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Slovo úvodem 
 Již dvacátým rokem se mohou Poděbrady a okolí pochlubit zařízením, 

které pečuje o osoby se zdravotním postižením.  

 Denní stacionář, který navštěvuje patnáct klientů nabízí možnost 

zajímavě stráveného času během dne zejména pro osoby s mentálním postižením. 

Každý den je naším cílem připravit co možná nejpestřejší činnost. Za všechny 

jmenujme kroužek ergoterapie, vaření, arteterapie, hudby a fyzioterapie. 

 Sociálně terapeutická dílna umožňuje našim klientům aktivně psát příběh 

svého života ve formě smysluplné práce, pohodového kolektivu a mírného zlepšení své 

finanční situace. Vždyť ono jenom muset ráno vstát a jít mezi lidi je samo o sobě 

terapie. 

 Podpora samostatného bydlení je třetí a nejmladší službou pro klienty s 

mentálním postižením z Poděbrad a okolí. K dispozici je osm bytových jednotek a 

osobní asistentka, která pomáhá ve věcech pro většinu lidí naprosto samozřejmých a 

nezbytných pro fungování ve společnosti.  

 Mimo tyto pravidelné sociální služby si dopřáváme i výlety do divadel, 

sportovní akce, týdenní pobyty v tuzemsku i v zahraničí, nebo „jen“ společná setkání 

našich členů. Do dalších tradičních aktivit Handicap centra Srdce patří i poskytnutí 

prostor lékařům z transfuzní stanice k odběrům krve od dárců. Již 12. rokem vítáme  po 

třech měsících dárce krve. 

 Do naší rodiny služeb patří největší a nejstarší služba – Týdenní 

stacionář Chotěšice. Tato služba pečuje od pondělí do pátku o 35 mladých lidí s 

mentálním postižením a připravuje je tak na budoucí život, ať už samostatný, nebo s 

pomocí našich služeb v Poděbradech. Říkáme jí startovací a mladí lidé se u nás 

připravují nejen po stránce teoretické, ale hlavně praktické, na budoucí samostatný 

život.  Zároveň navštěvují středoškolskou Praktickou školu jednoletou. 

 Všechny tyto aktivity by nebylo možné realizovat bez našich sponzorů a 

přátel. Za všechny klienty a lidi s mentálním postižením v Poděbradech a okolí Vám za 

spolupráci v roce 2011 děkujeme. 

Naše střechy nad hlavou 

Sociálně terapeutická dílna a denní stacionář – 

Ostende 88/II, Poděbrady 

Chráněné bydlení – U Zimního stadionu 762, 

 Poděbrady 

Týdenní stacionář – Chotěšice 75, Chotěšice 

Prodejna našich výrobků 

Kolonáda prof. Libenského - Poděbrady 



      DENNÍ STACIONÁŘ  

 Jitka Borovičková  

Počet klientů: 15  

Cílová skupina: lidé s mentálním a 

kombinovaným postižením od 16 let 

neomezeně 
 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA 

Valerie Prokopová 

Počet klientů: 22 

Cílová skupina: lidé s chutí do práce, kteří 

díky zdravotnímu handicapu  

mají znevýhodněný vstup na trh práce bez 

omezení věku 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Mgr. Petra Doubková 

Počet klientů: 11 

Cílová skupina: lidé se zdravotním 

postižením  

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Mgr. Petra Doubková 

Počet klientů: neomezeno 

Cílová skupina: každý, kdo potřebuje 

pomocnou ruku a radu v sociální oblasti 

TÝDENNÍ STACIONÁŘ CHOTĚŠICE 

Miroslava Jandová 

Počet klientů: 35 

Cílová skupina: mladí lidé od 16 let optimálně 

do 35 let s mentálním, tělesným, zrakovým , 

sluchovým a kombinovaným postižením 

Praktická škola Chotěšice,o.p.s. 

Mgr. Marcela Marková 

Počet studentů: 12 

Při týdenním stacionáři si mohou klienti doplnit 

středoškolské studium v Praktické škole 

jednoleté 

Systém komplexní péče o lidi s mentálním postižením 

Výroční zpráva Týdenního stacionáře a Praktické 

školy je ke stažení na  www.hcsrdce.cz . 
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Mgr. Michal Šmíd 

- 

ředitel 

Dum spiro, spero. 

728 180 180 

reditel@hcsrdce.cz 

Co to je kvalita? Jak se měří kvalita sociální služby? Je služba kvalitnější  s pevnějšími regály na šanony?  Opravdu  chtějí klienti 

standardy kvality? Tak komu slouží a kdo vydělává v systému na byrokracii na úkor lidí v první linii? Provokace? Ať si. 

Já pokládám sociální službu za kvalitní, pokud je plně obsazená a klienti ji dobrovolně využívají. To je pro mě jediné měřitelné a 

relevantní posuzování přímo od lidí pro které každý den pracujeme. 

Nejsem si jistý, zda by byrokrat měl v roce  2011 z Handicap centra Srdce, o.p.s. radost, s o to  větší chutí  hlásím „všechny služby 

naplněné“.   Rok 2011 byl opravdu plodný a jsem nucen zvolit stručnou formu štábního hlášení.   

