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Slovo úvodem
Úvodem výroční zprávy organizace Handicap centra Srdce, o.p.s. dovolte několiv slov o naší 

činnosti.
Handicap centru 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 26 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 2017 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: 35

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: 16
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



Mgr. Michal Šmíd
-

ředitel

728 180 180
reditel@hcsrdce.cz

Dum spiro, spero.

Ohlédnutí za rokem 2017

       Rok 2017 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. 
             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. 
Díky mecenášům se podařilo v týdenním stacionáři vybudovat kondiční rehabilitační hřiště a solnou jeskyni. Spolu s 
napojením do věřejné vodovodní sítě došlo k vybavení kuchyně moderním konvektomatem a chladící technikou. V 
Poděbradech díky podpoře z radnice máme novou střechu nad denním stacionářem. Dále mám radost z nových 
technologií v našich dílnách. Organizace dokončila systémový přechod IT na produkty Apple a usadila se řada 
potisku hrnků, ručního papíru a “exclusive black line” svíček. 
Velkým úkolem pro uplynulý rok bylo ukončení činnosti SPMP Poděbrady, na základě rozhodnutí členské schůze  
z roku 2016. Kompletní činnost a vypořádání převzalo Handicap centrum Srdce, o.p.s. . 
 

Plán 2018

- Nákup nového mikrobusu  
- Dokončit projekt Sovička na cestách - www.sovickanacestach.cz 
- Modernizace stravovacího úseku týdenního stacionáře Chotěšice 
- Usadit řadu laserového gravírování 
- 11. ročník Boganova poháru 
- Tuzemský letní pobyt v Chotěšicích 
- Revize dodavatelských smluv a jejich optimalizace 
- Vzdělávání opatrovníků a klientů - “finanční gramotnost” 
- Vyhledání nových dodavatelů práce a prohloubení spolupráce se stávajícími odběrateli 
- Návštěva kamarádů z Ráčku, Unhoště, Třebíče a Frýdku-Místku 
- Obnova hardware u personálu v přímé péči a klientů 
- Provozovat samostatný obchod v lázeňském stylu v kolonádě prof. Libenského

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 2017

22

33 36 40 42 43 45 45 46

Vývoj samofinancování organizace v %

Handicap centrum Srdce, o.p.s. – počet klientů 109
Samofinancování organizace 46%
Počet zaměstnanců  – 63
Kmenových zaměstnanců  – 22
Zaměstnanci se zdravotním omezením – 41
Průměrný věk – 36 let
Muži : 21 , Ženy: 42

Kolektiv Handicap centra Srdce, o.p.s.na tradičním setkání u příležitosti Dne učitelů



Mgr. Marcela Marková
-

zástupkyně ředitele, 
koordinátor Praktické školy, 

speciálně-pedagogický garant

606291292
markova@hcsrdce.cz

 V roce 2017 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.

Péči o klienty nyní zajišťuje celkem 22 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.

            27 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.

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

Poslání týdenního stacionáře: 
Poskytování takových služeb klientům, které povedou ke zkvalitnění života lidí s handicapem a k jejich 
rovnoprávnému postavení ve společnosti při respektování individuálních potřeb a možností klientů. 

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. Základní činnosti 
zajišťujeme prostřednictvím individuálního plánování služby uživatelů. V průběhu tohoto plánování služby 
zjišťujeme potřeby, přání a osobní cíle uživatelů. Dále plánujeme s  klientem společné kroky k jejich splnění. Aby 
naše služba byla v co nejvyšší kvalitě, jsou každoročně zaměstnanci v přímé péči proškoleni akreditovanými 
kurzy MPSV. V roce 2017 např.: Individuální plánování, Psychohygiena a relaxační techniky, Základy poskytování 
první pomoci, Vybrané relaxační techniky, Základy krizové komunikace pro pracovníky v přímé sociální péči, 
Podpora změny a motivace klientů, a další kurzy. 

