
Zá hlav í  na  

z a dn ím  

p a nelu  

Tady můžete stručně, ale 

výstižně shrnout své pro-

dukty nebo služby. Ob-

vykle se sem neuvádí 

prodejní text. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolor 

et accumsan.  

Ná z ev  or g an iz a ce  
Sem u mí stěte  f i remní  s lo ga n.  

Tele fo n:  5 5 5 5 55 5 55 5 

Centrum  

denních  

s lužeb 
 

BARBORKA  
 

Barborka 1191 
Ledeč nad Sázavou 

584 01 
 

IČO: 288 61 094 
 

č. účtu: FIO banka  
260 037 86 55/2010 

 
www.hata-ops.cz 

Cílová skupina:  

 

Děti, mládež a dospělí od 7 let 
do 80 let s mentálním a kombi-
novaným postižením.  

Kontakty:  
 

ředitelka 
Mgr. Iveta Vrbová 

tel.: 730 177 740 
 

Vedoucí CDS 
Mgr. Kateřina Davidová 

tel.: 731 313 626 
 

Provozní doba: 
pondělí - pátek 
6:30 – 16:00 

 

Facebook Háta o.p.s. 
www.facebook.com/hataops 

 

Facebook CDS Barborka 
www.facebook.com/cdsbarborka 

 

Facebook Sociální bazar 
www.facebook.com/socialnibazar 

 

Facebook Potravinová banka Vysočina 
www.facebook.com/

potravinova.banka.vysocina 
 

Facebook Komunitní centrum 
www.facebook.com/My.je.vic.jak.ja 

 

Klub BARBORKA – fé 

 

 

http://www.hata-ops.cz


Nabídka činností:  

• pomoc při zvládání běžných úkonů 

• péče o vlastní osobu  

• Nácvik výchovné, vzdělávací a akti-
vizační činnosti 

• sociálně-terapeutické činnosti 
(výtvarná a pracovní činnost) 

• nácvik vaření 

• bowling 

• cukrárna 

• knihovna 

• solná jeskyně 

• masáže 

• canisterapie 

• zahradničení 

• nácvik základních domácích prací 

• výlety 

• koncerty, divadla, kina, nákupy 

• bazén 
• vířivá vana 
• další činnosti dle přání uživatelů… 

Poslání: 
Centrum denních služeb dává uživa-
telům sociálních služeb možnost na-
vázat sociální kontakty mimo do-
mov. Poskytuje péči v oblasti sociál-
ní, integrační a výchovně vzdělávací 
za účelem nalézt porozumění, pod-
poru, zázemí a tím dosáhnout co 
největší míry nezávislosti handica-
povaných na pomoci okolí v běžném 
životě. 

Zásady poskytování sociální 

služby 

1) vytváření přátelského a rodinné-

ho prostředí, důraz na společen-

ství (respekt, tolerance, vzájem-

nost, rovnost, důvěrnost, ne-

strannost) 

2) začlenění uživatele do širšího so-

ciálního prostředí 

3) individuální přístup k uživateli 

4) pružné přizpůsobení služeb po-

třebám uživatelů 

Podporují nás: 
 

MPSV 
kraj Vysočina 

město Ledeč nad Sázavou 
město Světlá nad Sázavou 

město Humpolec 
obec Kozlov 
Dreko, s.r.o. 

Janeček CZ, s.r.o. 
Unimont J.C.K. s.r.o 
Ing. Pavel Vomela 
Pivovar Bernard 

Tlapnet 
MBcomp 
Galatek 

Václav Šotola 
Milan Plodík 

 
Opera Silvatica 

Matra Trasnsport a.s. 
Ing. Andrej Babiš 
Nadace Agrofert 

 
 

Děkujeme za podporu 
 
 

Prostory centra: 
 

 Hlavní místnost 
 Dílna 
 Odpočinková místnost 
 Cvičná kuchyně 
 Šatna 
 Relaxační místnost 
 WC 
 Koupelna 
 Terasa 
 Zahrada s bazénem 
 Wellness 
 Klub BARBORKA fé 


