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Slovo úvodem
Úvodem výroční zprávy 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 25 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 2016 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



      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
Mgr. Andrea Brzáková

Počet klientů: 27
Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Mgr. Marcela Marková

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

SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ČR pobočný spolek PODĚBRADY
Mgr. Michal Šmíd - předseda

Počet členů: neomezeno - v současné době čítá členská základna 80 členů
 Zástupný spolek 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

Dum spiro, spero.

Ohlédnutí za rokem 2016

       Rok 2016 byl mimořádně stabilním rokem po stránce finanční, personální i klientské. V následujících příspěvcích vedoucích 
služeb se dočtete o šíři našich aktivit a fakultativních akcích. Komplex našich služeb má za cíl zodpovědět rodičům jejich nejpalčivější 
otázku “co bude až nebudeme”. Každý klient, a je jich dnes přes stovku, má u nás individuální přístup a služby jsou mu poskládány 
takříkajíc na tělo. Čas od času potřebují naši lidé více podpory, nebo nějakou novou službu. Z toho při našem rozvoji vycházíme. 
Netvoříme bez objednávky a tak se dá říci, že vše co dnes naši klienti využívají je dle jejich přání a potřeb. 
Velice si vážíme podpory Středočeského kraje a Magistrátu hl. města Prahy, kteří stále tvoří základní kámen našeho financování. 
        Po celý rok jsme se bavili spolu s Jízdní policií Praha při focení benefičního kalendáře. Akce se povedla a za podpory partnerů 
se podařilo vybrat částku na rehabilitační hřiště v týdenním stacionáři. 
      Jsem velmi rád, že se podařilo otevřít plně otázku sexuality dospělých lidí s mentálním postižením v naší organizaci na úrovni 
opatrovník, klient a pracovníci v přímé péči. Pro všechny tyto kategorie proběhlo dohromady 8 kurzů pod vedením předního českého 
odborníka Mgr. Eisnera.   
     Celé léto probíhala generální rekonstrukce týdenního stacionáře za podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje. Došlo ke 
kompletní výměně radiátorů, rozvodů vody a podhledů v ubytovacích prostorách klientů. 
     Mimo tyto sponzorské dary se nám daří předělávat sponzory na naše partnery v systému fair to fair. Vždy se ptám “co pro vás 
můžeme udělat” a v drtivé většině naši lidé z chráněných dílen jsou schopni nabídnout službu nebo výrobek dříve sponzorovi, nyní 
odběrateli. Tak si budujeme udržitelná partnerství výhodná pro všechny zúčastněné a nestojíme jen s nataženou dlaní. 
Radost mám z prohlubování spolupráce a přátelství s lidmi z organizací s podobnou filosofií a přístupem k lidem s mentálním 
postižením, zejména pak Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, Domovem Ráček Rakovník, Nadačním fondem Slunce 
z Unhoště, SPMP Třebíč, Handicap centrem Škola života ve Frýdku-Místku a mnoha dalšími. 
      Fluktuace týmu pracovníků v přímé péči je minimální, v uplynulém roce došlo k posílení v denním stacionáři pro péči o imobilní 
klienty. Jediná změna je na pozici vedoucí služeb podporovaného a chráněného bydlení, kterou obsadila paní Mgr. Andrea Brzáková. 
Této příležitosti využívám k revizi našeho bydlení, systému a míry podpory pro naše klienty. 
        Opět se nám podařilo udržet po komplexním personálním, procesním a finančním auditu známku kvality z portfolia Česká klasa. 

 
Plán 2017
- Kondiční hřiště z benefičního výtěžku Kalendář 2017 v týdenním stacionáři 
- Napojení na vodovodní řad Chotěšic a vybavení kuchyně moderním konvektomatem 
- Vybudování Snoezelen/solné jeskyně TS 
- 10. jubilejní ročník Boganova poháru 
- Revize systému chráněného a podporovaného bydlení 
- Zahraniční pobyt v Maďarsku 
- Vzdělávání opatrovníků - “posuzování a systém sociální podpory” 
- Ukončení činnosti SPMP Poděbrady a převedení celé šíře aktivit na Handicap centrum Srdce 
- Vyhledání nových dodavatelů práce a prohloubení spolupráce se stávajícími odběrateli 
- Návštěva kamarádů z Ráčku, Unhoště, Třebíče a Frýdku-Místku 
- Začít s obnovou hardware u personálu a klientů v přímé péči  
- Provozovat samostatný obchod v lázeňském stylu v kolonádě prof. Libenského 
- Usadit nové výrobní řady - potisk hrnků, exklusivní řada svíček Blackline, ruční papír 
- Rok 2017 - rok novinek a zážitků 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat kolegyním a kolegům za jejich trpělivou, 
profesionální a lidskou péči a podporu, kterou věnují našim dětem a klientům.