V září jsme přijali chlapce z dětského domova, který přišel o svoji rodinu. Nabídli jsme mu s otevřenou náručí 
náš ,,náhradní domov". Z počátku byl velmi roztěkaný, nesoustředěný, měl pocit méněcenosti. Vybral si skupinu 
kuchařů a myslím, že to byla trefa do černého. Nacvičuje dovednosti při zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění, zdokonaluje se v pracovních návicích a 
dovednostech. Až dovrší věku 18 let, chtěli bychom mu nabídnout chráněné nebo podporované bydlení se 
zaměstnáním, a tím mu dát šanci žít si vlastní život. 

Týdenní stacionář v roce 2017 využívalo 34 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. Našim klientům zajišťujeme zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a sociálním začleněním návštěvami kulturních akcí např. divadel, kin, výletů, turistik.   
Byli jsme na exkurzi Bonsaje Botanicus v Ostré, navštívili  řemesla v Lysé nad Labem, výletili na Hrubé Skále a 
mnoho dalších zajímavých akcí. Pořádali jsme projektové dny např. projektový den na téma J.A.Komenský, 
Velikonoce, Den Země, Vánoce ... 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem kolegům i příznivcům týdenního stacionáře, bez nichž by nebylo 
možné zajistit takto výborný chod zařízení a zrealizovat žádnou z výše jmenovaných akcí. 

Na rok 2018 mámé plánů mnoho. Jako stěžejní je nákup nového vozu a rekonstrukce některých ubytovacích 
pokojů v našem zařízení.

mailto:chotesice@hcsrdce.cz




Denní stacionář

Lucie Šeps
vedoucí služby

Ostende 88, Poděbrady 290 01
325 613 362

stacionar@hcsrdce.cz

Posláním denního stacionáře je poskytovat takové služby klientům, které povedou ke zkvalitnění jejich života a k jejich rovnoprávnému 
postavení ve společnosti.

Denní stacionář má kapacitu 25 klientů. Našimi klienty jsou lidé převážně s mentálním, ale také tělesným, smyslovým, zdravotním a 
kombinovaným postižením od 16 do 64 let. 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, malování na textil, práce na naší zahrádce 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.

Každodenní činnosti si rádi obohatíme i o zážitky nevšední. Během loňského roku jsme několikrát navštívili Polabské muzeum v 
Poděbradech, kde nás vždy přívítají velmi milé průvodkyně a trpělivě odpovídají na naše záludné otázky. K pravidelným kulturním 
zážitkům patří i návštěva kina. Nezapomenutelným zážitkem byla exkurze v továrně na automobily TPCA v Ovčárech. Měli jsme 
ojedinělou možnost prohlédnout si Legiovlak, který se na pár dnů zastavil v Chlumci nad Cidlinou. Před Velikonocemi jsme navštívili 
Skanzen v Přerově nad Labem. V květnu jsme zajeli do Prahy, kde jsme se pobavili v Zrcadlovém bludišti, zdolali Petřínskou rozhlednu a 
navštívili Pražský hrad. V červnu jsme již tradičně absolvovali Polní den v Městci Králové, Boganův pohár v Chotěšicích, Hry pro radost 
v Kolíně, došli jsme si na výborný oběd na Soutok, nově jsme byli ve Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou a uspořádali jsme odpoledne 
plné soutěží, her a dobrého jídla z grilu. V červenci jsme relaxovali v maďarských termálních lázních. Září jsme zahájili výletem do ZOO 
ve Dvoře Králové nad Labem, navštívili jsme Památník krále Jiřího v Poděbradech a zámek Hrádek u Nechanic a předvedli jsme naše 
svaly na Olympiádě ve Frýdku - Místku. V říjnu jsme měli možnost zažít trochu Exotiky na výstavě v Lysé nad Labem a na výlovu 
rybníka v Žehuni. V listopadu jsme vyjeli za kulturou do Prahy, kde jsme v Divadle bez zábradlí shlédli představení Blbec k večeři. 
V prosinci jsme do Prahy zajeli zase, a to na Vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Rok jsme zakončili posezením v hotelu Junior a 
také u nás v Srdíčku.

