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„Co je to pokora?

Skutečná pokora je schopnost přijmout nepřijatelné.
Schopnost přijmout s hrdostí i ty nejtěžší životní rány … a nevzdávat se.„



Vážení přátelé,

s velkým potěšením si Vám dovolujeme předložit v pořadí již druhou výroční zprávu našeho 
projektu CENTRUM HÁJEK, který pomáhá rodičům pečující o své handicapované dítě.

Chceme jim prostřednictvím našich služeb pomáhat zvládat jejich nelehký každodenní
vyčerpávající životní úděl.
Chceme být jejich stálými spolehlivými partnery.
Chceme být součástí jejich životů.

Prožili jsme krásný rok 2014 a už těšíme se na ten příští.
 

Lenka Šiková
předsedkyně spolku



Název:     Asociace pro pomoc handicapovaným dětem
Právní forma:    spolek (od 1. 1. 2014)
Datum vzniku:    03.12.2010 (registr Ministerstva vnitra pod čj.: VS/1-1/82241/10-R)
Sídlo:     Křimická 756, 330 27 Vejprnice
IČ:    22845798
DIČ:    nejsme plátci DPH
Telefon:    +420 602 692 763
Internetové stránky:   www.centrumhajek.eu
E-mailová adresa:   info@centrumhajek.eu
FB:    www.facebook.com/centrumhajek

Běžný účet:   241590515 /0300 (ČSOB – pobočka Plzeň)
Transparentní účet:  6775441001/5500 (Raiffeisen bank – pobočka Plzeň)

Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
GPS souřadnice - 49°39´51“N 13°32´13“E

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

PRACOVIŠTĚ

Ředitelka projektu:
Šiková Lenka
+420 602 692 763
sikovalenka@centrumhajek.eu

Zástupce ředitelky:
Šik Marcel
+420 602 432 716
sikmarcel@centrumhajek.eu

Manager projektu
Bc. Jungová Markéta
+420 776 832 628
jungovamarketa@centrumhajek.eu

Manager projektu
Bc. Petráňová Aneta
+420 728 542 783
petranovaaneta@centrumhajek.eu

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KONTAKTY

KONZULTANTI PRO ZAHRANIČNÍ KLIENTY
+420 776 832 628 (Bc. Markéta Jungová) +420 725 308 088 (Konstantin Kostikov)

+420 728 542 783 (Bc. Aneta Petráňová) +420 721 628 785 (Renata Šilhavá)



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

Od 01.01.2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník a naše organizace tak změnila právní formu 
z původního občanského sdružení na současný spolek.K tomuto datu jsme byli zapsáni do obchodního 
rejstříku firem (doposud jsme spadali pod registr Ministerstva vnitra).



Spolek (občanské sdružení) 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 (Vojtova 
metoda, Bobathova metoda, synergická reflexní terapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, laserová 
a ultrazvuková terapie, rašelinové a parafínové zábaly apod.).



Vzhledem k narůstající poptávce ze strany rodičů jsme kapacitu denního stacionáře během roku 2014 
průběžně navyšovali z původního počtu 2 klienti/den na až na 15 klientů/den.
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V rámci poskytování léčebné ambulantní rehabilitace a pro jednání o budoucí spolupráci se zdravotními 
pojišťovnami bylo potřeba založit nestátní zdravotnické zařízení (NZZ) - jeho registraci ZDR/1164/14 jsme 
získali 05/2014.

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. 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.





Dále se pak v roce 2014 mohli naši další tři noví fyzioterapeuté zúčastnit základního školení TheraSuit a jeden 
fyzioterapeut se zúčastnil nástavbového školení TheraSuit. Celkem tak máme již šest proškolených odborníků 
v rámci této speciální metody.



Pro lepší efektivitu a preciznost provedení rehabilitace pracují v našem zařízení vždy s jedním klientem 
současně dva fyzioterapeuté. Znamená to sice pro naše zařízení vyšší mzdové náklady, rodiče však tuto praxi 
velmi oceňují.

V rámci zkvalitnění léčebné rehabilitace 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 

(toto školení absolvovali dva fyzioterapeuté)
• PANat - je léčebná metoda, která využívá specifické polohování končetin ve vzduchových dlahách URIAS 

ve fyziologické pozici a umožňuje tak aktivní pohyb bez nežádoucí kompenzace (toto školení absolvoval 
jeden fyzioterapeut)



V září 2014 jsme úspěšně prošli inspekcí kvality poskytování sociálních služeb od Úřadu práce ČR – závěr 
šetření pro nás znamenal ujištění, že náš projekt splňuje všechny požadavky v rámci Standardů kvality 
sociální péče.