• Hodnoty organizace
• Svoboda
• Prostá slušnost
• Lidský přístup ke každému
• Vědomí odpovědnosti
• Jednoduchost
• Transparentnost
• Profesionalita
• Vzdělání
• Ekonomika „selského rozumu“
• Apolitičnost

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

22

33 36 40 42 43 45 45

Vývoj samofinancování organizace v %
Handicap centrum Srdce, o.p.s. – počet klientů 119
SPMP ČR pobočný spolek Poděbrady - 80 členů
Samofinancování organizace 45%
Počet zaměstnanců  – 63
Kmenových zaměstnanců  – 22
Zaměstnanci se zdravotním omezením – 41
Průměrný věk – 39 let
Muži : 20 , Ženy: 43



Mgr. Marcela Marková
-

zástupkyně ředitele, 
koordinátor Praktické školy, 

speciálně-pedagogický garant

606291292
markova@hcsrdce.cz

 V roce 2016 byla poskytována péče 119 osobám v 5 registrovaných sociálních službách:

- sociálně terapeutická dílna

- denní stacionář

- podpora samostatného bydlení

- týdenní stacionář

- chráněné bydlení

Roční ohlédnutí za činností všech služeb připomenou ve Zprávě jednotlivě vedoucí služeb.

              Chráněné bydlení je nejmladší sociální službou, kterou poskytujeme od r. 2013.   Díky Městu Poděbrady jsme získali do pronájmu dva 
rekonstruované byty  4+1 v centru města v blízkosti Handicap centra Srdce, kam klienti denně docházejí do denního stacionáře či terapeutické dílny.   
Zkušenost  ukázala,  že existence a provozování  právě těchto sociálních služeb je nejlépe vyhovující pro potřeby našich klientů.

Skladba klientů v Handicap centru Srdce je z  pohledu postižení 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.

              Již třetím rokem dojíždí do denního stacionáře chlapec s velmi těžkým mentálním i motorickým  postižením ( spastická  kvadruplegická  
mozková  obrna ) . Podařilo se nám získat speciální zvedák a hlavně polohovací lůžko s příslušenstvím, které přispělo k většímu komfortu uživatele, 
ale i pečovatelů.   Díky  profesionálnímu  přístupu všech kolegyň se daří o chlapce pečovat k jeho maximální spokojenosti.

Péči o klienty nyní zajišťuje celkem 23 zaměstnanců.  Tým pracovníků je již druhým rokem stabilní, což velmi napomáhá ke klidné práci, a to 
jak z pohledu uživatelů, tak všech kolegů. V současnosti jsou zaměstnanci v přímé péči všichni plně kvalifikovaní. Podporujeme snahu i povinnost 
zaměstnanců dále se vzdělávat, účastnit se odborných školení a seminářů, dle potřeb organizace, ale i zájmu kolegů samotných.Věříme, že každé 
další vzdělávání a prohlubování znalostí vede ke zkvalitnění péče o naše klienty.

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

             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.

  Vzdělávání v  praktické škole připravuje žáky – klienty pro samostatný život, osvojení si různorodých  dovedností   přispívá k  jejich 
soběstačnosti a začlenění do společnosti.

Již čtvrtým rokem se nám  daří  uskutečňovat a  získávat  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  výchovnou skupinu – „ 
dílenský  pracovník“ , kde si klienti „ nanečisto“  vyzkoušeli  pracovat, tvořit, kompletovat, ale i prodávat své výrobky. Tato  koncepce  se nám velmi 
osvědčuje, postupně můžeme do projektu zapojovat více klientů.

 Na úseku stravování zaměstnáváme k velké spokojenosti všech strávníků dvě kuchařky na 1,5 pracovního úvazku. I  nadále  umožňujeme 
našim klientům vykonávat praxi v naší kuchyni. Práce v kuchyni je již několik let stabilní a výsledky jsou všemi hodnoceny velmi kladně.