- O 7% jsme zvýšili svou míru svobody v 

samofinancování  z 35% na letošních 42% 

(Historicky nejmenší dotace od MPSV ČR) 

-- Vysoutěžili jsme bez zprostředkovatelských parazitů 

veřejnou zakázku na provoz dílny a bydlení 

-- Začali jsme aktivně vymáhat dluhy, najali  jsme si 

externího právního zástupce – 3 běžící exekuční 

řízení vůči dlužníkům – „sociálně chápající nerovná se 

bezzubý a hloupý“ 

Dlouho jsem o tomto kroku přemýšlel  a myslím že 

jsem vyčerpal  své  možnosti domluvy. Mám 

odpovědnost za spravedlivý přístup  k poctivým  

platícím klientům.  

Investice 

--  Obnova dlouho zanedbávaného autoparku z 

vlastních vydělaných zdrojů 

Citroen C3, Nissan Juke, Citroen C1 

Výměna 3O% oken v týdenním stacionáři 

-- Celý týdenní stacionář vymalován 

-- Výměna koberců v týdenním stacionáři 

- Nové zamykatelné skříňky pro klienty služeb 

 

 

 

- Vytvořeny stránky www.hcsrdce.cz spolu s e-shopem a založen 

facebookový profil , změna e-mailů 

- Audit a získání Ochranné známky „Práce postižených“ 

- Přechod a s ním spojená administrativa ke stabilnímu zaměstnávání 

lidí se zdravotním postižením z modelu VPP na §78 – dalších nových 

5 lidí má u nás stabilní práci 

-- Získali jsme poprvé v naší historii patrona, finalistu soutěže 

Superstar pana Richarda Nedvěda  

Více o spolupráci s patronem se dozvíte u denního stacionáře 

- 2 televizní reportáže  v celostátních televizích  

-- 13 článků v tisku a elektronických médiích 

-- 4 odběry krve – 218 dárců v roce 2011 

--  Opět v sezóně otevřena naše prodejna výrobků v Libenského 

kolonádě v reprezentačním centrálním parku 

-Vytvoření nové výrobní řady – Lázeňská koupelová sůl 

-- Posílení pracovníků v přímé péči vzhledem  k náročnější struktuře 

klientů – více klientů s prvky autistického spektra 

-- rozšíření zákazníků  o naši práci/výrobky a udržení stávajících 

dodavatelů  

- Stabilizace kolektivu a osamostatnění mnoha agend vedoucím 

služeb 

-  Růst organizace si vyžádal novou ekonomku na plný úvazek 

 
Výhled 

 Mnoho dalších novinek naleznete v této výroční práci v příspěvcích jednotlivých vedoucích sociálních služeb. V roce 2012  bude podpora 

ze strany MPSV ČR opět nižší, přesto se nebudeme soustředit pouze na holé přežití, ale pokusíme se realizovat  některé ambiciózní projekty.  

Ze všeho nejdříve budeme usilovat o získání mikrobusu pro materiál dílny a svoz klientů. Na jaře nás čeká rekonstrukce sociálních zařízení v týdenním 

stacionáři. Vyčerpáme  prostředky EU určené pro vybavení Praktické školy v oblasti výpočetní techniky, zejména interaktivní tabule. Asi nejdůležitější 

projekt pro celý rok je příprava stavby chráněných bytů v Poděbradech. Po několika slepých uličkách v minulých letech jsme prozatím nejdále.  Cítím  od 

našich klientů i rodičů sílící tlak  a hlad právě po chráněném bydlení.   

 

 Dovolte mi na tomto místě poděkovat svému kolektivu za profesionální  práci odvedenou pro naše klienty a jejich rodiny v roce 2011.  
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Mgr. Marcela Marková 

- 

vedoucí zařízení 

Poděbrady a 

Praktické školy 

606291292 

markova@hcsrdce.cz 

Každým rokem přibývají témata a pojmy, se kterými se my, jako poskytovatelé sociálních služeb musíme seznamovat, 

složitě potýkat a pracovat. Pojmy čistě sociálního charakteru např. standardy, klíčový pracovník, pracovník sociální péče, smlouva o 

poskytnutí sociální služby, osobní cíl apod. se geometrickou řadou rozrůstají o pojmy projekty, granty, evropský sociální fond, 

benefity, šablony, monitorovací zprávy apod. Toto vše vedle přímé péče o klienty klade na všechny zaměstnance organizace velké 

nároky. 

Přesto, nebo právě proto, zvýšené úsilí nás všech umožňuje stálý rozvoj organizace a kvalitní péči o svěřené klienty. 

 V roce 2011 byla poskytována péče 85 osobám ve 4 registrovaných službách: 

- sociálně terapeutická dílna,denní stacionář,podpora samostatného bydlení,týdenní stacionář 

Skladba klientů z pohledu postižení je velmi různorodá. Převážně se jedná o osoby se středně těžkou mentální retardací, 

v dílně jsou zaměstnány osoby s různým stupněm zdravotního postižení, pečujeme však i o osoby neslyšící, s kombinovanými 

vadami a stále více se u nových klientů  setkáváme s diagnostikovanou poruchou autistického spektra různého stupně. 

