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Slovo úvodem 

 

 
 Úvodem výroční zprávy nestátní neziskové organizace Handicap centra Srdce, o.p.s. dovolte několiv 

slov o naší činnosti. 

 Handicap centrum Srdce - obecně prospěšná organizace dnes spojuje komplex sociálních služeb 

pro lidi se zdravotním, ale zejména s mentálním postižením.  

 Střípky tohoto komplexu počínají již v roce 1991 založením týdenního stacionáře v Chotěšicích.  Zde 

se mladí lidé poprvé setkávali se samostatností, pracovními a sebeobslužnými návyky. Jak rostli naši klienti, musela s 

nimi růst i organizace. 

 V roce 1993 v Poděbradech Mgr. Bohumil Šmíd založil Městskou organizaci Společnost pro podporu 

lidí s mentálním postižením a s ní i malý denní stacionář. Už při jeho založení se vžilo od mladých lidí “ že chodí do 

práce…” .  

 Chráněná dílna založená v Poděbradech v roce 1995 v jedné skromné místnůstce se dnes pyšní 

mnoha oceněními a dalece přesahuje hranice okresu i kraje. Jak nám ale zase lidé s mentálním postižením dorůstali a 

zároveň rodičům bylo jasné, že je musí vypustit z hnízda, rozhodli jsme se zařídit i střechu nad hlavou. V roce 2003 bylo 

postaveno prvních 8 bytů nedaleko od stacionáře a dílny. 

 Zároveň však dorůstali “nováčci ve druhé vlně týdenního stacionáře” a z iniciativy rodičů byla  

zřízena a vložena do rejstříku škol Praktická škola Chotěšice, o.p.s. pro další prohlubovaní znalostí a dovedností klientů 

týdenního stacionáře. 

 V roce 2005 byl celý tento komplex různých právních subjektů sjednocen pod jedna křídla obecně 

prospěšné společnosti HANDICAP CENTRUM SRDCE. 

 Na předchozích řádcích je vidět, že struktura organizace je úzce svázána se skutečnými přáními lidí 

s mentálním postižením a jejich rodin. Podporujeme tam, kde to lidé potřebují a chtějí pomoci. 

 
 Tím, že organizace disponuje komplexním ověřeným systémem a stojí na reálných ekonomických 

základech reflektujících poptávku “trhu”, si můžeme dovolit být v mnoha oblastech vyjímeční a jak se říká, uživatelsky 

jednodušší. V této výroční zprávě je každá z našich služeb  popsána vedoucími pracovníky zvlášť, ale největší sílu mají, 

pokud se propojí v zájmu klienta v komplexní podpoře.  

 
 Protože stavíme na ověřeném a transparentním systému, snažíme se komplex rozvíjet dle 

aktuálních kapacitních požadavků samotných lidí s mentálním postižením a jejich rodin . Dbáme na profesionalitu našich 

služeb dle nejnovějších trendů podrobovaných filtrem “zdravého selského rozumu” a nejvyšší hodnotou v naší 

organizaci je svobodné rozhodnutí a vůle jedince. 

 
 Dnes, po více jak 23 letech po boku lidí s mentálním postižení v Poděbradech a širokém okolí, 

dokážeme vyprávět lidské příběhy, poučit se z nich, dokážeme podat tu správnou pomocnou ruku těm, kteří podporu 

potřebují a hlavně chtějí. 

 
 Všechny tyto aktivity by nebylo možné realizovat bez našich sponzorů a přátel uvedených v závěru 

výroční zprávy ve zlaté listině mecenášů a přátel. Za všechny klienty a lidi s mentálním a zdravotním  postižením v 

Poděbradech a okolí Vám za spolupráci v roce 2013 děkujeme, že můžeme jít svou cestou. 

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 
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      DENNÍ STACIONÁŘ 

 Lucie Šeps 

Počet klientů: 25 

Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 

16 let neomezeně 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

 Jitka Šindelářová 

Počet klientů: 45 

Cílová skupina: lidé s chutí do práce, kteří díky zdravotnímu 

handicapu  

mají znevýhodněný vstup na trh práce bez omezení věku 

PODPORA SAMOSTATNÉHO A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

Michaela Hradečná 

Počet klientů: 24 

Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením  

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Michaela Hradečná 

Počet klientů: neomezeno 

Cílová skupina: každý, kdo potřebuje pomocnou ruku a radu v 

sociální oblasti 

TÝDENNÍ STACIONÁŘ CHOTĚŠICE 

Bc. 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 
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SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PODĚBRADY 

Mgr. Michal Šmíd - předseda 

Počet členů: neomezeno - v současné době čítá členská základna 86 členů 

Občanské sdružení organizuje a sdružuje rodiče, přátele, známé a odborníky v okolí našich klientů a úzce spolupracuje při volnočasových aktivitách s Handicap 

centrem Srdce, o.p.s. 



Mgr. Michal Šmíd 

- 

ředitel 

728 180 180 

reditel@hcsrdce.cz 

Výhled 

-na četné žádosti rodičů, kteří pečují o imobilní děti vyžadující intenzivní péči,rozšiříme v roce 2014 služby denního 

stacionáře i o tuto skupinu klientů. Je třeba vybavit službu manipulační technikou a rehabilitačními pomůckami, 

rozšířit personální obsazení 

-budovat kapacitu chráněných bytů v systému návazných služeb dílna a stacionář v rytmu - co rok to byt 

-rekonstruovat sociální zařízení týdenní stacionář a vyměnit za plastová okna hlavní budovu 

-realizovat vzdělávání klientů a opatrovníků v souvislosti se změnami v legislativě 

-zabudování technologie Apple, zejména tablety iPad a cloudové řešení do struktur organizace 

-zahraniční pobyt v Itálii, 7. ročník Boganova poháru, návštěva kamarádů z Ráčku v Líchovech… 

-benefiční galavečer s naším patronem panem Richardem Nedvědem v Divadle v Poděbradech 

 
 

 Chtěl bych na tomto místě vyjádřit hlubokou úctu rodičům našich klientů a jejich blízkým za lásku a výchovu jejich 

dětí a to že se ve stále větší míře přidávají k naší filosofii učinit jejich děti co možná nejsoběstačnějšími.  