             Po vzoru pravidelných  chotěšických  pondělních a pátečních svozů  tuto fakultativní službu nabízíme i v Poděbradech s  tím, že byla 
rozšířena o denní svoz do Nymburka a zpět. Tato služba je využívána klienty denního stacionáře a chráněného bydlení.

            25 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
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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.

Přím
ý zástup ve všech kom

petencích

Organizační struktura 

Zakladatelé

Správní rada

Dozorčí rada

Účetní

Pracovníci v sociálních službách - přímá péče



Bc. Miroslava Jandová
vedoucí služby
Chotěšice 75

Dymokury 289 01

602 574 740
chotesice@hcsrdce.cz

Týdenní stacionář

Tak jako v předchozích letech, i v minulém roce bylo snahou organizace zvýšení komfortu bydlení uživatelů 
služby. V našem zařízení proběhla rekonstrukce jídelny ( snížení stropu, nové osvětlení, výměna topných těles, 
podlahová krytina a výmalba), výměna topných těles v celém zařízení, nová podlahová krytina na chodbě a 
schodišti a další úpravy v budovách. 

Hlavním účelem našeho zařízení je poskytování služeb osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, 
kde je nezbytná individuální podpora ve zvládání života a nalézání možností osobní realizace. Proto máme 
vypracované individuální plány pro každého klienta tzv. ,,na míru”. Všichni zaměstnanci týdenního stacionáře 
mají nejen vysokou odbornost, ale i lidské porozumění a respektují individualitu každého uživatele služby. 
Týdenní stacionář je v našem komplexu služeb zařazen na začátek, protože dovednosti a návyky, které si klienti 
u nás osvojí jsou základem pro samostatné fungování v našich následných službách. Je obrovský rozdíl mezi 
mladými lidmi s mentálním postižením, kteří jsou od nás na chráněné bydlení a práci v dílnách připraveni a lidmi, 
kteří tuto službu neabsolvovali. 

Týdenní stacionář v roce 2016 využívalo 35 klientů. Během tohoto roku se podíleli na výrobě výrobků (košíky z 
pedigu, pletení koberců, výroby mýdel, vyšívání oděvů, potisk triček, potisk hrnečků, výroba polštářků, litá 
keramika, pletení pomlázek, výroby adventních věnců a další), údržby zahrady, pomocných prací v kuchyni, 
rozvíjeli své schopnosti, hráli divadlo, zpívali, tančili. Dále trávili volný čas relaxací, procházkami, výlety, bazény, 
valentýnskou diskotékou, kinem, pálením čarodějnic, opékáním špekáčků, pekli vánoční cukroví, pouštěli draky 
Měli různé projektové dny např. Den Země, Den květů, Pátek 13, Světový den zvířat atd... Moc se klientům 
líbil ,,Víkend překvapení", který byl plný her, výletů, koupání, zmrzliny, tance, hudby, pizzy a mnoho dalších 
zážitků. 

V loňském roce mě velmi potěšil pokrok našeho klienta s mentálním postižením a poruchy autistického spektra. 
Když k nám před třemi lety přišel, byl uzavřený, nekomunikoval s nikým, neměl naučenou žádnou osobní 
hygienu, nechtěl se stravovat v jídelně s ostatními klienty. Společně jsme vypracovali individuální plán a krok po 
kroku jsem se snažili, aby se začlenil mezi ostatní uživatele služeb. Byla to velmi mravenčí práce, ale s 
úspěšným splněním daného plánu. S pýchou mohu říci, že sám si dokáže vyčistit zuby, připravit oblečení na 
druhý den, komunikuje se všemi uživateli, stravuje se s ostatními v jídelně a co mě nejvíce těší, že je veselý, 
zábavný a šťastný. A proto tady jsme. 

Všem kolegům děkuji za jejich odvedenou odbornou práci a doufám, že rok 2017 bude tak uspěšný jako ten 
loňský, ne-li ještě lepší.

mailto:chotesice@hcsrdce.cz


potisk hrníčků



Denní stacionář

Lucie Šeps
vedoucí služby

Ostende 88, Poděbrady 290 01
325 613 362

stacionar@hcsrdce.cz

Psaní výroční zprávy je pro mě příležitostí zavzpomínat a připomenout si, co všechno jsme v uplynulém roce prožili. Musím uznat, že 
některé zážitky mi připadají, jako by se staly již mnohem dříve, některé jsou však stále živé. Je to nejen příležitost zavzpomínat na lidi, 
které jsme měli možnost poznat, ale také na ty, se kterými jsme se museli rozloučit. 