Péči o klienty zajišťuje celkem 19 zaměstnanců.    

Péče o klienty ve všech službách byla v roce 2011 provázána , monitorována a vyhodnocována v systému e-Quip, což opět 

znamenalo podrobné prostudování tohoto programu a jeho využití. Možnosti tohoto systému jsou široké  jak v oblasti 

personalistiky, managementu, plánování služeb, individuálního plánování klientů. V současné době se stále zdokonalujeme v jeho 

používání i za podpory IT zaměstnanců daného systému. Zákon nám dále ukládá povinnost vzdělávání nových zaměstnanců 

v rekvalifikačním kurzu „pracovník v sociálních službách“ a povinnost absolvovat 40 hodin ročně odborného školení pro všechny 

pracovníky. Dále v současné době umožňujeme vysokoškolské studium 4 zaměstnancům. To samozřejmě vede také ke zvýšeným 

nárokům na organizaci i na jednotlivé  zaměstnance  při zastupování a suplování nepřítomných kolegů. Věříme však, že každé další 

vzdělávání a prohlubování znalostí vede ke zkvalitnění péče o klienty. 

Spolupracující organizací Handicap centra Srdce, o.p.s. je Praktická škola, o.p.s., kde se mohou vzdělávat mladí lidé s 

postižením do věku 26 let. Provázanost obou zařízení umožňuje využívání všech dostupných pomůcek a vybavení. V rámci projektu 

EU „Peníze školám“ připravujeme dovybavení učeben o tzv. interaktivní tabuli, nové počítače s WiFi připojením a nové počítačové 

programy. Vzdělávání v praktické škole připravuje žáky – klienty pro samostatný život, osvojení dovedností přispívá k jejich 

soběstačnosti a začlenění do společnosti. Všemi dostupnými prostředky naše snaha směřuje k přechodu klientů v rámci možností 

z týdenního stacionáře v Chotěšicích  do  poděbradské  terapeutické   dílny,  případně do bydlení. V roce 2011 jsme měli možnost  

takto  dovršit a  předat   klíče  od „našeho“ bytu již čtvrté dlouholeté klientce Jitce, která byla v minulosti zařazena jak v týdenním 

stacionáři, tak v praktické škole, a byla tedy zcela připravena pro život v bytě s podporou asistentky. Současně jí bylo umožněno i 

pracovat v dílně. Tímto byla  dovršena snaha a smysl naší práce – zapojení klienta do běžného života. V současné době stejným 

způsobem připravujeme pro „ život“další 4 klienty, u kterých je velký předpoklad v návaznosti na týdenní stacionář využívat další 

služby – práci v dílně, bydlení s podporou. 

 Neopomíjenou oblastí je samozřejmě i úsek stravování. V tomto roce jsme přistoupili ke změně dodavatelů 

potravin – masa, zeleniny a mražených výrobků. Naše očekávání tímto krokem bylo splněno a věříme, že dobrý a úzký vztah 

s dodavateli povede ke spokojenosti všech. 

            Přestože kapacita našich služeb je téměř naplněna, neuvažujeme o jejich rozšíření. Druhy sociálních služeb, které 

naše organizace poskytuje a jejich kapacita je, jak z hlediska potřeb regionu, tak z pohledu kvality poskytované péče, optimální. 

Výjimkou je služba podporované samostatné bydlení, kdy stárnutím našich klientů se jeví potřeba osobních bytů jako velmi 

aktuální. Proto se v rámci ucelené komplexní péče o lidi s mentálním postižením budeme v dalších letech snažit zaměřit naši 

iniciativu k získání vhodných bytů a tak mnohým našim klientům splnit jejich sen. 





Týdenní stacionář Chotěšice 

Miroslava Jandová 

vedoucí služby 

Chotěšice 75 

Dymokury 289 01 

 

325325642027 

chotesice@hcsrdce.cz 

Nejdůležitější myšlenkou organizace je spokojenost našich klientů. Rok co rok nás klienti přesvědčují o kvalitě našich 

služeb svou spokojeností, ale i kladné odezvy svých zákonných zástupců, rodinných příslušníků a široké veřejnosti. 

Týdenní stacionář je služba, která od pondělí do pátku pečuje o mládež s mentálním postižením. Každý z uživatelů 

služeb je v něčem jedinečný, a proto jsme vytvořili program tzv. každému na míru, sestavením individuálního plánu. 

Součástí našeho programu je zejména motivace nejen našich klientů, ale i jejich rodin a celého kolektivu 

zaměstnanců týdenního stacionáře. Společně diskutujeme, hodnotíme a plánujeme vytváření společných programů, 

akcí, setkání. 