Následně jsme se obrátili na MPSV se žádostí o možnost zařazení našeho projektu mezi sociální služby 
poskytující služby s nadregionální a celostátní působností – do tzv. Programu B.
Byli jsme velmi potěšeni, že naší žádosti bylo vyhověno.

A rozhodnutím ze dne 15.12.2014 jsme začali v rámci tohoto Programu B poskytovat nově registrovanou 
sociální službu – sociální rehabilitaci (č. registrace - 1396076).

Uživatelé jsou podporováni v tom, aby byli co nejvíce samostatní a bez pomoci (nebo jen s malou asistencí) 
zvládali ve svém každodenním životě co nejvíc. Služba je cíleně navázána na moderní rehabilitační metodu 
TheraSuit a umožňuje pokroky získané díky pohybové terapii uvést do praxe.
Kapacita této služby jsou 2 klienti/den a je určena pro handicapované děti od 1 – 15 let s tělesným, mentálním 
a kombinovaným postižením.

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



Vícezdrojové financování nám umožnilo zajistit celoroční provoz, rozšířit počet odborného personálu a pořídit 
potřebné vybavení.  Naší prioritou bylo a je zajistit klientům odbornou a láskyplnou péči - obojí vyžaduje 
naše značné úsilí při získávání finančních prostředků na pokrytí nejen základních provozních výdajů, ale také 
na nákup specifických rehabilitačních pomůcek s ohledem na individuální potřeby jednotlivých klientů.

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí a od Statutárního města Plzeň tvoří největší část rozpočtu 
v oblasti pokrytí běžných výdajů na provoz zařízení. Dále nám finančně přispěl Plzeňský kraj, jednotlivé 
městské obvody Plzně, obce a Úřad práce.

Granty od nadací a sponzorů nám umožnily např. nákup svozového automobilu a dalších nezbytných pomůcek 
a vybavení.

Darovací smlouvy 473 347 Kč
Státní sektor 2 653 700 Kč
Nadace 1 907 000 Kč
Veřejná sbírka a drobní dárci 70 944 Kč

CELKEM 5 104 991 Kč

státní sektornadace

veřejná sbírka
a drobní dárci

darovací smlouvy



Vážíme si všech finančních prostředků, které naše zařízení získá. Každý dárce je pro nás velmi cenný. 
Darováním svých finančních prostředků nebo svého času se s námi společně podílí na naší cestě pomoci 
handicapovaným dětem a jejich rodinám.

Pinkasová Renata

Jirát Petr
Kuncová Jana

Kopecký Vlastislav
Čermáková Michaela

Šott Libor
Poláková Zdeňka
Štosková Lenka
Suchá Tamara

Piklová Marcela
Dunghubel Jaroslav

Lavida Centers
Hemzáčková Hana

Vodehnal Jan
Buverl Radek

Tomlan Stanislav
Pinkasová Renata
Kohoutová Helena

PRAVIDELNÍ PŘISPĚVATELÉ

JEDNORÁZOVÍ PŘISPĚVATELÉ











VÝZNAMNÉ
UDÁLOSTI A AKCE 
ROKU 2014



Významným milníkem bylo 
uzavření smlouvy o vzájemné 
spolupráci se Západočeskou 
univerzitou v Plzni – ta je pro nás 
velmi významná jak po stránce 
odborné, ale také jsme v jejím 
rámci zahájili spolupráci s 
Fakultou aplikovaných věd 
na vývoji speciální pomůcky 
pro epileptické klienty 
– tzv. „epialarmu“.     
Nově také v našem zařízení 
umožňujeme odbornou praxi 
studentům Západočeské 
univerzity.

Náš projekt se snažíme 
prezentovat v rámci i událostí, 
které pořádají i organizace, které 
s námi spolupracují.

SPOLUPRÁCE SE ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU

PLES LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK PLZEŇ 02/2014



Fotbalisté FC Viktoria Plzeň 
nám opět podali pomocnou 

ruku a vybrali si náš projekt jako 
jeden ze tří, který v rámci svého 

nadačního projektu Viktoriánské 
srdce podpořili.

Naše dobrovolnice během 
fotbalového utkání nabízeli 

možnost divákům přispět 
do zapečetěných kasiček 

na dobročinné účely. 