Denní stacionář má kapacitu 25 klientů. Našimi klienty jsou lidé převážně s mentálním, ale také tělesným, smyslovým, zdravotním a 
kombinovaným postižením od 16 let neomezeně. Naše klienty se snažíme podporovat v jejich samostatnosti, rozvíjet a upevňovat jejich 
individuální schopnosti, dovednosti a vědomosti.  Pravidelně procvičujeme čtení, psaní a počty, povídáme si o aktuálním dění u nás i ve 
světě. Snažíme se vymýšlet stále nové aktivity. K oblíbeným činnostem patří mimo jiné práce s textilem, papírem, výroba keramiky, tkaní 
koberečků, práce na naší zahrádce a nově také pletení z papíru a ruční výroba papíru, který dále používáme k výrobě různých přání, 
koláží a dárečků.
Nezapomínáme také na nácvik sebeobslužných činností, jejichž dobré osvojení vede k větší samostatnosti našich klientů. Mezi ně patří 
kroužek vaření, nakupování, nácvik praní a žehlení prádla, nácvik běžného úklidu domácnosti, péče o vlastní osobu a také používání 
elektrospotřebičů atd.

Myslím, že největším zážitkem pro naše klienty (ale i zaměstnance) bylo focení kalendáře na rok 2017 ve spolupráci se slečnou Monikou 
Leovou a Jízdní policií. Společně jsme prožili opravdu nezapomenutelné chvíle. Součástí této dlouhodobé spolupráce byl křest 
kalendáře v Praze na Císařském ostrově, kde si pro nás policisté připravili úžasný den plný ukázek z jejich jezdeckého umění a historie, 
práce psovodů, vyzkoušeli jsme si řídit policejní loď a skvěle jsme si užili zábavu, kterou pro nás připravili. Předání výtěžku z prodeje 
kalendáře se uskutečnilo v Muzeu Policie ČR, kde pro nás byl nachystán také krásný program.
Ačkoliv toto byl asi nejsilnější zážitek (i z toho důvodu, že jsme se setkávali v průběhu celého roku), určitě by nebylo správné nezmínit se 
i o těch ostatních. Během loňského roku jsme několikrát navštívili Polabské muzeum v Poděbradech, kde nás vždy přívítají velmi milé 
průvodkyně a trpělivě odpovídají na naše otázky. Také návštěva kina se stala pravidelným kulturním zážitkem. Nevšedním zážitkem byla 
exkurze v Poděbradské sklárně, kde jsme měli možnost vyzkoušet si foukat a brousit sklo. Před Velikonocemi jsme navštívili Skanzen v 
Přerově nad Labem, v červnu jsme se vyřádili v Mirakulu v Milovicích, v červenci jsme relaxovali v maďarských termálních lázních, září 
jsme zahájili výletem na parníku, v říjnu jsme měli možnost zažít trochu Exotiky na výstavě v Lysé nad Labem a v prosinci jsme zakončili 
rok posezením v hotelu Junior a také u nás v Srdíčku.
Velký úspěch měla spolupráce s Klubem seniorů, pod názvem Mezigenerační setkání - Tvořivá dílna, kdy jsme společně s našimi klienty 
učili poděbradské seniory výrobě šumivých koulí a solí do koupele, pletli jsme z papíru a malovali na sklo.

Na rok 2017 také plánujeme: výlety do Obřího akvária v Hradci Králové, do Chlumce nad Cidlinou na zámek a do muzea Loreta, do 
Prahy na Petřín a Pražský hrad, do Prachovských skal, zahraniční pobyt v Maďarsku, výstavy v Lysé nad Labem a mnoho dalších 
zajímavých akcí.

Nový svozový automobil Cactus C4
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Jitka Šindelářová
vedoucí služby

Ostende 88
Poděbrady 290 01

325613362
727954051

dilna@hcsrdce.cz

A nyní několik čísel

Pro Magnu Nymburk a TPCA Kolín jsme  nagumičkovali a vyexpedovali 814 809 kusů retainérů.
Pro KOH-I-NOOR Městec Králové  bylo složeno 31 440 kusů papírových krabiček, které se vyplnily bílými křídami a 46 120 
kusů krabiček s barevnými křídami a 10 334 kusů krabiček  s chodníkovými křídami. Novinkou byla adjustace víceodstínových 
barev Magic, kterých jsme vyexpedovali 73 000 kusů.
Pro Chocoland Kolín jsme zkompletovali 25 000 kusů bílé čokolády a 37 000 kusů adventních kalendářů.
Největší naši chloubou byla výroba palmových svíček .Vyrobilo a zabalilo se jich 4 390 kusů, koupelových solí 2 450 kusů, 
výběrových gelových mýdel 4 335 kusů a šumivých koulí se přes letní sezonu stihlo vyrobit 280 kusů.

