáři či v rámci ambulantní 

rehabilitace nabídnout široké portfolio rehabilitačních metod, včetně fyzikální rehabilitace                    

(synergická reflexní terapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, laserová a ultrazvuková terapie, 

rašelinové a parafínové zábaly apod.). 
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Jako třetímu zařízení v České republice se CENTRUM HÁJEK podařilo získat licenci na poskytování 

speciální léčebné rehabilitační metody TheraSuit – jedná se o moderní, velmi účinnou metodu pro 

klienty s neurologickým onemocněním zaměřující se především na problematiku nácviku chůze. 

Je primárně určena pro pacienty s poškozením mozku, kde je konečným důsledkem nefunkčnost 

pohybového aparátu. Typickým klientem jsou především děti s vrozenými vadami mozku (např. DMO 

- dětská mozková obrna). Naším cílem je využít této metody v programu sociální rehabilitace s cílem 

zvýšit úroveň soběstačnosti našich dětských klientů. 

TheraSuit v základu využívá kombinaci dvou prvků. V první řadě je to stabilizační oblek, který je 

doplněn tzv. “rehabilitační cvičební klecí“. Mimořádnost stabilizačního oblečku spočívá v jeho 

funkčnosti. Prostřednictvím pružných spojů mezi jednotlivými prvky obleku je možné odstranit 

patologické postoje či pohyby klienta a uvést ho fyziologicky správného (zdravého) držení těla. Teprve 

v tomto okamžiku začínáme pracovat na nácviku pohybových a sociálních dovedností.  
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Denní stacionář Sociální rehabilitace Odlehčovací služba
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Neprohlubujeme tedy patologické (chybné či nepřirozené) pohybové stereotypy, ale učíme tělo a CNS 

novým, fyziologicky správným, pohybům. Cílem terapie je v drtivém množství případů samostatná 

chůze. To je velmi často rozhodující parametr pro setrvání dítěte v rodině. Využíváme jednu z 

neúčinnějších a nejmodernějších metod na světě pro řešení problémů s chůzí a pohybem vůbec. Díky 

intenzivní terapii a pravidelnému opakování je možné „donutit“ mozek a CNS aby jiná jeho část 

převzala funkce poškozeného centra pohybu, a tím v mozku vytvoříme centrum nové, které je schopné 

opět řídit pohyby celého těla. To je obrovský pokrok směrem k soběstačnosti a samostatnosti našich 

klientů. 

     

 

Pro speciální metodu TheraSuit máme 5 proškolených odborníků. 
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Pro lepší efektivitu a preciznost provedení rehabilitace pracují v našem zařízení vždy s jedním klientem 

současně 2 fyzioterapeuti. Znamená to sice pro naše zařízení vyšší mzdové náklady, rodiče však tuto 

praxi velmi oceňují.  

V rámci zkvalitnění našich služeb v oblasti rehabilitace i v oblasti sociální jsme vytipovali další odborná 

školení, která nám umožní ještě komplexnější péči o naše klienty: 

 SRT (synergická reflexní terapie) – stimulací reflexních bodů se vytvářejí podmínky pro lepší řízení 
motoriky. 
 

 PANat - je léčebná metoda, která využívá specifické polohování končetin ve vzduchových dlahách 
URIAS ve fyziologické pozici a umožňuje tak aktivní pohyb bez nežádoucí kompenzace. 
 

 Bazální stimulace - koncept podpory, péče a vedení lidí s těžkým zdravotním postižením práci s 
dětmi s fyzickým a mentálním postižením. Je určena právě našim klientům, kteří mají narušenou 
nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, naši klienti mají většinou poranění 
mozku a další různá zdravotní postižení. 
 

 Metoda PANat - léčebná metoda využívající polohování horních i dolních končetin ve vzduchových 
dlahách. Nafukovací dlahy se používají v rámci metody PANat tehdy, jestliže chceme umožnit 
aktivní pohyb bez nežádoucí kompenzace a pokud možno i bez taktilního zásahu fyzioterapeuta. 
Cvičení se vzduchovými dlahami je zábavné a nebolí, usnadňuje pohyb a snižuje třes, atetózní 
projevy, otoky a hypertonus.  
 

 Školení v sociální oblasti – metodika v sociální práci, základy aktivizace, plánování v sociálních 
službách. 

 Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem – školení absolvovali 

naši zaměstnanci na podzim roku 2015. 
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Naše organizace poskytuje sociální služby s nadregionální a celostátní působností – v tzv. programu 

B. Naše služby mohou využít klienti z celé České republiky. V rámci tohoto programu jsme 

zaregistrovali ke 13.07.2015 novou sociální službu Odlehčovací služby (č. registrace – 4703361). 

Naše nová služba pomáhá rodičům jak v nenadálých životních situacích (nemoc některého z rodičů či 

jiného člena rodiny, kdy se rodič nemůže starat o své dítě), tak i pokud si potřebuje rodina od intenzivní 

péče o své handicapované dítě odpočinout. 

Tato služba je nabízena klientům nadregionálně – tedy v rámci celé ČR. 

 

 

Název grafu

Darovací smlouvy (nadační fondy, právnické osoby a fyzické osoby).

Státní sektor.

Veřejná sbírka a drobní dárci.

Darovací smlouvy (nadační fondy, právnické osoby a fyzické osoby). 2, 360. 478,44 Kč 

Státní sektor. 4, 373. 038,00 Kč 

Veřejná sbírka a drobní dárci. 126. 292,66 Kč 

CELKEM 6, 859. 809,10 Kč 
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Účetní uzávěrka za rok 2015:                                                                                                                                                    
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Významné události v roce 2015: 

 2015 – Hipoterapie – Koterov, farma Jitřenka 

V období jaro až podzim si děti užívaly hipoterapii ve farmě Jitřenka.   

           

     

 Canisterapie – pejsky mají děti rády a pejskové rádi dělají společnost našim dětem: 
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 Běh pro dobrou věc – Katka a Matt Emmons a Shape Corporation běželi pro nás v Karlových Varech 

dne 23.05.2015: 
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 II. ročník golfového turnaje Filipa Jíchy se konal dne 15.06.2015 v Golfparku v Dýšiné: 

 

 

 Cyklistický benefiční závod Františka Raboně 29.08.2015: 

   

 Anděl, Mikuláš a čerti zavítali za našimi dětmi 03.12.2015 - pohádkové bytosti doprovodil primátor 

města Plzně Martin Zrzavecký se svými kolegy: 
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Zvláštní poděkování patří těmto dobrovolnicím, které nám po celou dobu trvání projektu pomáhají: 

Babická Lenka, Benešová Lucie, Beránková Šárka, Johnová Markéta, Jungová Barbora, Karpíšková 

Pavla, Kolingerová Tereza, Lišková Karol, Marková Jana, Mikulová Lucie, Petráňová Aneta, Roštášová 

Nicola, Stará Lucie. 

            

 