K našim každodenním aktivitám patří tyto činnosti: 

výchovně-vzdělávací činnost (člověk a společnost, čtení, psaní, počítání, člověk a příroda…) 

 praktické činnosti (ergoterapie) práce s textilem, keramika, práce na zahradě, výroba koupelové soli, příprava 

pokrmů, práce s fimo hmotou, aranžování květin…  

řízené volno časové- máme velmi bohatý výběr aktivit, kterých se klienti mohou účastnit (muzikoterapie, dramatický 

kroužek, vyšívání, pletní, háčkování, malování na textil, různé sportovní aktivity např. cvičení na trampolíně a 

gymnastických míčích, posilovací stroje, plážový volejbal, přehazovaná, fotbal, košíková, plavání…) 

Na přání uživatelů jsme vytvořili novou skupinu dílenských pracovníků, kde se naši klienti rozvíjejí při různých 

rukodělných pracích, jako je např. keramika, výroba koupelových solí, přípravy pokrmů, jednoduchých domácích 

úkonů, ale i práce na zahradě pod dohledem paní Mikšovské a ostatních zaměstnanců přímé péče. 

Konec roku 2011 je již minulostí, mnoho věcí se v tomto roce událo a nám zůstaly krásné vzpomínky. 

První polovina roku začala již šestým chotěšickým plesem, který se stal naší tradicí. Následovala prezentace na 

veřejnosti u našich kamarádů v Rakovníku na téma „Hledá se Fantomas“. Jako každý rok máme na chotěšické 

zahradě pálení čarodějnic a jelikož nám počasí přálo, využili jsme této příležitosti k opékání buřtů. Další příjemná 

akce proběhla 22. dubna, kdy jsme ,,naskákali“ do připraveného autobusu a jeli do Prahy O2 arény na projekt 

Nadace Novy  ,,Chceme žít s Vámi“, kterého se každoročně účastníme. Na této akci v Sazka Aréně nám zazpívali 

nejznámější zpěváci, ale i moderátoři snídaně s Novou a sourozenci Gondíkovi. Nyní se dostávám k jedné 

z nejoblíbenějších akcí týdenního stacionáře Boganův pohár. Byl to již čtvrtý ročník.V  červnu jsme navštívili opět 

kamarády z Rakovníka, ale tentokrát jsme za nimi vyrazili na Slapy do Líchov, kde jsme si večer poseděli u táboráku, 

opékali buřty a poslouchali Country muziku.  

Konečně nadešel všemi očekávaný červenec, na který se každý moc těšil. Asprovalata Vrasna v Řecku nás přivítala 

čistým teplým mořem, sluníčkem a svěžím mořským vzduchem.  

Takto bych mohla jmenovat spousty a spousty různých akcí, výletů, společných setkání, posezení, bazénů, besídek, 

na které si všichni rádi zavzpomínáme. Tento úžasný rok jsme zakončili vánoční besídkou, kde si klienti dávali mezi 

s sebou dárky, poseděli nad horkým čajem a výborným cukrovím, které si sami s pomocí paní učitelky Zvěřinové 

upekli. Ačkoliv tyto akce jsou velkým zpestřením našeho týdenního stacionáře, je vždy pro všechny zaměstnance 

přímé péče na prvním místě práce s klientem. 

Tento rok hodnotím opět velmi kladně a za to patří dík celému týmu. 

,, Nezáleží na 

tom, s čím jsi 

přišel, ale s čím 

odcházíš“. 

 