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna umožňuje  našim klientům  se aktivně  zařadit do pracovního procesu, do pohodového kolektivu a 
pomáhá našim klientům i v mírném zlepšení finanční situace.
          Naší každodenní činností je spolupráce s automobilovými firmami Magna Nymburk a TPCA Kolín. Pro obě firmy 
opracováváme, komletujeme a kontrolujeme automobilové součástky - retainéry.
Spolupracujeme též s  firmou KOH-I-NOOR Hardmuth a.s. z Městce Králové, pro kterou kompletujeme různé druhy kříd  a 
akrylové barvy. Vše kompletujeme do krabiček, které si také sami skládáme. Zajímavou novinkou v minulém roce byla nová 
řada barev Magic, u kterých jsme kompletovali 21 odstínů.
Mezi další pracovní partnery patří i Polabské mlékárny, a.s. Poděbrady.
Neodmítli jsme ani nárazové zakázky  - Chocolandu a.s. Kolín. Kompletovali jsme pro ně různé druhy čokolád. Oslovila nás i  
společnost Sklárny Blažek, kam docházeli  někteří naši zaměstnanci, nebo nám firma zakázku  vozila na dílnu. 
Nesmíme zapomenout zmínit tradiční výrobní řadu svíček, mýdel, koupelových solí  a hřejivých sáčků .Počátkem jara jsme 
obohatili tuto řadu výrobou šumivých koulí  do koupele.
       V březnu jsme také obhájili Certifikát Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Certifikát nám slouží k užívání ochranné známky Práce postižených.
V jarních měsících nám tradičně začala sezóna výstav. Zúčastnili jsme se velikonoční výstavy na Krajském úřadě v Praze, v 
Poděbradech a na Zdravotní škole v Nymburce. Potěšilo nás i pozvání na jarmark v Unhošti. 
       V dubnu opět začal pronájem lázeňské kolonády, kde jsme prodávali předem vyrobené svíčky, mýdla, koupelové soli, atd . 
Prodej se každoročně těšil velkému zájmu široké veřejnosti. Jak už jsem zmínila, do prodeje jsme zařadili i hit sezóny - šumivé 
koule do koupele. Mimo ekonomický efekt má “kolonáda” i přidanou hodnotu stálé výstavy v našem rodném městě a je to 
nejlepší výkladní skříň naší podpory lidem se zdravotním postiženímv srdci Poděbrad.
Během letní sezóny naši zaměstnanci každodenně vyráběli zásoby na Kolonádu. Vzhledem k velké poptávce byli zaměstnanci 
velmi vytíženi, ale tato práce je příjemně naplňovala.
      Nastal podzim a my jsme mimo každodenních zakázek začali žít v duchu Vánoc. Připravovali jsme se na vánoční trhy. 
Samozřejmostí bylo i uspořádání vánočního prodeje u nás v STD. K tomu jsme ještě přijímali zakázky od různých firem, které 
nás oslovily - Domov Alzheimer z Roztok u Prahy, Forster consulting, s.r.o. z Havířova, HBPO Czech s.r.o. z Mnichova 
Hradiště.

Během loňského roku se naši zaměstnanci rozhodně nenudili. Pracovali velice ochotně, šikovně a jako tým.
Za to jim po právu patří velké poděkování. 
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Kolonáda profesora Libenského - námi udržovaný prostor v samém srdci Poděbrad