 
 Dovolte mi poděkovat svému kolektivu za profesionální  práci odvedenou pro naše klienty a jejich rodiny v roce 

2013. Kolegové děkuji. 
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Ten kdo bojuje může prohrát, ten kdo nebojuje už prohrál. 

Výroční zpráva je příležitostí zastavit se a ohlédnout se za uplynulým rokem, zároveň si naplánovat příští kroky a podělit se s ostatními o naše 

úspěchy i trápení. S dovolením vynechám cíle, poslání organizace a další prázdné formální náležitosti, jež na nás vymyslel český úředník.  

 
Pracovat pro klienty Handicap centra Srdce mě upřímně baví :-). Nejraději pozoruji jak klienti i zaměstnanci vyrůstají a mění se jejich životy. Pevně 

doufám že s organizací za zády k lepšímu. V uplynulém roce mě největší radost udělali kluci v novém chráněném bydlení. Nikdy nepíšeme složité 

projekty na euromilióny, zasedání se sušenkou a propisku s logem. Jednoduše vezmeme byt, parta  holek a kluků z Chotěšic ho zrekonstruuje, 

nanosí si darovaný a dokoupený nábytek, dostanou v naší dílně práci a … a prostě žijí svůj život.  

 
Stejně tak kolektiv zaměstnanců. Dovolím si tvrdit, že po dlouhé cestě nastavování mechanismů a systémů, ladění kompetencí a propojování služeb 

jsem dosáhl manažerského vrcholu. Nejsem totiž potřeba. Každá služba má svého koordinátora, který přemýšlí ne jako zaměstnanec, ale jako 

svobodný a nezávislý člověk, který si buduje svou službu podle své vize, svědomí a přání klientů.  

 
Tato svoboda a prostor mi rozvázala ruce pro inovace, hledání úspor, zdrojů. Baví mě shánět pro naše lidi práci, skákat z role byznysmana na 

učitele, údržbáře, zpovědníka.  Také se o hodně víc ptám dětí, klientů, rodičů a zaměstnanců “Jaký je Váš názor? Jak by jsi to chtěl?”. Výhodou této 

cesty je, že nemusíte nic vymýšlet a o své pravdě přesvědčovat sebe a ostatní. 

 
Svůj prostor pro práci jsem si v minulém roce přeci jen našel a mimo rozvojových aktivit a mimořádných situací s klienty jsem zahájil boj s narůstající 

a nesmyslnou byrokracií, která se nám snaží svobodu vzít. Mou rolí je se ptát “Zajímá to naše klienty a rodiče? Opravdu potřebují šanony předpisů, 

nařízení a metodik?”. Má práce spočívá v prosývání informací na potřebné a zbytečné, pomocí dvou předchozích otázek. Zároveň pak všemi 

dostupnými prostředky držím nesmysly mimo dohled lidí z Handicap centra Srdce. 

Více Vám snad prozradí o naší filosofii příspěvky jednotlivých vedoucích služeb níže v této výroční zprávě. 

Handicap centrum Srdce, o.p.s. jako organizace - svobodná, nezávislá, transparentní 

Handicap centrum Srdce, o.p.s. – počet klientů 108 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

Poděbrady -79 členů 

Samofinancování organizace 42% 

Počet zaměstnanců  – 63 

Kmenových zaměstnanců  – 22 (35%) 

Zaměstnanci se zdravotním omezením – 41 (65%) 

Průměrný věk – 35 let 

Muži : 21 (33%) , Ženy: 42 (67%) 
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Mgr. Marcela Marková 

- 

zástupkyně ředitele,  

koordinátor Praktické školy, 

speciálně-pedagogický garant 

606291292 

markova@hcsrdce.cz 
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V roce 2013 byla poskytována péče 108 osobám v 5 registrovaných službách: 

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

              Chráněné bydlení je nová sociální služba, kterou se podařilo v tomto roce otevřít a naplnit třemi klienty. Díky Městu Poděbrady jsme 

získali do pronájmu krásný rekonstruovaný byt 4+1 v centru města v blízkosti Handicap centra Srdce, kam klienti denně docházejí do denního 

stacionáře či terapeutické dílny. I v nadcházejícím období se chceme ubírat tímto směrem, event. získat další byt, a tím i dovršit všestrannost 

v poskytování služeb  naším zařízením. 

V souvislosti s novou registrovanou službou jsme přijali i novou zaměstnankyni, jejíž náplní práce je výhradně péče o klienty v chráněném a 

podporovaném bydlení. 

Skladba klientů z pohledu postižení je velmi různorodá, škála i hloubka postižení se stále rozšiřuje a prohlubuje. Převážně se jedná o osoby 

se středně těžkou mentální retardací, v dílně jsou zaměstnávány 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, či s různými druhy duševního onemocnění. 

Péči o klienty zajišťuje celkem 20 zaměstnanců.  

Zájem o poskytování výše zmiňovaných služeb je stálý, naše kapacity jsou zcela naplněny.   

               Každoročně podporujeme snahu i povinnost našich zaměstnanců dále se vzdělávat. Dvě kolegyně úspěšně ukončily vysokoškolské 

studium, šesti kolegyním bylo zajištěno studium v rámci povinného kurzu „ pracovník v sociálních službách“ . Průběžně se odborných školení a 

seminářů účastní i další pracovníci dle svých zájmů či potřeb organizace. 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 naše klienty. 
Partnerskou organizací Handicap centra Srdce, o.p.s. je Praktická škola, o.p.s., kde se mohou v oboru praktická škola jednoletá vzdělávat mladí lidé s postižením do věku 26 let. 

Provázanost obou zařízení je velmi užitečná a smysluplná. Zařízení a zázemí obou organizací umožňuje využívání nejenom všech dostupných pomůcek a vybavení, ale hlavně i 

služeb, které nabízíme. Mladí lidé si mohou v rámci praxe vyzkoušet pracovat v reálném prostředí – dílně HCS, nebo si vyzkoušet „samostatný“ život v chráněném bydlení.  

 Úspěšnost  v  projektu EU „Peníze školám“, který probíhá již druhým rokem, nám umožnila dovybavení učeben o tzv. interaktivní tabuli, nové počítače s WiFi  připojením,  nové 

výukové a vzdělávací programy a hlavně vybavení dnes moderními a všemi oblíbenými  ipady. Vzdělávání v praktické škole připravuje žáky – klienty pro samostatný život, osvojení 

si různorodých  dovedností přispívá k jejich soběstačnosti a začlenění do společnosti. 