Na rok 2018 plánujeme: zimní pobyt v NP České Švýcarsko, účast na Hrách pro radost v Kolíně, návštěvu Ekocentra Huslík, exkurzi 
v Národním divadle, Boganův  pohár, letní pobyt v Chotěšicích, Fajnpark Chlumec nad Cidlinou, výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem, 
exkurzi v Kutné Hoře, zúčastníme se oslav 100. výročí založení Československa, výstavy v Lysé nad Labem a mnoho dalších 
zajímavých akcí.

mailto:stacionar@hcsrdce.cz




Jitka Šindelářová
vedoucí služby

Ostende 88
Poděbrady 290 01

325613362
727954051

dilna@hcsrdce.cz

Během loňského roku se naši zaměstnanci rozhodně nenudili. Pracovali velice ochotně, šikovně a jako tým.
Za to jim po právu patří velké poděkování. 

Sociálně terapeutická dílna 

Vážení, 
mým úkolem je shrnout práci a činnost Sociálně terapeutické dílny za rok 2017.  Práce i činnost byla velmi bohatá a pestrá,  ale posuďte 
sami po přečtení této zprávy. 

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. 
Objem práce v naší dílně je rozdělen zhruba na 80 % stálých zakázek pro automobilový průmysl  a  KOH-I-NOOR Hardtmuth Městec 
Králové, a zbylá část kapacity slouží pro nárazové zakázky a naše tradiční výrobní řady - svíčky, mýdla, koupelové sole, šumivé koule, 
pletené košíčky z pedigu, textilní výrobky …. 
Spolupracujeme s automobilovou firmou Magna Nymburk a TPCA Kolín. Pro obě firmy opracováváme, kompletujeme a kontrolujeme 
různé druhy automobilových součástek - retainérů.  Dalším našim patrnerem je spolupráce s KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s. z Městce 
Králové, pro které kompletujeme různé druhy kříd, akrylové barvy, novinkou byla kompletace nové řady barev  - Magiců, kterých bylo 
21 odstínů. Vše se kompletuje do papírových krabiček, které si sami také skládáme. Mezi další pracovní partnery patří i Polabské 
mlékárny, a.s. Poděbrady. Oslovila nás i majitelka nově otevřené kavárny v Poděbradech, která nám nabídla pracovní místa. Dvě naše 
klientky této  nabídky využily. 
Během roku jsme neodmítli ani různé zakázky, především potom vánoční.  

Jako každý rok jsme se nemohli dočkat otevření lázeňské sezony, protože nás opět čekal prodej našich výrobků v prostorách lázeňské 
Kolonády profesora Libenského. Naši zaměstnanci finišovali s doděláním a balením palmových svíček, výběrových gelových mýdel i 
mýdel s kozím výtažkem, koupelových solí, šumivých koulí a dalšími dekorativními předměty . 
          
V jarních měsících nám  též tradičně začala sezóna výstav. Zúčastnili jsme se velikonoční výstavy na Krajském úřadě v Praze a na 
Zdravotní škole v Nymburce. Potěšilo nás i pozvání na jarmark v Unhošti.  
Během letní sezóny naše zaměstnankyně každodenně vyráběly zásoby na kolonádu . Vzhledem k velké poptávce byly zaměstnanci velmi 
vytížení, 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  v Praze, 
Nymburce a samozřejmostí bylo i uspořádání vánočního prodeje u nás v STD.  

A nyní několik čísel . 
Pro Magnu Nymburk a TPCA Kolín jsme  nagumičkovali a vyexpedovali  817 594 kusů retainrů na Peugeot,  Citroen a Toyotu. Pro  
 KOH-I-NOOR Městec Králové  jsme složili během roku  papírové krabičky, které jsme vyplnili 122 115 kusy bílými, barevnými a 
chodníkovými křídami.  