Výroba koupelových solí    

Šumivé koule do koupele

Koh-i-noor   



Kompletace belgické čokolády Chocoland    

Výroba palmových svíček 

Magna Nymburk



Mgr. Andrea Brzáková
vedoucí služby

U Zimního stadionu 762
Poděbrady

325613362
601591267

bydleni@hcsrdce.cz

Podporované samostatné bydlení a chráněné bydlení 

Dovolte mi, abych se s Vámi ohlédla do roku 2016, co našim službám přinesl a jak ho naši klienti prožili. 
Loňský rok se nesl ve znamení událostí spíše každodenního významu. Většina z nich byla příjemná, ale našly 
se i takové, které snad nikdo za příjemné nepovažuje. Jako například náhlá a nečekaná smrt našeho klienta 
pana Kadeřábka v červenci, která nás velmi zasáhla, neboť tento způsob opouštění našich služeb je ten 
nejsmutnější. Mnohem veselejší je, když naše řady klient opouští proto, že se mu podařilo se osamostatnit 
natolik, že může žít plnohodnotný a nezávislý život bez potřeby podpory a dopomoci jiných, což je naším 
hlavním cílem.
Ale obraťme list a zaměřme se na veselejší stránku. Naši klienti kromě řešení běžných záležitostí (návstěvy 
lékařů, úřadů či finančních institucí) se zapojují také do společenského života návštěvami různých filmových 
představení, pizzerie, bowlingu apod., navštívili také Film Legends Museum v Poděbradech, což byl pro ně 
velký zážitek. 
Důležitým okamžikem byla obměna automatických praček v červenci. Mnohokrát děkujeme Výboru dobré 
vůle Nadace Olgy Havlové, naši klienti si díky tomuto daru pečují o prádlo v krásných nových a plně funkčních 
pračkách. 
Dle vlastního zájmu se naši klienti zúčastnili letního pobytu v maďarských lázních Harkányi, moc si to užili a 
vrátili se odpočatí, plni energie a obohaceni o spoustu nových zážitků. Děkujeme jim za krásné fotografie.
Podařilo se nám ve spolupráci s Městem Poděbrady získat volný byt u zimního stadionu a v dalším roce 
chystáme přesun jednoho klienta z chráněného bydlení na podporu samostatného bydlení. Milane 
gratulujeme, jen tak dál!
Další důležitou kapitolou, která v našem ohlédnutí rozhodně nesmí chybět, je focení benefičního kalendáře na 
rok 2017 pod patronátem Moniky Leové. Nadšeně se ho účastnili i někteří naši klienti spolu s pražskými 
policisty z Oddělení služební hypologie. 14. září naši klienti přijali jejich pozvání na slavnostní křest v areálu 
na Císařském ostrově.
Máme pro naše služby a tím i pro klienty velké plány a proto průběžně uskutečňujeme zkušební pobyty 
kamarádů z Chotěšic na chráněném bydlení. Je pro nás důležité jim podávat pomocnou ruku v jejich 
osamostatňování. Je to dlouhodobý proces, někdy se vše nezdaří hned napoprvé, ale my se nevzdáváme a 
zkoušíme to znovu, pokud to lze, dáváme další šance. 
Bohužel život nenese vždy jen šťastné okamžiky. Opustil nás náhle náš kolega v dílně a zároveň uživatel 
bydlení pan Bohumil Kadeřábek. Byl součástí více jak deset let naší široké rodiny a budeme na něj 
vzpomínat, jako na slušného a poctivého člověka.
Již tradiční setkání SPMP Poděbrady a Handicap centra Srdce v hotelu Junior se uskutečnilo i v tomto roce a 
naši klienti i jejich blízcí si ho velmi užili, dobrá večeře se zákuskem a následná volná zábava s hudbou jsou 
každoročním příjemným zpestřením předvánočního shonu.
Každoročně vyrážíme také na adventní trhy a užíváme si zimní atmosféru. Vždy je třeba nasytit nejen ducha 
ale i tělo a proto jsme tento výlet zakončili skvělou klobáskou.
Věřím, že nás i v následujícím roce čeká spousta takto krásných setkání a příjemných událostí a budu se 
společně s Vámi na ně těšit.
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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 Nymburk 

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 

Nová pračka na chráněné bydlení Večeře v pizzerii

Adventní trhy

Co si dnes uvaříme?

Focení kalendáře



Bc. Alena Albrechtová
ekonomka
Ostende 88
Poděbrady

325613362
kancelar@hcsrdce.cz

Zpráva o hospodaření za rok 2016

Výnosy celkem: 16 625 765 Kč 
Náklady celkem: 15 724 199 Kč 
Výsledek hospodaření celkem: 901 566 Kč 

Výnosy v tis. Náklady v tis.

Tržby za vlastní výkony - platby 
klientů

4 044 Spotřeba materiálu

Provozní dotace 9 717 Spotřeba energií 578

Přijaté příspěvky 166 Služby 961

Osobní náklady 10 842

Odpisy a opravné položky 618

Ostatní náklady 39

Celkem 13 927 Celkem 13 927

Hlavní činnost 

Vedlejší činnost

Výnosy v tis. Náklady v tis.