I muži umí šít 
Když je hezky, tak proč být ve třídě 

Pravidelný bazén Jičín 

Velký areál si žádá pořádnou techniku 



Denní stacionář 

Jitka Borovičková 

vedoucí služby 

Ostende 88 

Poděbrady 290 01 

325613362 

stacionar@hcsrdce.cz 

 Rok 2011 pro nás přinesl změny, obohatil nás o nové zážitky, dobrodružství, zkušenosti a poznání 
nových lidí. Byl rokem, který přinesl spoustu příjemných a milých setkání, ve kterých si náš tým uvědomoval, že 
sociální práce je sice práce  obtížná, ale přináší zkušenosti a především prožitky, které by žádná jiná profese nenabídla. 
Proto se chceme podělit o nevšední zážitky našich kamarádů a jejich práci, která je naplňuje každý den. Nejen na 
zážitky máme bohatý běžný den ale i  o činnosti a aktivity související  s výchovně vzdělávací činností (psaní, čtení, 
počítání) přizpůsobené individuálním schopnostem klientů. Rehabilitační a relaxační činnosti jsou pro nás také 
důležité , např. návštěva solno-jodové jeskyně, plaveckého bazénu s vířivkou, návštěva Hálkova divadla, plavba 
parníkem, tradiční   koncert  Chceme žít s Vámi, exkurze a sportovní akce (svíčkárna Šestajovice, policie ČR –poříční 
oddíl povodí  Labe, hasičský záchranný sbor Poděbrady, čistička odpadních vod, závody v dračích lodích, raftové 
závody) , poslechové a pohybové aktivity, hra na hudební nástroje, zpěv, nácvik kouzel v moderní magii.  V rámci  
ergoterapie se věnujeme malování na hedvábí, tkaní koberců, košíkářství, drátování, práci s korálky,  přírodninami a 
keramickou hmotou, práci s textilem a papírem.Velký význam klademe na nácvik dovedností pro domácnost -  práce 
v kuchyni, úklidové práce, praní, žehlení a na ostatní aktivity směřující k podpoře samostatnosti.Ve volnočasových 
aktivitách jsme se  seznamovali s prací na PC a hrou playStation,hráli  společenské hry, poslouchali  hudbu a  
seznamovali jsme se s literaturou. 
 Mezi víkendovou adrenalinovou událost patří již tradičně ,,Boganův pohár,, v Chotěšicích, kde si 
kamarádi a celý tým mohli vyzkoušet týmovou soudržnost, předvést velkou odvahu a hlavně poznat nové přátelé. 
Další velkou příležitostí pro naši skupinu kouzelníků PODĚBRADSKÉ TRIO bylo vystoupení v divadle na Kovárně, 
kde kouzlil i známý kouzelník Richard Nedvěd. Po  úspěšném vystoupení našich kouzelníků nás oslovil, že by se 
chtěl stát našim patronem a dále nás učit novým kouzelnickým trikům. Klienti také měli možnost využít prodloužený 
provoz  denního stacionáře v letních měsících, kdy jsme pro ně  připravili pestrý program.Mezi nejpřítažlivější akci 
patřil 11 denní rehabilitační pobyt v Řecku.  
 Na podzim  jsme oslavili první narozeniny  v nových prostorách a k této příležitosti jsme dostali 
pozvání  pro naše kouzelníky na Mistrovství  České republiky v moderní magii v Týně nad Vltavou.  Radek, Miroslav 
a půvabná kouzelnice Eva  po usilovném trénování předvedli  své kouzelnické umění a zúročili tak píli a čas 
věnovaný nácviku náročných triků. Velkou motivací pro jejich další veřejné vystoupení určitě bylo získání diplomu za 
nejdelší potlesk, který jim předal prezident ČMS Pavel Kožíšek.  Díky této zkušenosti poznali svět, který jim byl 
doposud cizí.  
 Náš stacionář v současné době navštěvuje 10 stálých klientů. Klienti denního stacionáře se svými  
výrobky také  podíleli  na provozu chráněné kavárny, velikonočním , podzimním a vánočním prodeji, aktivně 
spolupracovali  na výstavách a také na trzích organizovaných Středočeským krajem a městem Poděbrad. V rámci 
zkvalitňování služeb jsme sestavili  dotazník s důležitými body o průběhu denního stacionáře a po té jsme společně  
s rodiči u kávy a probrali body v dotazníku. 
 Rok 2011 jsme ukončili  příjemným posezením a tancem v hotelu Junior společně s rodiči a přáteli.  
V roce 2012 se  již  všichni těší  na koncert Chceme žít s Vámi, Boganův pohár, plavbu parníkem, rehabilitační pobyt a 
raftové závody .  Především pro tyto chvíle si dovolíme v závěru vyslovit přání, aby rok 2012 byl nejméně tak úspěšný 
jako rok právě uplynulý. 



Náš patron – pan Richard Nedvěd 

V plném nasazení 



Sociálně terapeutická dílna 

Valerie Prokopová 

vedoucí služby 

Ostende 88 

Poděbrady 290 01 

325613362 

dilna@hcsrdce.cz 

Na dané rčení naváži v souvislosti s právě ukončeným rokem 2011.Kdykoliv se na mne pan Mgr.Šmíd-ředitel naší 

společnosti obrátí s úkolem :text do výroční zprávy,přemítám o celém dlouhém roce,co se stalo,co proběhlo,co se nám 

povedlo,co nikoliv,co je třeba zdokonalit,v čem máme rezervy.,apod.... 

Je to celá velká škála událostí,které proběhly a posunuly nás do  dalších dimenzí. 

V zimních měsích starého roku 2011 nás oslovili zástupci naší majoritní dodavatelské firmy o  možné  osamostatnění se 

ve výrobním programu a možnosti získání ISA 9001,z čehož by pro nás vyplýval interní audit -auditu pro automobilový 

průmysl.Tato přeběžná prognóza se zatím neuskutečnila, vše je ve vývojové fázi a v jednáních firmem.Nicméně změny 

ve výrobních halách byly patrné. 

Oddělení výroby  Magny Nymburk vyslalo své zástupce pro přípravu pracoviště,vytyčila se  pracovní místa,vypracovaly 

se pracovní  postupy,oddělení kvality vytvořilo ,,Etalon závad,podle kterého se musí opracování dílů řídit,zajistila se 

komplexnější logistika-návoz dvakrát denně a pružnější komunikace mezi jednotlivými odděleními Magny -s.r.o. 

Nymburk,prohloubila se agenda personalistiky našich zaměstnanců a celkově jsme se  posunuli ke  

konkurenceschopným firmám. Proběhla školení v interních prostorách Magny Nymburk,v našich výrobních prostorách, 

zlepšila se   komunikace mezi dodavatelskými subjekty . 

Únor a březen nás navštívila Česká televize/trochu jsme si zahráli na herce-neherce ,ve spolupráci  s Televizním klubem 

neslyšících  a byla o naší společnosti  natočena reportáž. Celý spot naší dosavadní činnosti lze shlédnout na 

www.hcsrdce.czV březnu byla podána žádost o udělení Ochranné známky Práce postižených,která spadá pod Nadační 

fond zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Abychom jen nepracovali,dne 1.2.2011 jsme s vybranými 

zaměstnanci uskutečnili exkurzi do závodu Johnson Controls-přímo v areálu Škoda Mladá Boleslav.Je velice 

přínosné,aby zaměstnanci byli seznámeni s realitou výroby za branami naší chráněné dílny.Exurze se velmi 

vydařila.Květen byl pro nás-jako již každoročně v bojovém postavení-oděli jsme se do ,,barvy khaki" a trochu odpočinuli 

od každodenních povinností na  oblíbeném  ,,Boganově poháru",který se uskutečňuje na počet památky našeho 

významného zakladatele pana  Mgr.Bohumila Šmída. 