Podařilo se nám uskutečnit a získat finanční podporu pro vytipovanou skupinu klientů týdenního stacionáře při zapojení se do pracovního procesu, se všemi právy a povinnostmi 

vycházejícími  z uzavření pracovní smlouvy. Již dříve jsme vytvořili novou výchovnou skupinu – „ dílenský pracovník“ , kde si klienti „ nanečisto“  vyzkoušeli pracovat, tvořit, 

kompletovat, ale i prodávat své výrobky. Tato nová koncepce  se nám velmi osvědčila. 

 Důležitou  oblastí pro nás pro všechny je samozřejmě i úsek stravování. Rozhodli jsme se posílit kuchyň o další odbornou pracovní sílu – kuchařku, nyní se o naše strávníky 

starají dvě kuchařky zaměstnané celkem na 1,5 úvazku. I nadále však umožňujeme našim klientům vykonávat praxi v naší kuchyni. Práce v kuchyni je již několik let stabilní a 

výsledky jsou všemi hodnoceny velmi kladně. 

            Tak jako každý rok ( a již jsme si na to bohužel museli zvyknout ) dochází k dalším legislativním úpravám, které se naší práce týkají a jsou pro nás administrativně 

náročné. A co více, tentokrát se zcela zásadní otázky týkají nejen poskytovatelů služeb a klientů, ale i jejich zákonných zástupců či opatrovníků. S přijetím nového Občanského 

zákoníku vyvstává mnoho nejasností pro všechny strany. V souvislosti s tím se ve spolupráci s pražským SPMP a jejich právním oddělením chystáme uskutečnit seminář pro rodiny 

klientů, klienty samotné i pro odbornou veřejnost. 

           Na závěr si dovoluji ocitovat slova mé učitelky doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc.: „ pořád se hledá něco nového, co tu ještě nebylo. Zbytečně konstruujeme umělé situace a 

zapomínáme na přirozený život.“ 

           22 let existence našeho zařízení svědčí o zájmu a spokojenosti našich klientů – je to pro nás to nejdůležitější a jediné hledisko, které nás uspokojuje a kterým se řídíme. 



Ředitel 

Zástupkyně ředitele 

Vedoucí sociálně terapeutické dílny 

Vedoucí týdenního stacionáře 

Vedoucí denního stacionáře 

Vedoucí podpory samostatného a 

chráněného bydlení  

Ekonomka 

Pracovníci v sociálních službách - přímá péče 

Kuchařka a pomocná kuchařka 

Údržbář, řidič, topič 

Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností 

Pracovníci v sociálních službách – přímá péče a externisté 

Pedagogický kolektiv Praktické školy Chotěšice, o.p.s. 
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Organizační struktura  

Zakladatelé 

Správní rada 

Dozorčí rada 

Účetní 

Pracovníci v sociálních službách - přímá péče 



Týdenní stacionář Chotěšice 

Bc. Miroslava Jandová 

vedoucí služby 

Chotěšice 75 

Dymokury 289 01 

325325642027 

chotesice@hcsrdce.cz 
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Vážení, milí přátelé Handicap centra Srdce, o.p.s. a drazí spolupracovníci, 

 ohlédnutí se za minulým rokem je pro mě příjemnou povinností. Proto mi dovolte, abych Vás provedla po cestě, kterou se 

snažíme jít, abychom naplnili naše cíle.  V naší práci se řídíme mottem: ,,Cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem“ (Stephen King). 

Usilujeme o to, abychom pomáhali lidem se zdravotním, zejména mentálním postižením a co nejvíce jim zpříjemnili život v našem zařízení. 

Proto se snažíme, aby podmínky pro jejich život v našem stacionáři, byly co nejvíce přizpůsobeny jejich potřebám a přáním.  Cesta to není 

snadná ani pro klienty, ale ani pro nás. Snažíme se překonat různé překážky, ale je někdy je potřeba se na naší cestě i na chvíli zastavit, ano 

vím jistě, nikdy nesmíme přestat a zůstat stát! Již nesčetněkrát jsme se přesvědčili, že náš směr je správný a nemalá snaha, kterou jsme 

vynaložili nám přináší výjimečné výsledky. Nedílnou součástí je, abychom každý z nás pochopili a hlavně si vzali za své, že stejná práva platí 

pro každého, osoby s postižením nevyjímaje. 

 V lednu jsme zrekonstruovali další chlapeckou koupelnu s masážní sprchou, na této rekonstrukci se finančně podíleli naši 

přátelé z Lóže národ a obec Chotěšice. Přestože přestavby a rekonstrukce jsou významnou součástí našeho zařízení, proto aby se klienti u 

nás cítili ,,jako doma“, je vždy prioritou individuální práce a podpora, kterou můžeme uživateli poskytnout. S individuálním plánováním 

každého klienta jsme o krok blíže k našemu poslání. Našim posláním je podpora důstojného, plnohodnotného života osob s mentálním nebo 

kombinovaným postižením ve spolupráci s jejich rodinou. Je jednoduché napsat slovo podpora, plnohodnotný život, důstojnost, individuální 

práce, to jsou pro mě jen slova, ale za naplněním těchto ,,pouhých“ slov stojí pracovníci v přímé péči. Jejich odbornost, profesionalita, 

motivace, sociální cítění a chtění dál se vzdělávat v sociální oblasti, tito lidé jsou nejdůležitějším článkem a bez těchto atributů bychom 

daleko nedošli. Za to jim patří od celé naší organizace velký dík! 

Ano, v našem stacionáři máme velkou škálu aktivit, nazýváme je praktické činnosti, kde se klienti zdokonalují např. při práci v domácnosti. 