Tržby za vlastní výkony 2 347 Náklady vedlejší činnosti 1 796

Ostatní výnosy 351

Zúčtování fondů 109

Jiné ostatní výnosy 242

Celkem 2 698 Celkem 1 796

Mzdové náklady na mzdu ředitele společnosti 
činily 487.080 Kč. 
Odměny a funkční požitky statutárních orgánů - 
činnost všech členů statutárních orgánů (správní a 
dozorčí rady) je dobrovolná, bez nároku na 
odměnu.  
 
Zůstatky fondů činí 1 824 450,07 Kč

Konečný stav pokladní hotovosti:  82 900 Kč. 
Konečný stav na bankovních účtech: 3 530 991,72 
Kč

K 31. 12. 2016 byly provedeny řádné inventury 
hmotného i finančního majetku a inventury 
rozvahových a podrozvahových účtů. Ve všech 
položkách se fyzický stav rovnal stavu účetnímu.  

Účetní uzávěrka byla sestavena k datu 31. 12. 
2016. 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). 
V roce 2016 vytvořila účetní jednotka zisk, který 
bude použit v následujících letech k zajištění 
činnosti. Výsledek hospodaření za rok 2016 Kč byl 
převeden na účet vlastního jmění (účet 901).

Přehled o zaměstnancích 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 41,25  
z toho osoby zdravotně znevýhodněné. 22,50  
Počet zaměstnanců k poslednímu dni roku 2016 
(fyzický stav):  63  
Počet dobrovolníku k poslednímu dni roku 2016: 2

Kontroly v roce 2016  
Ve dnech 14. - 16. 11. 2016 proběhla kontrola plnění povinností v 
nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - 
nebyly zjištěny žádné závady, nápravná opatření nebyla uložena. 

Dne 23. 8. 2016 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné pojištění 
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného - nebyly zjištěny 
žádné závady, nápravná opatření nebyla uložena.



Přehled přijatých darů 

Přehled přijatých dotací

406 575 Středočeský kraj – podpora sam. bydlení

897  450 Středočeský kraj – sociálně terapeutická dílna

1 320 500 Středočeský kraj – denní stacionář

1 384 500 Středočeský kraj – týdenní stacionář

459  800 Středočeský kraj – chráněné bydlení

849 000 MHMP - týdenní stacionář

953 000 Středočeský kraj - Humanitární fond

431 696 Operační program zaměstnanost - Podpora vybraných 
druhů sociálních služeb - sociálně terapeutická dílna

128 300 Operační program zaměstnanost - Podpora vybraných 
druhů sociálních služeb - podpora samostatného bydlení

3 128 481 Úřad práce

Přehled příspěvků od obcí
16 161 Vodovody a kanalizace, Nymburk

10 000 Jednota Nymburk

561 Globus ČR, k.s.

60 000 AZ Elektrostav

73 000 Město Rožďalovice

1 979 Obec Sloveč

3 900 Lóže národ

10 000 Petr Schmid

10 000 Michal Raj

30 000 Brano Group, a.s.

15 000 Atos servis, s.r.o.

20 000 Hagemann, a.s.

60 255 U tří hvězd, o.s.