Červen odstartoval nové financování našich zaměstnanců,poprvé jsme vyzkoušeli  model §78,který nám dovoloval 

přijmout osoby s těžším zdravotním postižením.Tento model se nám osvědčil,i nadále v něm pokračujeme. 

Letní dovolené se přehouply do náročného podzimu,kdy nás čekalo překvapení ve formě interního auditu zaměstnanců 

Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.Tento audit trval jeden pracovní den a 

výsledek na sebe nenechal dlouho čekat . 

Dne 7.11.2011 jsme elekronickou poštou obdrželi informaci o získání licence ochranné známky Práce postižených,která 

nám byla propůjčena po dobu dvou let.Známka se týká  výroby ,kompletace a balení svíček a gelových mýdel. 

Jde o jedno z nejprestižnějších ocenění v řadách zaměstnavatelů,kteří poskytují zaměstnání osobám  pracovně 

znevýhodněným na běžném trhu práce. 

 Jde o maximální zúročení naší dosavadní činnosti. Jako jediná sociálně terapeutická dílna v regionu se můžeme právem 

pyšnit  touto získanou značkou,, Kvality práce.“ Slavnostní předání se uskutečnilo na vánočním setkání členů SPMP  v 

hotelu Junior,kde nám ředitelkou nadačního fondu p.Potměšilouvou byl udělen Cetrifikát k užívání ,,Ochranné známky 

práce pstižených.“Za tím vším,co bylo jmenováno,stojí mimo jiných, především naši zaměstnanci,kterým patří 

poděkování,protože jen to, co vytvořil  člověk a za čím je vidět práce lidí,jen to je možné považovat za 

opravdové  bohatství celé firmy. 

P.S.: A ještě nakonec:,,Máme nové webové stránky s e-shopem,tak si na ně klikněte:www.hcsrdce.cz, opravdu stojí za 

Váš čas.  

...Tu jsem však náhle viděl,že 

mohu pro druhého něco 

znamenat,už jenom tím,že tu 

jsem a že ten druhý je 

šťastný,protože jsem u 

něho.Když se to takhle řekne,zní 

to velmi prostě,ale když pak o 

tom člověk přemýšlí,je to 

obrovská věc,která vůbec nemá 

konce.Je to něco,pro co lze 

žít.Pro lásku člověk žít 

nemůže.Ale pro člověka 

jistě....Erich Maria Remarque 

 

http://www.hcsrdce.cz/


Naše presentace v Libenského kolonádě 
Nová výrobní řada 

Práce pro automobilky Magna, a.s. a Johnson Controls, a.s. 



    
ROK 2011 NAŠE 

PRÁCE: 
V ČÍSLECH 

Dodavatelské subjekty:   leden-listopad 2011   

Magna Nymburk       

BO-retainery -

nárazníky na vozy: 
    992.796 ks 

Toyota,Peguot pro 

TPCA Kolín 
      

A5.LŘ,-postranice 

Škoda Ml.Boleslav 
    338.802 ks 

        

Johnson Controls-

Ml.Boleslav 
      

navlékání drátů do 

potahů 
      

Fábie     3.750 ks 

Koh-i-noor-Městec 

Králové 
      

kompletace 

barevníků,kříd. 
    41.420 ks 

        

Magna Nymburk       

Stříhání flísových 

podložek 
    23.110 ks 

        

Naše výroba:       

        

produkce svíček     2.468 ks 

produkce mýdel     1.526 ks 

nově od listopadu 2011 

koupelové sole 
    131 ks 

prádlo      1491 kg 

Tolik materiálu nám prošlo rukama v roce 2011 

Zumba charity tour 

Kolektiv  sociálně terapeutické dílny 

Citroen C1 – dílna si vydělala a zainvestovala  



Rekruti Pozor! Příští akce 18.-20. května 2012 ve znamení speciálních jednotek Speznaz. 

Kamarádi z Ráčku a z Třebíče, 

moc se na Vás opět těšíme. 



Mgr. Petra Doubková 

vedoucí služby 

U Zimního stadionu 762 

Poděbrady 

Podpora samostatného bydlení 

325613362 

kancelar@hcsrdce.cz 

 Každoroční ohlédnutí za uplynulým rokem je příležitostí 

k bilancování,  připomenutí si významných událostí. V roce 2011 nebyly bohužel 

všechny veselé a pozitivní, rozloučili jsme se se dvěma našimi klienty a sousedy. 

Již na jaře, v dubnu, zemřel přes veškerou péči lékařů i jeho manželky paní 

Štrofové pan Eduard Štrof. Vždy veselého a dobře naladěného si ho určitě budeme 

pamatovat všichni. Celý dlouhý rok se potýkal s velkými zdravotními, jak 

psychickými, tak i fyzickými problémy také pan Maršík. Svým těžkým onemocněním 

v říjnu podlehl po krátké opakované hospitalizaci. Dovolte mi teď oběma zesnulým 

vyjádřit úctu jménem svým, našich klientů i celé organizace. 