Zde si prakticky zkouší práce, které jsou potřeba pro samostatný život v chráněném nebo podporovaném bytě. Jsou to činnosti zaměřené 

např. jak si vyžehlit, jak vyprat, jak si ohřát jídlo v mikrovlnce, jak třídit odpad a podobné, a my máme plno práce, abychom to společnými 

silami zvládli. Týdenní stacionář je tzv. výkonnostní mezera, to znamená, že klient přišel s nějakou dovedností a s nějakou představou čeho 

by chtěl dosáhnout. Výkonnostní mezerou se rozumí, to co od nás klient očekává a co by se chtěl naučit. K tomu nám pomáhá individuální 

plánování klienta, abychom klienta připravili pro samostatný život a v maximální míře ho podporovali k co největší soběstačnosti. V roce 2013 

jsme dokázali připravit tři klienty pro samostatné bydlení ve společném chráněném bytě a pracovat v chráněné dílně. Vedením 

k samostatnosti a učením k soběstačnosti ,,dozrávají“ klienti k tomu, aby mohli být připraveni pro život v chráněných nebo podporovaných 

bytech a mohli být zaměstnáni v našich dílnách. Mám nadlidskou radost za každého našeho klienta, který postoupí o další level a postaví se 

na své nohy, ať s větší či menší podporou. A proto tu práci vykonáváme, a když jsou za ní vidět tak úžasné výsledky, řeknu si s čistým 

svědomím, ano děláme to dobře. Ačkoliv byrokracie silně zasahuje už i do naší profese, my to zvládneme, tak ať! 
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Přehled aktivit za rok 2013 

Pro všechny klienty je v průběhu roku připravována celá řada aktivit, ať v zařízení nebo mimo.

Z významnějších akcí pořádaných v roce 2013: 

Florbal Městec Králové 

Chotěšický ples  

Exkurze – pivovar Nová Paka 

Exkurze SOU Městec Králové 

Výstava v Lysé nad Labem 

Kino Poděbrady 

Exkurze zahradnictví 

Gastro kuchyně Poděbrady 

Pálení čarodějnic 

Koncert ,,Chceme žít s vámi“ 

ZOO Liberec 

Boganův pohár 

Hálkovo divadlo nymburk 

Výlet Staré Hrady 

Letní pobyt Chorvatsko 

Halloween párty 

Vánoční besídka v Chotěšicích 

 

Počet klientů v týdenním stacionáři v roce 2013: 30 + 4 denní klienti. 

Pravidelné cvičení v ZŠ Dymokury 

Výjezd do lesa na závody s kuší MG 

Dvě nově zrekonstruované koupelny Co jde si děláme svépomocí 



Denní stacionář 
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Lucie Šeps 

vedoucí služby 

Ostende 88, Poděbrady 290 01 

325 613 362 

stacionar@hcsrdce.cz 

 

Denní stacionář navštěvuje 20 klientů. Toto číslo je rok od roku vyšší, což nás velmi těší a dodává nám jistotu, že se zde našim klientům 

líbí a s našimi službami jsou spokojeni nejen oni, ale i jejich zákonní zástupci. 

Opakování je prý matka moudrosti, proto se snažíme nenásilnou formou oživovat a udržovat vědomosti našich klientů a to samozřejmě 

s individuálním přístupem ke každému z nich. Vynikající pomůckou se nám stal iPad, na kterém si klienti pomocí zábavných aplikací 

opakují své znalosti. IPad nám ale slouží i jako užitečná pomůcka k procvičování jemné motoriky, logického a strategického myšlení a 

paměti. A samozřejmě je klienty hojně využíván k zábavě. 

Ke každodenním činnostem v denním stacionáři patří v rámci ergoterapie tkaní koberečků, práce s keramickou hlínou, práce 

s přírodninami, papírem a textilem, drátování, výroba mýdel, pletení z pediku a mnoho jiných zajímavých a zábavných aktivit.  

Nedílnou součástí života jsou sebeobslužné činnosti, jako například praní a žehlení prádla, úklidové práce a ostatní aktivity, které vedou 

k samostatnosti. I těmto věnujeme dostatek času. 

Velmi oblíbený je i kroužek vaření, kde se klienti učí vše potřebné, co k vaření patří: výběr jídel, sestavení menu, sepsání nákupního 

seznamu, nakupování. Dále pak připravují suroviny na vaření, podílí se velkou měrou na samotné přípravě jídla, prostírání a následném 

úklidu. 

Velkým přínosem se nám stala zahrádka za domem, na které si můžeme pěstovat spoustu výborné  ,,bio“ zeleniny, ovoce a bylinek pro 

náš kroužek vaření. 

Další novinkou bylo zakoupení koloběžek, které se staly mezi našimi kamarády okamžitě obrovským hitem. Vyjížďky podle Labe jsou 

krásným zpestřením a ani si neuvědomujeme, že děláme obrovský krok ke zlepšení fyzické kondice a koordinace našich těl ☺ Fyzičku 

si zlepšujeme také každou středu odpoledne v Bios hale, kde i za špatného počasí  máme dostatek prostoru pro sportovní vyžití. 

Mezi další novinky v DS patří i zaměstnání klientů v Sociálně terapeutické dílně a zavedení každodenního svozu našich kamarádů 

z Nymburka. 

V roce 2013 jsme měli možnost navštívit divadlo, kino, zúčastnit se společenského plesu v Chotěšicích, zajít si na pizzu do Park Café, 

uspořádat ve stacionáři Velikonoční den,  ,,vyřádit se“ na koncertu Chceme žít s Vámi, ve zdraví přežít Boganův pohár, dozvědět se 

spoustu zajímavých informací v Záchranné stanici Pátek.  Velkým zážitkem byla návštěva z Ukrajiny. Na kávu jsme si zašli do kavárny 

Café Oliver. Navštívili jsme Muzeum hraček v Poděbradech a podnikli turistické a sportovní odpoledne. V létě jsme se opalovali na 

slunných plážích Chorvatska. Rok 2013 jsme tradičně ukončili příjemným posezením s rodiči a přáteli v hotelu Junior. 

Mezi naše úspěchy nepochybně patří 1. místo v kategorii úprava a expozice ze soutěžní  výstavy ,,Svět mých radostí“ v Lysé nad 

Labem.  Také ocenění za dlouholetou a trpělivou práci s lidmi s mentálním postižením, které obdržela od pana starosty a představitelů 

Středočeského kraje paní Dagmar Nermuťová, si velmi vážíme. 