NADACE VIKTORIÁNSKÉ SRDCE03/2014

http://zelenyzivot.net/clanek/
matus_kozacik_predal_centru_

hajek_sek_na_33_000_kc/



Akci Hvězdná pekárna pro Vašíka 
připravili v nákupním centrum 
OLYMPIA PLZEŇ dětský stacionář 
a centrum léčebné rehabilitace 
CENTRUM HÁJEK a Pekařství Šefl. 
Martin Straka, Matúš Kozáčik, 
Kateřina Emmons, Antonín 
Procházka, Andre Černá, Lucie 
Křížková, Martin Stránský nebo 
třeba házenkáři mistrovského 
M.A.T. Plzeň – ti všichni se na pár 
okamžiků proměnili v prodavače 
voňavého pečiva a tímto 
netradičním způsobem pomohli 
dobré věci. Kromě výborného 
pečiva bylo možné dát si lahodnou 
kávu, koupit si přírodní mošt 
anebo se nechat vyfotit se svou 
oblíbenou hereckou či sportovní 
hvězdou a fotografii si hned nechat 
podepsat.
Cílem akce bylo touto netradiční 
formou získat finanční prostředky 
na léčebnou rehabilitaci Vašíka 
Kutáka. Vašík chtěl jako každý 
malý kluk sportovat. Do jeho 
života ale zasáhla nevyléčitelná 
genetická porucha, která Vašíka 
v deseti letech trvale upoutala 
na invalidní vozík. S tím však přišla 
i řada dalších komplikací - Vašík se 
sám nenají, nenapije a potřebuje 
pomoc i ve všech dalších běžných 
úkonech, které jeho vrstevníci 
zvládají zcela samostatně. Jedinou 
jeho šancí na zlepšení je léčebná 
rehabilitace.

HVĚZDNÁ PEKÁRNA PRO VAŠÍKA 06/2014

Akce se zúčastnili Patroni CENTRUM HÁJEK a přizvali jsme i další 
osobnosti ze sportovní i kulturní oblasti. Moderátorem celého 
odpoledne byl Jiří Pelnář.



Pavel Horváth, Marek Bakoš  (FC Viktoria Plzeň)
Andrea Černá, Martin Stránský (herci)
Martin Straka, Jan Schleiss (kapitán HC Plzeň)
Jana Marie Kateřina Korbelová
Radek Motlík, Jakub Škvařil, Jan Blecha (M.A.T. Plzeň)
Kateřina Emmons (sportovní střelba)
David Křížek (jachtař)
Antonín Procházka (divadelní herec a režisér) 
Karel Paul (skupina Kečup)
Michal Jančařík (televizní moderátor)
Lucie Křížková (moderátorka ČT 1)

Výtěžek z akce: 39. 298,- Kč



Od Nadace Prazdroj lidem 
jsme V 12/2013 získali 
finanční podporu ve výši 500. 
000,- Kč na nákup svozového 
automobilu, který bude sloužit 
rodičům, kteří nemají možnost 
své dítě do našeho zařízení sami 
pravidelně dovážet.   
Na získání zbývající potřebné 
pořizovací částky svozového 
automobilu jsme v roce 2014 
zorganizovali projekt, který 
motivoval případné sponzory 
k pomoci koupí tzv. puzzle. Díky 
tomu jsme mohli v 08/2014 
nakoupit nový svozový vůz.

NÁKUP SVOZOVÉHO AUTOMOBILU 08/2014



http://plzen.cz/pavlina-jisova-
a-pratele-pomohou-koncertem-

projektu-centra-hajek-18378

„Autem z města, pro 
handicapované děti cesta.” S tímto 

heslem vstoupila před koncem 
loňského roku Asociace pro 

pomoc handicapovaným dětem 
do nadačního programu Prazdroj 
lidem. Úspěch v tomto programu 
znamenal půl milionu korun, což 

je téměř polovina prostředků 
potřebných k nákupu svozového 
automobilu. Další část poskytly 

soukromé firmy, nadace a fyzické 
osoby. Poslední třetina, potřebná 

k dofinancování, bohužel stále 
chybí. To by se ale mohlo alespoň 

trochu změnit díky charitativnímu 
koncertu Pavlíny Jíšové a přátel, 

který se uskuteční 5. září 2014 
od 19:30 hodin v Plzni, v sále 

Saloonu na Roudné“. Na koncertě 
Pavlína Jíšová slavnostně pokřtila 

své nové CD.

