
POSLÁNÍ
Posláním sociální služby DS CENTRUM 
HÁJEK je poskytovat uživateli na základě 
individuálního plánování takové služby, 
které mu umožní postupným začleňováním 
do běžné společnosti zůstat co nejdéle 
v přirozeném prostředí rodiny.
Podporou soběstačnosti získají uživatelé 
šanci prožít aktivní, plnohodnotný a důstojný 
život.
Plnění tohoto poslání je veřejný závazek 
všech zaměstnanců DS CENTRUM HÁJEK.

Nabízíme komplexní služby v oblasti 
denní péče s jedinečným zaměřením 
na intenzivní léčebnou rehabilitaci. 
Rozvíjíme znalosti, komunikační schop-
nosti a sociální vztahy u dětí s tělesným, 
mentálním nebo kombinovaným posti-
žením ve věku od 1 roku do 15 let z celé-
ho Plzeňského kraje. 

OKRUH OSOB
DS CENTRUM HÁJEK je určen pro děti:
• ve věku od 1 - 15 let
• s tělesným, mentálním nebo 

kombinovaným postižením
• s lehkou, střední, těžkou a hlubokou 

mentální retardací

AKTUÁLNÍ KAPACITA ZAŘÍZENÍ
JE 10 UŽIVATELŮ.

Všechny služby jsou zpoplatněny 
dle aktuálního ceníku.

CÍLE
Cílem DS CENTRUM HÁJEK je:
• umožnit uživateli, navzdory limitům 

daným jeho druhu a stupni postižení, žít co 
nejběžnějším způsobem života

• nabízet s ohledem na závažnost 
postižení uživatele jen takovou míru 
pomoci a podpory s důrazem na rozvoj 
nejvyšší míry jeho budoucí samostatnosti 
a nezávislosti

• rozložit náročnou každodenní péči o dítě 
s handicapem mezi rodinu (příp. zákonné 
zástupce) a stacionář a tím snížit zátěž 
rodiny. Cílem je, aby dítě co nejdéle 
vyrůstalo v přirozeném rodinném prostředí.



denní stacionář
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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
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www.facebook.com/centrumhajek

Tisk Tiskárna Král, Pařížská 10, 301 00 Plzeň, www.razitkakral.cz

Prostředí
• klidné prostředí uprostřed brdských lesů 

necelých 10 km od Plzně v těsné blízkosti 
zámku Kozel

• moderní, nově zrekonstruované prostředí
• milý a více než pečlivý odborně vzdělaný 

personál pro celodenní péči o dítě

Služby
• vycházíme z potřeb každého uživatele, 

sestavujeme po vzájemné konzultaci s rodiči 
individuální plán péče a nácviku sociálních 
dovedností

Jsme specializované pracoviště zaměřené 
na intenzivní léčebnou rehabilitaci a rozvoj 
motorických dovedností.
Uživatelům služeb denního stacionáře tak 
můžeme nabídnout komplexní lázeňskou 
péči spočívající v každodenní rehabilitaci. 
Klientům nabízíme:

• stanovení plánu rehabilitací naším 
rehabilitačním lékařem

• rehabilitaci dítěte prováděnou profesionálními 
a neustále školenými fyzioterapeuty

• možnost odpolední ambulantní rehabilitace  
• nejširší nabídku rehabilitačních metod - více 

než 20 druhů rehabilitačních metod a terapií 
jako je například Vojtova reflexní terapie, 
Synergická reflexní terapie, Dynamická 
neuromuskulární stabilizace, Craniosakrální 
terapie, Oxygenoterapie atd.

Doprava
• možnost svozové služby - dítě vyzvedneme 

v místě bydliště a v dohodnutý čas dovezeme 
vlastní dopravou zpět domů.