Za letošní rok se vyrobilo: 

2 340 kusů palmových svíček 
2 740 kusů mýdel  
400 kusů koupelových solí 
700 kusů šumivých koulí 

mailto:dilna@hcsrdce.cz




Je nám velkou ctí pogratulovat naší kolegyni paní Haně Flídrové k ocenění při 
příležitosti Dne Poděbrad. Paní Hana Flídrová pracuje v denním stacionáři 

s našimi klienty s mentálním postižením. Je vysoce profesionální a pro 
každého si vždy najde vlídné slovo. Paní kolegyně Hano Flídrová, jménem dětí 
a klientů Handicap centra Srdce, děkujeme.



Mgr. Andrea Brzáková
vedoucí služby

U Zimního stadionu 762
Poděbrady

325613362
601591267

bydleni@hcsrdce.cz

Podporované samostatné bydlení a chráněné bydlení

Vážení uživatelé, rodiče, opatrovníci, přátelé a příznivci, 

jak všichni víme, vnímání času je relativní. Nám například v plné práci čas běží opravdu rychle. Přiznávám, že pro mě bylo 
překvapením, že už je to rok od té doby, co jsem se na vás naposledy touto cestou obracela. Dovolte mi, shrnout události 
 z Chráněného bydlení a Podpory samostatného bydlení za uplynulých 12 měsíců do několika řádků.  

Obě služby, jak Podpora samostatného bydlení tak i Chráněné bydlení, se snaží o to, aby naši uživatelé mohli žít co 
nejspokojenější a nejsamostatnější život. Máme velký zájem na tom, aby se jim dařilo plnit si svá přání a naplňovat svoje 
potřeby.  
Docházíme či dojíždíme s uživateli k lékařům, na rehabilitace, do obchodů na nákupy potravin, oblečení, obuvi, či potřeb pro 
různé koníčky a zájmové činnosti, vyzvedáváme léky či vybíráme peníze v bankomatech, hradíme poplatky za služby (telefon, 
internet apod.). Dále napomáháme uživatelům celkově s hospodařením s jejich finančními prostředky, s přípravou pokrmů, 
úklidem domácnosti, péčí o prádlo či například s plánováním a naplňováním volného času.   
Bohužel i tyto každodenní činnosti jsou pro nás náročnější než pro intaktní společnost, stojí nás více času a energie. Vzhledem 
k tomu se občas setkáváme s nepochopením, což nás mrzí. Naštěstí zážitky tohoto druhu jsou spíše ojedinělé, většinou se 
setkáváme s lidmi plnými sympatií, bez předsudků a nepříjemných projevů. Tyto okamžiky jsou i pro nás příjemné a proto se 
rádi účastníme i jakýchkoliv aktivit, kdy se můžeme zapojit do většinové společnosti, navštěvujeme např. filmová, divadelní či 
cirkusová představení, sportovní utkání např. fotbalové zápasy nejen v Poděbradech, ale i v Nymburce a dalších městech. Také 
rádi chodíme na různé procházky a výlety, naším cílem je často cukrárna nebo restaurace, kde se za vynaložené úsilí 
“odměníme” nějakou dobrotou, dalším častým a velmi oblíbeným cílem je místní jezero, kde se nám líbí v každém ročním 
období.   
Naši uživatelé se také zapojují do veškerých aktivit ostatních služeb Handicap centra Srdce, ať už jsou to např. výlety  
s Denním stacionářem, každoroční Valentýnský ples v Týdenním stacionáři v Chotěšicích nebo letní pobyt v maďarských 
lázních a mnoho dalších. 