Výtěžek koncertu: 11.400 Kč

CHARITATIVNÍ KONCERT PAVLÍNY JÍŠOVÉ09/2014



http://www.5plus2.cz/?e=KE-
KLATOVY&d=07.11.2014#strana=2

NÁVŠTĚVA PRVNÍ DÁMY ČR IVANY ZEMANOVÉ 11/2014



Martina Straku vystřídal na pozici 
patrona zařízení Jan Schleiss, 

který společně se svými mladými 
spoluhráči Jakubem Jeřábkem 

a Dominikem Simonem navštívil 
Centrum Hájek a seznámil se 
s jeho službami v oblasti péče 

o handicapované děti.
Martin Straka k podpoře 

handicapovaných dětí uvedl: 
“Rádi bychom vhodnou formou, 

například organizováním 
sportovních akcí pro veřejnost 

apod. i nadále pomáhali 
rodičům handicapovaných 
dětí a pracovníkům Centra 
Hájek v jejich nelehké práci 

a usnadnili jim překonávat bariéry 
každodenního života.

HC ŠKODA PLZEŇ – NÁVŠTĚVA CENTRUM HÁJEK11/2014

http://www.hcskoda.cz/
clanek.asp?id=Plzensti-indiani-

podporuji-deti-i-jejich-rodice-v-
Centru-Hajek-8856#



Naši Patroni nás pozvali na 
hokejové utkání a naše děti jim 
moc fandily.

NÁVŠTĚVA HC ŠKODA PLZEŇ 11/2014



http://www.hcskoda.cz/clanek.
asp?id=Vanocni-navsteva-

Plzenskych-Indianu-udelala-
radost-detem-v-Centru-

Hajek-8949

Za dětmi a jejich pečovateli přišli 
patroni centra Jan Schleiss se 

svým spoluhráčem Janem Sýkorou 
a majitelem klubu HC ŠKODA Plzeň 

Martinem Strakou, profesionální 
cyklista František Raboň a brankář 

FC Viktoria Pzeň Matúš Kozáčik. 
V průběhu odpoledne si 

pohráli s dětmi a v příjemné 
vánoční atmosféře pohovořili 

se zaměstnanci o možnostech 
podpory stacionáře pro 

handicapované děti v příštím roce.

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NAŠICH PATRONŮ12/2014



V rámci vánoční „Spanilé jízdy“ 
nás navštívila náměstkyně 
primátora Eva Herinková.
Předala našim dětem dárek - 
minivěž na přehrávání pohádek 
a písniček, které mají naše děti 
tak rády.

NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA 12/2014

http://socialnisluzby.plzen.eu/
aktuality-1/archiv-aktualit-2014/
spanila-jizda-nadelovala.aspx



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.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí a Statutárnímu městu Plzeň, 
Plzeňskému kraji a všem dárcům, kteří pomohli a finančně nás podpořili.

Poděkování pro Janu Marii Kateřinu Korbelovou 
a dětský pěvecký sbor Andílci.

Ráda bych také poděkovala jménem svým i jménem správní rady naše-
ho spolku všem zaměstnancům, kteří i nad rámec svých povinností a ve 
svém volném čase pomáhají udržet a rozvíjet tento projekt pomáhající 

handicapovaným dětem a jejich rodinám.

Poděkování Janě Kupcové a Václavu Chaloupkovi.



Obec Volduchy, Město Rokycany, Nezvěstice

Andrey Hlavackove

PRAZDROJ LIDEM
PRO LEPŠÍ ŽIVOT

VIKTORIÁNSKÉ
SRDCE
POMÁHÁME FOTBALEM

VEŘEJNÝ SEKTOR

NADAČNÍ FONDY

1 2 3

Obec VejprniceObec Šťáhlavy



RWE Energie a.s., Advokátní kancelář Görges & Partners, 
Plzeňský golf park a.s., Lumius s.r.o., LMC s.r.o., Business media s.r.o., LA Sport s.r.o., 

Helena Jahnová, Bc. Markéta Jungová, Ing. Vladimír Rauch, Lucie Kaiserová, 
Realitní kancelář Pubec s.r.o., DIOSS Nýřany a.s., Jana Mynaříková, Věra Klinčoková, Jan Půta, 
MuDr. Marta Pešková, Cortis consulting s.r.o., Jan Vodehnal, Ing. Miloslav Konečný, Jiří Pinkas

FIRMY

První plzeňská
galvanovna s.r.o. Auto



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 
Odbor sociálních věcí 

Škroupova 1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 
 

Registrované služby:  

Druh služby: denní stacionáře 
Identifikátor: 8221740 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s mentálním postižením 
- osoby s tělesným postižením 
Věková struktura cílové skupiny:  
- děti předškolního věku (1 - 6 let) 
- mladší děti (7 –10 let) 