 Služby podporovaného samostatného bydlení se v roce 2011 rozhodl 

využívat další z našich sousedů pan Petr Svatoň a paní Štrofová přijala naši 

nabídku na poskytování služeb a jsem ráda, že jsem mohla v našich řadách přivítat 

známé, přesto nové klienty.  

 Rok utekl jako voda snad i díky běžným všedním starostem i 

radostem, které jsme s našimi uživateli řešili. Nákupy, praní, žehlení, pochůzky… 

S postupem času i byty vyžadují větší péči, zaměřili jsme se důkladněji na jejich 

úklid a údržbu. Ze sousedství zmizel zimní stadion, díky tomu se nám krásně 

prosvětlila společná chodba a otevřel se nám výhled na město. Každá z těchto 

maličkostí utváří celek, naše podporované bydlení. 

 Koncem roku jsme začali s přípravami k nastěhování nové nájemnice 

do jednoho z volných bytů a podali jsme žádost na umístění další nové klientky. 

V roce 2012 se tedy budeme těšit na dvě slečny, které rozšíří naše řady nejenom 

v podporovaném bydlení, ale i v denním stacionáři a v chráněné dílně, které budou 

navštěvovat. Věřím, že s nimi zavane čerstvý vítr i do ostatních bytů a naše 

podporované bydlení bude dalším střípkem do mozaiky komplexní péče o lidi se 

zdravotním postižením. 
 



Asistence při nákupu 

Takhle vypadá naše chráněné bydlení 



Alena Albrechtová 

ekonomka 

Ostende 88 

Poděbrady 

 

Ekonomická zpráva- Handicap centrum Srdce, o.p.s. - přehled výnosů a nákladů rok 2011 

325613362 

kancelar@hcsrdce.cz 

Výnosy Náklady 

Dotace MPSV – týdenní stacionář 1 400 000 1.Provozní náklady celkem 3 258 554 

Dotace MPSV – denní stacionář 650 000 1.1.Materiálové náklady 1 350 796 

Dotace MPSV – sociálně terap. dílny 35 000 • potraviny 373 178 

Dotace na mzdu od Úřadu práce 1 702 758 • kancelářské potřeby 45 728 

Dotace Magistrát hl. města Prahy 268 800 • čisticí prostředky 56 653 

Dotace Krajský úřad 40 000 • materiál pro činnost a výrobu 131 422 

Příspěvky obcí 154 000 • spotřeba PHM 243 767 

Sponzorské dary  138 025 • nákup DHIM 185 684 

Tržby za vlastní výrobky 73 454 • ochranné a prac. pomůcky 9 020 

Tržby z prodeje služeb 828 822 • ostatní  305 344 

Nájemné – Fakultní nem. Praha 2 000 1.2 Nemateriálové náklady 1 572 252 

Platby od klientů - pobyt 1 278 847 1.2.1 Energie 358 316 

Platby od klientů – příspěvek na péči 1 106 950 • elektřina 234 941 

Platby od klientů – podpor. bydlení 62 776 • vodné 20 967 

Platby od klientů – denní stacionář 332 564 • uhlí 98 472 

Obědy 300 445 • spotřeba TU 3 936 

Projekt OPLZZ – dílna 1 512 501 1.2.2 Opravy a udržování 129 398 

Projekt OPLZZ – chráněné bydlení 351 742 • budov 39 867 

Úroky za vedení účtu 686 • opravy a údržba aut 89 531 

Zúčtování fondů  109 079 1.2.3 Cestovní náhrady 3 485 

Jiné ostatní výnosy  148 746 1.2.4 Ostatní služby 1 081 053 

• poštovné 7 467 

Celkem 10 497 195 • telefony 91 737 

Struktura financování Handicap centra Srdce, o.p.s. se v roce 2011 nijak 

výrazně nezměnila oproti předchozím rokům. Hlavní složkou jsou stále 

dotace, především od MPSV ČR, které mají však postupem let stále 

klesající tendenci. Další významný podíl na výnosech mají platby od klientů 

a tržby za výrobky a služby sociálně terapeutické dílny.  

 Organizace čerpá na služby – sociálně terapeutické 

dílny a podporované bydlení finanční prostředky z projektu OPLZZ 

v souladu s veřejnou zakázkou s názvem Základní síť sociálních služeb ve 

Středočeském kraji. Zapojení do tohoto projektu začátkem roku 2011 

výrazně posílilo rozpočet na celý rok. K navýšení nákladů došlo především 

na straně mzdových prostředků, které jsou u některých zaměstnanců zčásti 

hrazeny z tohoto projektu.  

V roce 2011 bylo docíleno kladného hospodářského výsledku zejména 

posílením vlastních zdrojů. 