Počet našich uživatelů v Chráněném bydlení se koncem roku 2017 rozrostl. Jeden z našich chlapců přešel do Podpory 
samostatného bydlení. Za to nám na  Chráněném bydlení přibyla dvě milá děvčata. Ale nejsou to v našich službách žádní 
nováčci, jak by se mohlo zdát. Obě dívky k nám přišly z Týdenního stacionáře v Chotěšicích, kterému tímto děkujeme, protože 
děvčata jsou skvěle připravena na samostatný život. Výborně se zapojila, celkem rychle si zvykla a adaptovala se na nové 
životní podmínky, nové prostředí, nový režim, nové povinnosti a spoustu dalších novinek.  
Moc bychom si přáli, aby se jim, ale i všem původním uživatelům, u nás i nadále líbilo. Budeme je stále podporovat v jejich 
aktivitách a snažit se o to, aby svůj život mohli prožívat naplno.  

mailto:bydleni@hcsrdce.cz




Bc. Alena Albrechtová
ekonomka
Ostende 88
Poděbrady

325613362
kancelar@hcsrdce.cz

Zpráva o hospodaření za rok 2017 

Výnosy celkem v tis.: 19 738  
Náklady celkem v tis.: 19 458  
Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti v tis.: 280  

Výnosy v tis. Náklady v tis.

Tržby za vlastní výkony 5 145 Spotřeba materiálu 1 957

Provozní dotace 12 891 Spotřeba energií 620

Přijaté příspěvky 433 Služby 1 137

Ostatní výnosy 167 Osobní náklady 13 892

Odpisy a opravné položky 450

Ostatní náklady 580

Celkem 18 636 Celkem 18 636

Hlavní činnost 

Vedlejší činnost

Výnosy v tis. Náklady v tis.

Tržby za vlastní výkony 1 102 Náklady vedlejší činnosti 822

Odměny a funkční požitky statutárních orgánů - činnost 
členů statutárních orgánů (správní a dozorčí rady) je 
dobrovolná, bez nároku na odměnu.  
Mzdové náklady na mzdu ředitele společnosti činily  
685 675 Kč.  

 
K 31. 12. 2017 byly provedeny řádné inventury 
hmotného i finančního majetku a inventury rozvahových 
a podrozvahových účtů. Ve všech položkách se fyzický 
stav rovnal stavu účetnímu.  

Zůstatky fondů činí 1 666 132 Kč. 

Účetní uzávěrka byla sestavena k datu 31. 12. 2017. 
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, granty). V roce 2017 vytvořila 
účetní jednotka zisk  
z vedlejší činnosti, který bude použit v následujících 
letech k zajištění hlavní činnosti. Výsledek hospodaření 
za rok 2017 Kč byl převeden na účet vlastního jmění 
(účet 901). 

Přehled o zaměstnancích  
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 43,88,  
z toho průměrný počet osob zdravotně znevýhodněných: 
24,04 
Počet zaměstnanců k poslednímu dni roku 2017 (fyzický 
stav):  63  
Počet dobrovolníku k poslednímu dni roku 2017: 2 

Kontroly v roce 2017  
Středočeský kraj - dne 9. 10. 2017 - ověření a dodržení stanoveného účelu 
poskytnuté finanční dotace a hospodaření s veřejnými prostředky  
z poskytnuté dotace v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou a kontrola 
dodržování závazků stanovených ve smlouvě o pověření. Výsledek kontroly - 
neuznatelný náklad ve výši 30 Kč, nápravná opatření nebyla uložena, jelikož 
celková výše nepřesáhla 1000 Kč. 

Středočeský kraj - dne 9. 10. 2017 - ověření dodržování podmínek čerpání 
dotace z dotačního programu v rámci OPZ projektu "Podpora vybraných druhů 
sociálncíh služeb ve Středočeském kraji" reg. č. CZ.
03.02.60/0.0/0.0/15_005/0001774  
Výsledek kontroly  - bez závad, nápravná opatření nebyla uložena.  

