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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 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 2018 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 do 64 let

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

Systém komplexní péče o lidi s mentálním postižením



Mgr. Michal Šmíd
-

ředitel

728 180 180
reditel@hcsrdce.cz

Dum spiro, spero.

Ohlédnutí za rokem 2018

Ohlédnutí za rokem 2018 v této zprávě je pro mě příležitost k bilancování a plánování pro příští období. Dařilo se nám 
udržet stabilní kolektiv prakticky bez fluktuace zaměstnanců, což je v počtu bezmála 70 zaměstnanců v době přemíry 
pracovních nabídek známkou spokojenosti a propojenosti s filosofií organizace. Finančně se organizaci dařilo, 
zejména díky interním auditům, vedoucím k optimalizaci dodavatelů, stabilnímu financování vycházejícího z ukotvení v 
sítích sociálních služeb (Středočeský kraj a Magistrát hlavního města Prahy) a v neposlední řadě díky vlastní aktivitě v 
samofinancování. Ve všech službách je kapacita naplněna. Struktura klientů, kteří k nám přichází, se nám za poslední 
období posunula k lidem s nízkofunkčním autismem. Tento trend bude v následujících letech sílit a proto je naší 
prioritou zaměřit na něj vzdělávání pracovníků v přímé péči.  

Díky mecenášům a vlastním zdrojům se podařilo shromáždit prostředky na nákup nového mikrobusu pro přepravu 
klientů se sníženou mobilitou. Výrazné obnovy doznal i úsek stravování v týdenním stacionáři od přestavby až po 
vybavení novou technikou. Podařilo se nám usadit vlastní výrobní řady (potisk hrnků, výroba ručního papíru, laserové 
gravírování), které již letos nesou své ovoce k samofinancování. Jednotlivé provozy jsou vybaveny produkty Apple a 
dnes již se dá říci, že to byl krok pro naši organizaci před roky nemyslitelný (vzhledem k pořizovacím cenám těchto 
produktů), ale v konečném zůčtování správný. Vše funguje a neřešíme problémy s technikou.  

Naši klienti a rodiče oceňují odlehčovací pobyty a víkendy, které pořádají stacionáře několikrát v roce. V jednotlivých 
příspěvcích vedoucích služeb se dočtete o množství fakultativních akcí, již tak plného programu základních sociálních 
služeb. 

Jak je již naším zvykem snažíme se každý rok zaměřit vzdělávání pracovníků, klientů a rodinných příslušníků na 
aktuální téma. V roce 2018 to byla finanční gramotnost. Uspořádali jsme pásmo školení pro všechny zmíněné 
kategorie.       

Plán 2019

- Přestavba bytového jádra - chráněné bydlení. 
- 12. ročník Boganova poháru. 
- Zahraniční pobyt v Maďarsku. 
- Revize dodavatelských smluv a jejich optimalizace. 
- Vyhledávání nových dodavatelů práce a prohloubení spolupráce se stávajícími odběrateli. 
- Provozovat samostatný obchod v lázeňském stylu v Kolonádě prof. Libenského. 
- Návštěva kamarádů z Ráčku, Slunce z Unhoště, SPMP Třebíče a Handicap centra Frýdku-Místku. 
- Přestavba dvou pokojů v týdenním stacionáři. 
- Nákup mikrobusu pro svoz klientů.

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 2018

22

33 36 40 42 43 45 45 46 46

Vývoj samofinancování organizace v %

Handicap centrum Srdce, o.p.s. – počet klientů 109
Samofinancování organizace 46%
Počet zaměstnanců  – 68
Kmenových zaměstnanců  – 22
Zaměstnanci se zdravotním omezením – 46
Průměrný věk – 37 let
Muži : 21 , Ženy: 42