I v roce 2014 se můžeme těšit na mnoho zajímavých zážitků a akcí. Čekají nás exkurze a výlety, ples v Chotěšicích, koncert Chceme žít 

s Vámi, Boganův pohár, letní pobyt v Itálii a na závěr roku posezení v hotelu Junior. Věřím, že i rok 2014 pro nás bude rokem 

úspěšným.  

mailto:stacionar@hcsrdce.cz
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Park Cafe - pozvání na pizzu 

Náš prodejní a prezentační stánek - Nymburk 

Naše poloha u polabské cyklostezky se přímo nabízí 



Sociálně terapeutická dílna 

Jitka Šindelářová 

vedoucí služby 

Ostende 88 

Poděbrady 290 01 

325613362 

dilna@hcsrdce.cz 
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Mým úkolem je shrnout a ohodnotit práci a činnost chráněné sociálně terapeutické dílny za rok 2013. Práce i činnost byla bohatá a pestrá, ale posuďte 

sami po přečtení této zprávy. 

 
   Sociálně terapeutická dílna umožňuje našim klientům aktivně psát příběh svého života ve formě smysluplné práce, pohodového kolektivu a mírného 

zlepšení své finanční situace. 

 
Objem práce v naší dílně je rozdělen zhruba na 80% stálých zakázek pro automobilový průmysl a zbylá část kapacity slouží pro nárazové zakázky a 

naše tradiční výrobní řady - svíčky, mýdla, koupelové sole, textilní výrobky…. Spolupracujeme  s automobilovými  firmami Magna Nymburk a TPCA 

Kolín. Pro obě firmy  opracováváme,  kompletujeme a  kontrolujeme  různé automobilové součástky. Spolupracujeme i s firmou Johnson Controls 

Mladá Boleslav, pro které se navlékají dráty do potahů. Novým partnerem dílny jsou Polabské mlékárny, a.s., jež dávají práci v prostorách mlékárenské 

expedice několika našim zaměstnancům. 

 
V jarních měsících, otevřením lázeňské sezóny, započal opět prodej našich výrobků v prostorách lázeňské Kolonády profesora Libenského. Prodej se 

každoročně těší velkému zájmu široké veřejnosti. Naše produkce se rozšířila o mnoho dalších zajímavých výrobních produktů, na kterých se podílely 

naše sociální služby. Například pletení různých druhů košíků z pedigu, nebo výroba mýdel z kozího mléka.  

 
   Na podzim byla podána žádost o udělení Ochranné známky „ Práce postižených“, která spadá pod Nadační fond zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Zažádali jsme o prodloužení této Ochranné známky. Po komplexním auditu jsme za pár měsíců obdrželi informaci o získání licence 

Ochranné známky, která nám bude propůjčena po dobu dvou let. Jde o jedno z nejprestižnějších ocenění v řadách zaměstnavatelů, kteří poskytují 

zaměstnání osobám pracovně znevýhodněným na běžném trhu práce. Je to maximální zúročení naší dosavadní činnosti a zároveň signál všem 

partnerům, že nespadáme do kategorie prapodivných zaměstnavatelů parazitujících na lidech se zdravotním postižením. 

 
Během září jsme se přihlásili do soutěže „Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2013”. Vyhlášení soutěže proběhlo 23. října 2013 na Staroměstské 

radnici v Praze, kde úspěšným finalistou soutěže za náš tým byl náš zaměstnanec chráněnné dílny pan Jan Němec. Honza byl také nominován 17. 

listopadu 2013 na „Cenu Ď“ ve městě Poděbrady. Mezi patnácti nominovanými osobnostmi získal tuto cenu právě on. Za nezištnou pomoc lidem se 

zdravotním handicapem obdržel krásnou cenu pro lidi s velkým srdcem. Cena byla udělena pod záštitou starosty města Poděbrad a byla organizována 

Rotary klubem Poděbrady. Nominovaný postupuje do dalšího kola, které proběhne až v létě 2014 v Národním divadle v Praze. 

 
Prosinec proběhl opět v duchu příprav na vánoční výstavy a v duchu prodeje našich výrobků. Například jsme měli prodejní expozici na výstavě 

Středočeského kraje v Praze a další prodeje u rozsvícení vánočních stromků v Městci Králové a v Chotěšicích.  
Bylo nám ctí nominovat z naší organizace 

dlouholetého pracovníka pana Jana Němce 

za jeho nezištnou pomoc při asistenci lidí 

se zdravotním postižením na cenu 

zaměstnanec roku 2013, pořádanou 

Nadačním fondem pro zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením. Na 

Staroměstské radnici v Praze si včera večer 

v doprovodu své "šéfové" paní Jitky 

Šindelářové převzal ocenění za svůj 

čestnou a poctivou práci v handicap centru 

Srdce, o.p.s. 

Mezi 15 nominovanými Poděbradskými osobnostmi na Cenu Ď byl vybrán 
právě tento člověk- Jan Němec. Snad právě pro jeho skromnou a 
obětavou povahu jeho příběh kolegium oslovil a je nám velkou ctí, 

Honzo pracovat s tebou.  
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Práce po Polabské mlékárny, a.s. 

Kolonáda profesora Libenského - námi udržovaný prostor v samém srdci Poděbrad 

Fordovy závody :-) kompletace kříd pro Koh-I-noor 

Stačí si vybrat 



Tolik materiálu nám prošlo rukama v roce 2013 
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V roce 2013 zaměstnanci chráněnné dílny naklipovali 400 540 kusů postranic pro Škodu Octavia. 

Nastříhali 16 039 kusů flísových podložek pro Magnu Nymburk. 

Do kolínské automobilky jsme poslali 819 763 kusů dílů nárazníků pro automobily Toyota a Peugeot.  

Navlékli jsme 3 850 potahů do Fabie pro Škodu Mladá Boleslav. 

V rámci programu ruční výroby jsme vyrobili 3 480 vonných svíček, 973 gelových mýdel. 

Vyprali jsme 3 250 kg prádla.  

 
  Za tuto veškerou činnost a práci patří velké uznání a dík především našim zaměstnancům.  