   



Přehled přijatých darů od firemních a soukromých dárců 

Přehled přijatých dotací a grantů

1 428 080 Středočeský kraj – denní stacionář

2 762 000 Středočeský kraj – týdenní stacionář

687 800 Středočeský kraj – chráněné bydlení

1 206 000 MHMP - týdenní stacionář - dotace

553 000 MHMP - týdenní stacionář - grant

1 823 404 Operační program zaměstnanost - Podpora vybraných 
druhů sociálních služeb - sociálně terapeutická dílna

516 100 Operační program zaměstnanost - Podpora vybraných 
druhů sociálních služeb - podpora samostatného bydlení

3 712 520 Úřad práce

12 681 624 Celkem

Přehled příspěvků od obcí

7 865 Vodovody a kanalizace, Nymburk

10 000 Jednota Nymburk

4 000 Václav Veselý Opolany

2 000 Lukamotorsport

47 448 AZ-fruit, s.r.o., Kamil Zugar

39 999,84 DM drogerie markt s.r.o., Poděbrady

21 760 Lóže národ

29 334 Ivana Hradílková

162 406,84 Celkem

220 405 Dary převedené z roku 2016, použité v roce 
2017 na dokončení sportovního hřiště.

382 811,84 Celkem dary

20 666 Ivana Hradílková - dar bude použit v roce 2018 
na dokončení snoezelenu 

Dotace

5 000 Město Sadská

15 000 Město Rožďalovice

3 000 Město Úvaly

5 000 Obec Běrunice

11 000 Městská část Praha 18

5 000 Obec Záhoří

5 000 Obec Hradčany

5 000 Obec Kněžice

5 000 Obec Opolany

80 000 Město Nymburk

5 000 Obec Volárna

30 000 Město Jičín

30 000 Město Poděbrady

6 000 Město Lysá nad Labem

210 000 Celkem dotace

Dary

5 000 Město Pečky

2 000 Obec Libáň

3 000 Město Nový Bydžov

5 000 Město Městec Králové

20 000 Městská část Praha 20

10 000 Městská část Praha Zličín

5 000 Obec Úmyslovice

50 000 Celkem dary







Během odběrů se podařilo získat 2333 dárců, což je 1103 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 19 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.



Maďarsko 2017 - Lázně Harkányi

Již třetí léto v řadě se naše výprava v počtu 40 lidí 
vypravila do úžasného lázeňského města Harkányi. 
Mimo termálních pramenů jsme protančili sedmery 

střevíce a spořádali zmrzlinový vůz. 
Bylo to úžasných 7 dní. Dle pravidla “třikrát a dost” 
plánujeme v roce 2018 tuzemský pobyt, nicméně je 

velice pravděpodobné, že v roce 2019 …



 10. Boganův pohár - peklo džungle

10. ročník Boganova poháru v Chotěšicích je za námi. Poháru se zúčastnilo 48 bojovníků 
z SPMP Třebíč, Domova Ráček v Rakovníku, Školy života ve Frýdku-Místku, Speciální 
školy v Kolíně, Dětského domova Býchory a samozřejmě domácích borců z Handicap 
centra Srdce, o.p.s.. Veliký dík patří Boganovské partičce bojovníků a bojovnic, kteří tento 
krásný víkend vařili, bojovali a vůbec - společně vytvořili krásný zážitek pro děti. Díky a 
zase za rok.
Více zde: www.boganuv-pohar.webnode.cz

Rekruti pozor ! Nástup do akce 8. června 2018 na základně v Chotěšicích 



- 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

Zlatá listina mecenášů

Městská realitní Poděbrady, a.s.

MUDr. Pavel Zezula

paní senátorka 
Emilie Třísková

Václav Veselý - OpolanyIvana Hradílková



Naši přátelé:

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Okresní organizace Třebíč

Psychopedická společnost

Výroční zprávu za rok 2017 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra Srdce, o.p.s.Výroční zprávu 2017 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

Patronka projektu 
Sovička na cestách

http://www.hcsrdce.cz/