Forma poskytování: ambulantní 
Kapacita: 
- počet klientů: 15 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78 odst. 2 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o sociálních službách), rozhodl dne 15. 12. 2014 v souladu s § 82 odst. 2 zákona o sociálních 
službách a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb č.j. SV/4165/14 podané dne 29. 10. 2014 
žadatelem 
 

Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, IČ: 22845798 
Křimická 756, 330 27 Vejprnice 

správní rada - předseda: Lenka Šiková 
správní rada - místopředseda: Marcel Šik 

 
 
(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto: 

Asociace pro pomoc handicapovaným dětem 
Křimická 756 
330 27 Vejprnice 

ROZHODNUTÍ 

V Plzni dne 15. 12. 2014 
Vyřizuje: Bc. Jana Maroušková 
Tel.: 377195570 
Č.J.: SV4422/14 
 

Rozhodnutí o změně registrace 
č.j.: SV4422/14 
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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 
Odbor sociálních věcí 

Škroupova 1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 
 

Poskytována od: 1.4.2013 

- starší děti (11 – 15 let) 
Místo poskytování: Centrum Hájek 

Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice 

 
Odůvodnění: U výše uvedené sociální služby nedošlo k žádným změnám. 

Druh služby: sociální rehabilitace 

Poskytována od: 1.1.2015 

Identifikátor: 1396076 

Okruh osob: Cílová skupina:  
- osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s mentálním postižením 
- osoby s tělesným postižením 
- osoby se zdravotním postižením 
Věková struktura cílové skupiny:  
- děti předškolního věku (1 - 6 let) 
- mladší děti (7 –10 let) 
- starší děti (11 – 15 let) 

Místo poskytování: Centrum Hájek (od 1.1.2015) 
Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice 

 
Odůvodnění: Poskytovatel požádal dne 29. 10. 2014 o registraci výše uvedené sociální služby.  
Výzvou ze dne 24. 11. 2014 vyzval správní orgán poskytovatele, aby odstranil vady žádosti, 
v termínu do 31. 12. 2014. 
Usnesením ze dne 24. 11. 2014 bylo řízení ve věci registrace výše uvedené sociální služby 
přerušeno.  
Poskytovatel doručil dne 1. 12. 2014 požadované dokumenty a vady žádosti odstranil. 
Vyrozuměním ze dne 5. 12. 2014 oznámil správní orgán poskytovateli, že v řízení o změně 
registrace pokračuje. 
Poskytovatel dostal možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí do 5 kalendářních 
dnů ode dne doručení. Poskytovatel tuto možnost nevyužil. 
Dne 11. 12. 2014 doručil poskytovatel písemnost, ve které upřesnil adresu místa poskytování 
výše uvedené sociální služby. 
Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny potřebné údaje a doklady, splňuje podmínky 
pro změnu registrace sociálních služeb podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách. 

Forma poskytování: ambulantní 
Kapacita: 
- počet klientů: 2 

 

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

Rozhodnutí o změně registrace 
č.j.: SV4422/14 
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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 
Odbor sociálních věcí 

Škroupova 1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 
 

 
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním 
učiněným u správního orgánu Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, Škroupova 
1760/18, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání 
rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  

 

 

Mgr. Filip Zapletal 
vedoucí odboru sociálních věcí 

 
 
Upozornění: Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s § 82 odst. 1 zákona 
o sociálních službách, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů 
obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, 
s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o  registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou 
údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny 
oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém 
změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady. 
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách 
dopustí deliktu tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1 citovaného 
zákona. Za správní delikt se v souladu s ust. § 107 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních službách, 
uloží pokuta do 10 000 Kč. Podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, o změnách údajů, 
které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán 
rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb. 
Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými 
doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci 
rozhodnutí o změně registrace.  
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách 
dopustí deliktu tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci 
podle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za správní delikt se, v souladu s  § 107 odst. 5 
písm. b) zákona o  sociálních službách, uloží pokuta do 20 000 Kč.  

Rozhodnutí o změně registrace 
č.j.: SV4422/14 
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Asociace 
pro pomoc handicapovaným dětem,

Křimická 756, 33027 Vejprnice 

Kontaktní osoba: 
Lenka Šiková, ředitelka
tel.: +420 602 692 763

e-mail: sikovalenka@centrumhajek.eu

www.centrumhajek.eu
www.facebook.com/centrumhajek