Michaela Hradečná 

vedoucí služby 

U Zimního stadionu 762 

Poděbrady 

Podpora samostatného a chráněného bydlení 

325613362 

kancelar@hcsrdce.cz 
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„Domov není místo, kde bydlíš, ale 

místo, kde ti rozumějí“ Christian 

Morgenstern 

Dovolte mi se společně s Vámi v této výroční zprávě ohlédnout za uplynulým rokem 2013, za rokem, 

který byl pro naše služby v oblasti bydlení plný očekávání a představ, za rokem, který jsme spolu 

s našimi klienty chráněného a podporovaného bydlení spokojeně a úspěšně prožili.  

 
Počátek roku se nesl ve znamení velkých příprav a plánování. Zaregistrovali jsme novou sociální 

službu chráněné bydlení a aktivně jsme pracovali na zajištění této služby, na administrativních 

přípravách, na vybavení bytu, který v měsíci červnu otevřel své dveře prvnímu klientovi, jenž 

v termínu ukončení ústavní výchovy opustil brány dětského domova a vykročil přes práh dospělosti 

do svého zcela nového bydlení. Začátkem září rozšířili naši kapacitu další dva klienti z Týdenního 

stacionáře a chráněné bydlení bylo již v plném proudu. Tato služba je poskytována ve 

velkometrážním bytě běžné zástavy o velikosti 4 + 1 a je jednou z nejmodernějších forem sociálních 

služeb, umožňující lidem s handicapem takovou formu bydlení, podobající se co nejvíce běžnému 

způsobu života.  

Dlouhodobě připravovaná a očekávaná služba tak dala v loňském roce možnost třem chlapcům se 

zdravotním postižením žít svůj život podle svých představ s potřebnou individuální podporou.  

Pozadu však nezůstalo ani zaběhlé podporované samostatné bydlení, ve kterém jsme měli možnost 

přivítat v jednom z uvolněných bytů mladou slečnu. Ta se díky mnoha schopnostem a dovednostem 

získaných z Týdenního stacionáře bez jakýchkoliv komplikací svého života úspěšně zhostila.  

 
V přechozím roce jsme provázeli klienty životem tak, aby jej mohli žít důstojně, podle svých potřeb, 

přání a možností. Podporovali jsme je v jejich samostatnosti, nezávislosti a všestranném rozvoji. Ve 

všech domácnostech se klienti za podpory asistentů zaměřili na zvýšení samostatnosti v péči o 

vlastní osobu, ale také o domácnost, prohloubení již zažitých dovedností a osvojení si nových 

poznatků. Jednalo se především o rozvoj činností v oblasti vaření, praní a žehlení, úklid domácnosti, 

hospodaření s finančními prostředky, nácvik cestování hromadnými prostředky, jednání na úřadech, 

trávení volného času a mnoho dalších.   

 
A jestliže se v průběhu roku nad námi začala stahovat mračna a nebylo vždy vše jen růžové, 

prožívali a řešili jsme spolu s našimi klienty přímé konfrontace s běžným životem. Jsem 

přesvědčena, že tomu tak bylo proto, že všechno zlé, je pro něco dobré, jak praví staré přísloví. 

Takové situace pro nás byly vždy velkou výzvou a pro naše klienty znamenaly posun vpřed. Jaké 

nástrahy nás čekají v dalším roce a jakým legislativním změnám budou naše sociální služby a klienti 

vystaveni? To prozatím netušíme, ale pevně věřím, že následující rok, který bude pro naši oblast 

služby jistě náročný a plný očekávání, bude zajisté tak úspěšný, jako ten předchozí. Již teď Vám 

mohu s radostí sdělit, že kapacity v chráněném bydlení budeme opět v roce 2014 navyšovat!  

 
Stejně jako loď, která vyplouvá z přístavu, tak i my vyplouváme do všedního dne z přístavu jménem 

domov. A stejně jako ona, se i my večer do našeho domovského přístavu vracíme. Aby se lodi v 

přístavu dobře kotvilo, musí splňovat mnoho předpokladů. Jednou ze základních funkcí domova je 

pocit bezpečí a jistoty, stálosti a důvěry,…. a já mám upřímnou radost z toho, že můžeme našim 

klientům toto prostředí a prostor nabídnout a že se na půdě chráněného a podporovaného bydlení 

odehrává spousta takových příběhů.  

Pevně věřím, že pomoc druhému člověku je a stále bude hodnotou, pro kterou stojí za to pracovat!  

Tak dávej… 
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Děkujeme za péči o naše klienty  

MUDr. Pavel Zezula – Praktický lékař 

MUDr. Irena Proxová – Praktický lékař 

MUDr. Karel Dáňa – Praktický lékař 

MUDr. Jana Lochmanová – Praktický lékař  

MUDr. Alena Fričová – Praktický lékař  

MUDr. Miroslava Kuprová – Psychiatrie 

Poděbrady  

MUDr. Ivo Procházka – Sexuologický ústav v 

Praze 

MUDr. Zdeněk Holoubek – Neurologie, 

psychiatrie  

MUDr. Jaroslava Hanušová – Neurologie Praha  

MUDr. Petr Pavlásek – urologie  

MUDr. Jitka Bubáková – kožní ambulance  

MDDr. Katřina Popovičová – stomatologie   

MUDr. Miroslava Doležalová – stomatologie  

SPC Kolín – speciálně pedagogická diagnostika  

Oční optika Poděbrady  

Laboratoř AeskuLab Poděbrady 

Pedikúra pivní lázně – p. Svobodová  

Sociální odbor, Úřad práce, Město Poděbrady, 

okresní soud Nymburk  
Nový byt svépomocí 

Co se v mládí (týdenní stacionář) naučíš … 



Bc. Alena Albrechtová 

ekonomka 

Ostende 88 

Poděbrady 

Ekonomická zpráva- Handicap centrum Srdce, o.p.s. - přehled výnosů a nákladů rok 2013 

325613362 

kancelar@hcsrdce.cz 
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Výnosy Náklady 