• ostatní spoje 27 664 

• nájemné 236 029 

• právní a ekonomické služby 29 040 

• doprava 14 857 

• ostatní  674 259 

1.3 Jiné provozní náklady 335 506 

• odpisy 200 218 

• pojištění 38 773 

• poplatky 9 880 

• jiné ostatní náklady 86 635 

2. Osobní náklady celkem 6 920 297 

2.1 Mzdové náklady 5 401 822 

• hrubé mzdy 4 696 951 

• dohody o provedení práce 704 871 

2.2 Zákonné pojištění 1 518 475 

Celkem  10 178 851  





Darovaná částka Dárci a sponzoři 

60.000 Kč Lóže U tří hvězd, Praha 

45.000 Kč  Lóže národ, o.s., Praha 2 

16. 540 Kč Johnsons Controls, Nymburk 

10.000 Kč Nadační fond SPMP 

6.000 Kč Martella Guiseppe, Praha 

485 Kč Slevy Poděbrady 

151.025 Kč Celkem 

268.800 Kč Hlavní město Praha  

55.000 Kč Město Poděbrady 

15.000 Kč Městská část Praha 8 

12.000 Kč Obec Hlavenec 

12.000 Kč Městská část Praha 3 

12.000 Kč Obec Rožďalovice 

10.000 Kč Obec Opolany 

10.000 Kč Městská část Praha Zličín 

8.000 Kč Obec Nové Město 

5.000 Kč Obec Čelákovice 

5.000 Kč Obec Dymokury 

4.000 Kč Obec Lysá nad Labem 

3.000 Kč Obec Mukařov 

3.000 Kč Obec Kostomlaty nad Labem 

422.800 Kč Celkem 

Dárci a sponzoři - rok 2011 Příspěvky obcí – rok 2011 

Kontroly v roce 2011 

17. 2. 2011 – kontrola plnění smluvních podmínek projektu 

Rekonstrukce denního stacionáře v rámci Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Střední Čechy.  

Cílem kontroly bylo ověření plnění smluvních podmínek příjemcem 

v průběhu celé realizace projektu. 

Výsledek kontroly – byly poníženy celkové výdaje o částku 616,- 

Kč, které byly shledány jako nezpůsobilé, jinak bez závad. 

6. 4. 2011 – audit operací projektu Rekonstrukce denního stacionáře 

v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.  

Auditem operací bylo zjištěno, že všechny auditované výdaje jsou 

způsobilé a nebyla identifikována žádná zjištění.  
23. 11. 2011 – kontrola podmínek plnění uzavřené smlouvy pro 

realizaci individuálního projektu Základní síť sociálních služeb ve 

Středočeském kraji, financovaném v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Cílem kontroly bylo ověření skutečného stavu (účetnictví, 
dokumentace, průběh realizace IP, publicity, způsobu vykazování 
indikátorů) se stavem deklarovaným v překládaných monitorovacích 

zprávách.  

Výsledek kontroly – u dohod o provedení práce chybělo označení 
smluv IP OPLZZ – bylo odstraněno, jinak bez závad. 

- vánoční a velikonoční sladkosti,  

- garance nad naším provozem 

-dar 1000$ za spolupráci při recyklaci 

-dodavatel práce chráněné dílně 

-poskytnutí možnosti celoročního prodeje  

našich výrobků v Libenského kolonádě 

-odběratel výrobků 

chráněné dílny 

- dodavatel práce chráněné dílně 

Obec Chotěšice 

- Výměna plastových oken v TS 

Město Poděbrady 

Úzká komunitní spolupráce 

- majoritní dodavatel práce  

chráněné dílně 

Hmotné dary pro naše klienty 

Presentace naší činnosti  

a benefiční akce  

Interiérová barva  

do týdenního stacionáře 

Prodej výrobků 

v lázeňských domech 

Kouzelná benefice 

Presentace  naší činnosti 

Q-tex, pan Petr Munk – darovaný textil pro naše šikulky 

http://www.hcsrdce.cz/products/slevypodebrady-cz/
http://www.hcsrdce.cz/products/dufa-a-s-/
http://www.hcsrdce.cz/products/lazne-podebrady-a-s-/
http://cms.hcsrdce.webnode.cz/products/koh-i-noor/
http://ipodebrady.cz/


Řecko 2011 – Asprovalta Vrasna Chalkidiky – krásných 10 dní slunce a moře 

Na turistické promenádě společně s Ráčaty 



Během odběrů se podařilo 

získat 1.648 dárců, což je 824 

litrů nejvzácnější tekutiny 

Dárci si zaslouží to nejlepší -  

Dolce Gusto de la Vita 

Pekařství Svoboda Poděbrady-pravidelné občerstvení pro dárce krve 



Naši přátelé: 

Praktická škola Chotěšice, o.p.s. 

Okresní organizace Třebíč 

Městská organizace Poděbrady 

Psychopedická společnost 

Výroční zprávu za rok 2011 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra Srdce, o.p.s. 

Výroční zprávu 2011 vydal Handicap centrum Srdce, o.p.s. v nákladu 100 výtisků. 

Zveřejněna je na webových stránkách organizace www.hcsrdce.cz a uložena na Městském soudu v Praze, oddíl O, vložka 434 

http://www.cemex.cz/index.asp
http://www.vfn.cz/
http://www.hcsrdce.cz/
http://www.hcsrdce.cz/