5 000 Ortodroma

5 000 Štěpán Kment

15 000 iStyle

29 000 Bedřich Vychodil

1 150 Zdeněk Grohman

504 000 Magistrát hlavního města Prahy

2 000 Obec Libáň

3 000 Město Nový Bydžov

5 000 Město Pečky

5 000 Obec Všechlapy

5 000 Obec Úmyslovice

5 000 Město Sadská

1 000 Obec Vrbová Lhota

4 000 Obec Opolany

2 000 Obec Běrunice

20 000 Městská část Praha 20

1 000 Obec Dolní Chvatliny

10 000 Městská část Praha Zličín

30 000 Město Jičín

45 000 Město Nymburk

12 500 Městská část Praha 18

6 600 Město Lysá nad Labm

30 000 Město Poděbrady























Benefiční kalendář 2017



www.boganuv-pohar.webnode.czVšech 9. ročníků na  webu 

Rekruti pozor! Nástup do příští akce 9.6.2017 

Boganův pohár 2016  

Jak je u nás v Handicap centru Srdce dobrým zvykem úderem ledna se organizace 
poskytující sociální služby mění v dokonalou vojenskou mašinérii připravující se do akce. Pro 
letošní  9. ročník Boganova poháru bylo zvoleno vrchním velením téma VYLODĚNÍ 
SPOJENCŮ V NORMANDII ROKU 1944. 
Mělo to být veliké - a bylo.
Do vln Atlantiku při Normanských plážích se postupně vrhala jedna divize za druhou:
- nově zformovaná 82th Airborne division Speciální školy Kolín
- veteránská 101th Airborne division SPMP Třebíč
- speciální 16th armoured division Poděbrady
- doplněná 2th armoured division Chotěšice
Primární cíl mise vyřazení dělostřelecké baterie byl asi 5x splněn. Sekundární cíle pod 
velením plk. Zilversteina z Military Game -  seskok padákem na nepřátelské území se 
podařilo nejodvážnějším také splnit. Ve výcvikovém táboře se intenzivně cvičila obsluha 
výstroje a výzbroje, seskoky padákem, pořadovka a vrcholem výcviku byla cvičná patrola s 
výsadkem bojovou technikou na neznámé území za JZD :-)
 
 
Pár čísel na závěr. 
Letošního poháru se zúčastnilo 40 dětí a dospělých se zdravotním handicapem, stejný počet 
dobrovolníků v uniformách i bez. 
Vystřílelo se 40 000 ks nábojů a 50 dýmovnic.
Vypilo se 250 limonád.
Snědlo se vše. 
Dobových vojenských povozů 7 a 1 houfnice.

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


Maďarsko 2016 - Lázně Harkányi



Během odběrů se podařilo získat 2182 dárců, což je 981 litrů nejvzácnější tekutiny

Dobří lidé v Srdci - řeka darované krve
Na břehu Labe za zimním stadionem teče ještě jedna řeka. Pro mnohé 
poděbraďáky je už 18 let darování krve v Handicap centru Srdce na Ostende 
přirozenou součástí života. A skutečně, naši občané takovou řeku života 
darovanou krví plní. Každé 3 měsíce lidé s mentálním postižením upraví prostory 
stacionáře a chráněné dílny na profesionální odběrové středisko, připraví kavárnu 
a kontinentální snídani pro dárce.  
Po obědě odjíždí z Poděbrad sanitka Všeobecné fakultní nemocnice Praha s 30 
litry nejvzácnější tekutiny od 80 bezplatných dárců z našeho města.  
Sestřičky, které takto několikrát v měsíci vyráží po koutech našeho kraje, mají 
Poděbrady v oblibě. Tolik dárců a takové prostředí mají jenom v Poděbradech.  
Nikdo už dnes nespočítá, kolik životů dárci z Handicap centru Srdce už 
zachránili, a protože Váš dar života je bezplatný a nevyhřívá se v záři reflektorů, 
přijměte alespoň naše hlubokou poklonu od dětí a zaměstnanců Handicap centra 
Srdce.

Naši reprezentanti na zimních olympijských hrách ve Frýdku Místku brali zlato

Generální rekonstrukce týdenního stacionáře - Humanitární fond Středočeského kraje



- vánoční a velikonoční 
sladkosti, 
- garance nad naším 
provozem

odběratel služeb a 
výrobků chráněné dílny

- dodavatel práce chráněné 
dílně

Obec Chotěšice

Město Poděbrady
úzká komunitní spolupráce

- majoritní dodavatel práce 
chráněné dílně

Hmotné dary 
pro naše klienty

Prodej výrobků
v lázeňských domech

Zlatá listina mecenášů

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

Městská realitní Poděbrady, a.s.

MUDr. Pavel Zezula Město Rožďalovice 
 série benefičních koncertů

Petr Schmid - sponzorský dar

Michal Raj - sponzorský dar

Atos servis, s.r.o.

Pan Bedřich Vychodil 
sponzorský dar Groman Zdeněk - sponzorský dar

paní senátorka 
Emilie Třísková



Naši přátelé:

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Okresní organizace Třebíč
Městská organizace Poděbrady

Psychopedická společnost

Výroční zprávu za rok 2016 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra Srdce, o.p.s.Výroční zprávu 2016 vydalo Handicap centrum Srdce, o.p.s. 
v nákladu 50 výtisků. Zveřejněna je na webových stránkách organizace www.hcsrdce.cz a plná verze je uložena na Městském soudu v Praze, oddíl O, vložka 434

Rostislav Podhora

http://www.hcsrdce.cz/