1. Tržby za vlastní výkony celkem 7 839 975 1. Nákupy celkem 2 695 730 

• tržby za vlastní výrobky 213 046 • spotřeba materiálu 581 259 

• tržby z prodeje služeb 811 984 • spotřeba potravin 509 796 

• tržby z prodeje zboží 258 321 • materiál pro výrobu a činnost 291 526 

• nájemné  117 331 • úklidové a čisticí prostředky 43 696 

• platby – pobyt týdenní stacionář 1 128 315 • kancelářské potřeby 55 088 

• platby – PNP týdenní stacionář 903 560 • nákup drobného majetku 373 721 

• platby – podpora sam. bydlení 201 300 • ochranné a pracovní pomůcky 2 688 

• platby – denní stacionář 588 758 • spotřeba elektrické energie 416 162 

• platby – chráněné bydlení 56 700 • spotřeba vodného 20 594 

• platby – svoz denní stacionář 16 125 • spotřeba uhlí 129 727 

• platby – letní pobyt 260 880 • spotřeba ústřední topení 5 204 

• obědy 37 576 • pohonné hmoty 266 269 

• projekt OPLZZ – dílna 2 861 099 2. Služby celkem 1 027 450 

• projekt OPLZZ – podpora bydlení 384 980 • opravy a udržování 101 045 

2. Ostatní výnosy celkem 119 916 • cestovné 3 152 

• úroky za vedení účtu 624 • náklady na reprezentaci 4 753 

• zúčtování fondů  109 079 • ostatní služby 177 443 

• jiné ostatní výnosy  10 213 • poštovné 12 284 

3. Přijaté příspěvky celkem 1 081 312 • telefony 66 821 

• příspěvky obcí 984 654 • ostatní spoje 23 244 

• sponzorské dary + nadace 96 658 • nájemné 337 230 

4. Provozní dotace celkem 4 614 867 • právní a ekonomické služby 236 334 

• dotace MPSV  2 689 000 • školení a kurzy 53 510 

• dotaceÚřad práce 1 925 867 • doprava 11 634 

3. Osobní náklady celkem 8 247 961 

• mzdové náklady 6 413 245 

• zákonné sociální pojištění 1 788 716 

• ostatní sociální náklady 46 000 

4. Daně a poplatky 11 760 

5. Ostatní náklady 159 650 

6. Odpisy  472 715 

Konečný stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2013 

činil 2 477 Kč. 

Konečný stav na bankovních účtech k 31. 12. 

2013 činil 1 822 127,13 Kč 

K 31. 12. 2013 byly provedeny řádné inventury 

hmotného i finančního majetku a inventury 

rozvahových a podrozvahových účtů.  

V roce 2013 jsme hospodařili s kladným 

hospodářským výsledkem, který je dokladem 

organizace omezovat negativní vlivy 

ekonomické nestability. Účetní uzávěrka byla 

sestavena k datu 31. 12. 2013. Veškeré příjmy 

související s poskytováním sociálních služeb 

byly použity na financování těchto služeb, na 

veřejně prospěšnou činnost a další rozvoj 

organizace. V účetním programu se výdaje 

účtují proti jednotlivým příjmům, a to 

rozúčtováním na jednotlivé zakázky (dotace, 

dary, příspěvky). 

Od 1. 5. 2013 jsme se stali plátcem DPH.  

Nejvýraznějším zdrojem příjmů byly dotace 

z MPSV, platby klientů a dále čerpání finančních 

prostředků z individuálního projektu Základní síť 

sociálních služeb ve Středočeském kraji Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost, který 

skončil 30. 11. 2013. Do IP jsme se zapojili v roce 

2011 prostřednictvím našich dvou služeb, sociálně 

terapeutické dílny a podpory samostatného 

bydlení. V rámci projektu jsme čerpali finanční 

prostředky na mzdové i provozní účely. Díky této 

podpoře jsme rozšířili kapacitu stávajících služeb a 

zaregistrovali službu novou. V rámci víceletého 

financování těchto dvou sociálních služeb se nám 

podařilo optimalizovat plánování a rozvoj těchto 

služeb. V současné době má naše organizace za 

sebou celé období projektu. Naší snahou po celou 

dobu projektu bylo zvýšení míry soběstačnosti a 

samofinancování. Tento cíl mimo jiné naplňujeme 

optimalizací nákladů, rozvojem nových výrobních 

řad, hledáním nových a stabilních odběratelů pro 

naše služby a výrobky. 
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Darovaná částka Dárci a sponzoři 

3 408 Kč Slevový portál Slevy Poděbrady 

20 000 Kč Obecně prospěšná společnost Medvídek 

Dáda 

31 000 Kč Občanské sdružení Lóže národ 

4 000 Kč Ortodroma, s.r.o. 

5 250 Kč TOP 09 

10 000 Kč MITIS, s.r.o. 

3 000 Kč Linhartová Jiřina, Chlumec nad Cidlinou 

20 000 Nadace Preciosa 

96 658 Kč Celkem 

70 000 Kč Nadace O2 Telefónica v rámci programu 

Think Big  

Dárci a sponzoři  

Anonymní dárce či sponzory Handicap centrum Srdce, o.p.s. nemá. 
400 000 Kč MPSV prostřednictvím Hlavního 

města Praha – týdenní stacionář 

366 700 Kč Hlavní město Praha  

15 000 Kč Obec Rožďalovice 

12 000 Kč Město Lysá nad Labem 

5 000 Kč Obec Dymokur 

5 000 Kč Město Sadská 

42 500 Kč Město Nymburk 

5 000 Kč Městská část Praha 18 

31 454 Kč Město Poděbrady 

20 000 Kč Městská část Praha 8 

20 000 Kč Městská část Praha 20 

30 000 Kč Město Jičín 

10 000 Kč Městská část Praha 14 

10 000 Kč Město Kolín 

2 000 Kč Obec Opolany 

10 000 Kč Městská část Praha Zličín 

984 654 Kč Celkem 

Příspěvky obcí  

59 000 Kč MPSV prostřednictvím 

Středočeského kraje – podpora 

samostatného bydlení 

39 000 Kč MPSV prostřednictvím 

Středočeského kraje – sociálně 

terapeutická dílna 

770 000 Kč MPSV prostřednictvím 

Středočeského kraje – denní 

stacionář 

1 621 000 Kč MPSV prostřednictvím 

Středočeského kraje – týdenní 

stacionář 

200 000 Kč MPSV prostřednictvím 

Středočeského kraje – dofinancování 

denního stacionáře 

2 689 000 Kč Celkem 

Dotace 

Kontroly v roce 2013 

11. 4. 2013 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Nymburk 

- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátců 

pojistného.  

Výsledek kontroly – kontrolou byl zjištěn přeplatek na 

pojistném ve výši 1 873 Kč, který byl vyrovnán v další 

platbě. 

22. 5. 2013 – 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. Předmětem kontroly bylo 

ověření skutečného stavu (účetnictví, dokumentace, 

průběh realizace IP, publicity, způsobu vykazování 

indikátorů) se stavem deklarovaným v překládaných 

monitorovacích zprávách.  

Výsledek kontroly – bez závad. 

25. 11. 2013 – Okresní správa sociálního zabezpečení 

Nymburk - kontrola plnění povinností v nemocenském 

pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. 

Výsledek kontroly – bez závad. 
Nový Občanský zákoník a postavení obecně prospěšných společností 

Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Změny, které tato nová úprava 

přinesla, se dotýkají i neziskového sektoru. Byl zrušen zákon o obecně prospěšných společnostech a nahradila jej nová 

úprava obsažená právě v novém Občanském zákoníku. Stávající obecně prospěšné společnosti se však transformovat 

nemusí a mohou i nadále fungovat podle zmíněného zrušeného zákona, není však už možné zakládat nové. Nicméně i 

možnost transformace je pro ně otevřena. Nově lze zřídit ústav, nadaci nebo nadační fond, případně jinou právnickou 

osobu se statusem veřejné prospěšnosti. Pojmem veřejná prospěšnost je označován status, který je od roku 2014 

používán k vymezení organizací, jež svým účelem a činností přispívají k obecnému blahu. Podle nového občanského 

zákoníku se poskytování veřejně prospěšných činností bude prokazovat doklady. Status pak získá pouze ten, kdo prokáže, 

že se v této oblasti již osvědčil. O přidělení a odnětí statusu bude rozhodovat soud a bude zapsán ve veřejném rejstříku. 

Podmínkami pro získání statusu veřejné prospěšnosti jsou: dosahování obecného blaha, bezúhonnost zainteresovaných 

osob, nabytí majetku z poctivých zdrojů a hospodárné využití tohoto majetku k veřejně prospěšnému účelu. 

čtvrtletí zaměstnanci celkem OZP % 

1/2013 31,15 15,89 51 % 

2/2013 33,07 17,79 54 % 

3/2013 32,65 17,33 53 % 

4/2013 36,80 20,62 56 % 

Počet zaměstnanců k poslednímu 

dni roku 2013: 57  

Počet dobrovolníku k poslednímu 

dni roku 2013: 0 

Souhrnná suma tří nejvyšších 

ročních příjmů zaměstnanců za 

rok 2013: 1 185 173,- Kč 
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• Ranní seskok do 
neznámého terénu 

• Přesun nepřátelským 
prostředím 

• Bojové přepady a 
ústupy před 
hlídkami  

• Příprava oběda z 
KDP v maskách na 
bitevním poli 

• Satelitní navigace, 
vyhledávání, focení 
nepřátel v 
postavení  
špionážním iPadem  

Vrchní velení pošesté povolalo do zbraně para jednotky Poděbrad, Chotěšic, Rakovníka a Třebíče.Do špionážní akce v nepřátelském terénu, kde největším přítelem je suchá 

ponožka a maskovací barva na mordě. 

www.boganuv-pohar.webnode.cz Všech 6. ročníků na novém webu  

Rekruti pozor! Nástup do příští akce 30.5.2014 - budeme lovit zombie 😉  

Kamarádi z Ráčku a z Třebíče, už se na Vás moc těšíme. 

http://www.boganuv-pohar.webnode.cz
http://www.boganuv-pohar.webnode.cz
http://www.boganuv-pohar.webnode.cz


Navštívili jsme naše kamarády z Domova Ráček na pobytu v  

Líchovech 

Z rukou pana starosty a představitelů Středočeského 

kraje obdržela paní kolegyně Dagmar Nermuťová 

ocenění za dlouholetou trpělivou a profesionální 

práci s lidmi s mentálním postižením. 

Výuka na interaktivní tabuli 

Zábavná forma výuky na iPadech 
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Chorvatsko 2013 - báječných 14 dní v lázeňském resortu Thallasoterapia 



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 

24 

Pánská exkurze u našich přátel v automobilce HBPO 

Vánoční setkání rodičů a klientů v Hotelu Junior Poděbrady 

Naši zaměstnanci se dělí o své zkušenosti s využíváním 

moderních technologií pro lidi s mentálním postižením  



- 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 služeb a 

výrobků chráněné 

dílny 

- dodavatel práce chráněné 

dílně 

Obec Chotěšice 

- rekonstrukce sociálních zařízení v TS 

Město Poděbrady 

Úzká komunitní spolupráce 

- majoritní dodavatel práce  

chráněné dílně 

Hmotné dary pro naše klienty 

Presentace naší činnosti  

a benefiční akce  

Prodej výrobků 

v lázeňských domech 

Kouzelná benefice 

Presentace  naší činnosti 

Q-tex, pan Petr Munk – darovaný textil pro 

naše šikulky 
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Medvídek dáda, o.p.s. -  
benefice a sbírková akce 

Zlatá listina mecenášů 

Sponzorský dar 

Sponzorské dary 

Mitis, s.r.o. - sponzorský 

dar 

Linhartová Jiřina - sponzorský dar 

Rekonstrukce učebny  
týdenního stacionáře dodavatel práce 

hmotné dary  

Papirex, s.r.o. - zvýhodněné dodávky Papírenského zboží 

Městská realitní Poděbrady, a.s. 

MUDr. Pavel Zezula 

Martella Giuseppe 

Pekárna Svoboda 
občerstvení pro dárce krve  



Naši přátelé: 

Praktická škola Chotěšice, o.p.s. 

Okresní organizace Třebíč 

Městská organizace Poděbrady 

Psychopedická společnost 

Výroční zprávu za rok 2013 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra Srdce, o.p.s.Výroční zprávu 2013 vydal Handicap centrum Srdce, o.p.s. v nákladu 

150 výtisků. Zveřejněna je na webových stránkách organizace www.hcsrdce.cz a uložena na Městském soudu v Praze, oddíl O, vložka 434 
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Náš patron 
RICHARD NEDVĚD 

http://www.hcsrdce.cz/