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



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 

Údržbář, řidič, topič

Pracovníci v sociálních službách – přímá péče a externisté

Přím
ý zástup ve všech kom

petencích

Organizační struktura 

Zakladatelé

Správní rada

Dozorčí rada

Účetní

Pracovníci v sociálních službách - přímá péče

     Pracovníci v sociálních službách



Bc. Miroslava Jandová
zástupkyně ředitele

vedoucí služby
Chotěšice 75

Dymokury 289 01

602 574 740
chotesice@hcsrdce.cz

Týdenní stacionář se nachází v malebné vesničce v Chotěšicích. Je obklopena větší zahradou, která umožňuje posezení venku, nabízí 
sportovní vybavení - posilovací zahradní stroje, plážový volejbal, grilování. Na zahradě jsou dva skleníky, kde se přesdpěstovává sadba, 
čtyři gabiony pro bylinky, ovocné stromy a zelenina. Dále zahradu využíváme pro společenské a kulturní akce, gilování, opékání 
špekáčků, discotéky, koncerty, jako např. hudební vystoupení pana učitele Svobody a jeho žáků z okolních škol. Tohoto koncertu se 
pravidelně zúčastňují obyvatelé obce Chotěšice s panem starostou. 
Týdenní stacionář je určen pro mládež a dospělé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Našim cílem je podporovat uživatele 
služeb v soběstačnosti a k přípravě na samostatný život, k podpoře v běžných každodenních činnostech a k zlepšení sociálních návyků. 
Klienti jsou ubytováni v jedno, dvou a třílůžkových pokojích vybavených nočními stolky, skříněmi a televizí. 
V roce 2018 jsme přijali dva klienty a dvě klientky odešly do chráněného bydlení Handicap centra Srdce, o.p.s. v Poděbradech. Celkový 
počet v roce 2018 bylo 34 klientů. 
Podařilo se nám vybudovat multisenzorickou místnost Snoezelen, kde se věnujeme rozvoji smyslového vnímání. Tato místnost v prvé řadě 
slouží jako relaxační technika, která odstraňuje stres. Místnost je barevně řešena, je v ní bublinkový sloup, aroma lapma, vyhřívané vodní 
lůžko a světelný závěs. Dále se snoezelen využívá k masážím lávovými kameny, rehabilačních, relaxačních, sportovních a měkkých 
technik, dále k masážím na odblokování problémových partií a technik masáží pomocí baněk. 
Do naší kuchyně jsme si pořídili konvektomat, což je profesionální kuchyňské zařízení, které umožňuje šetrnější a zdravější způsob 
úpravy pokrmů, nechali zavést městskou vodu, zakoupili tři lednice a mrazící box. Také jsme v létě nechali zgruntu zrekonstruovat dva 
pokoje. 
V roce 2019 se opět chystáme na rekonstrukci dalších pokojů. Vzdělávání zaměstnanců týdenního stacionáře v roce 2018

• Základní princip empatické komunikace pro pracovníky v přímé péči 
• Role klíčového pracovníka 
• Základní komunikace s klientem s agresí v chování 
• Podpora změny a motivace 
• Sexualita lidí s mentálním postižením 
• Úvod do psychpatologie  
• Ergoterapie 
• Stáž - Handicap centrum Škola života - Frýdek Místek 
• BOZP 
• Školení řidičů

Akce, projekty, zábava, výlety 
• Projekt - Sex pro spokojený život. 
• Projekt - Svátek práce, První Máj Lásky čas. 
• Projekt - Stromy, barevný podzim. 
• Projekt - Co viděl drak z výšky. 
• Projekt - Vánoční tradice a zvyky. 
• Excurze - Výstaviště Lysá nad Labem - Elegance 
• Excurze - Výstaviště Lysá nad Labem - Včelařství a pobyt v 

přírodě 
• Excurze - Výstaviště Lysá nad Labem- Modelářská výstava 
• Excurze - Výstaviště Lysá nad Labem - Exotika 
• Excurze - Výstaviště Lysá nad Labem - Kola 
• Excurze - Výstaviště Lysá nad Labem - Chovatel 
• Excurze - Výstaviště Lysá nad Labem - Zlaté trhy 
• Výlet do Křince - procházka po zámeckém parku + cukrárna 
• Výlet Skupice - huslík - Naučná stezka 
• Výlet Bučický Mlýn 
• Výlet SOUTOK Poděbrady 
• Výlet Prachovské skály 
• 2x zážitkový víkend v Chotěšicích 
• Letní týdenní pobyt v Chotěšicích 
• Boganův pohár 
• Zimní olympijské hry ve Fýdku Místku 
• Bazény - Jičín 
• Poděbrady kino

Gram praxe je lepší než tuna teorie. (Indické přísloví)

mailto:chotesice@hcsrdce.cz




Denní stacionář  

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 s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, 
zdravotním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. 
Klienty denního stacionáře se snažíme podporovat v jejich samostatnosti, rozvíjet a upevňovat jejich individuální 
schopnosti, dovednosti a vědomosti. 
Ke každodenním činostem patří výchovně-vzdělávací činnost (především procvičování čtení, psaní a pčítání, aktuální 
dění doma i ve světě, společenské dění,...), praktické činnosti (práce na zahradě, keramika, práce s papírem, textilem a 
přírodninami, tkaní koberečků, výroba papíru, mýdel a svíček, malování na sklo a textil,...) 
Velký důraz klademe na nácvik sebeobslužných činností, především praní a žehlení prádla, nácvik běžného úklidu 
domácnosti a péče o vlastní osobu. 
K pravidelným činnostem patří i čtvrteční kroužek vaření, kde se klienti podílí na celém procesu - od sestavení menu, 
přes nákup potravin až po samotné vaření. Pro kroužek vaření využíváme i naší bio zahrádku, na které se nám daří 
vypěstovat si spoustu výborné zeleniny, ovoce i bylinek. 
Naši klienti si mohou vybrat ze široké nabídky volnočasových aktivit. Například: arteterapie, muzikoterapie, sportovní a 
pohybové aktivity, kina, divadla, exkurze, společenské a vědomostní hry, práce s iPady,... 

Akce uskutečněné v roce 2018: Zimní a letní Hry pro radost v Kolíně, Olympiáda ve Frýdku-Místku, Zimní pobyt v 
Českém Švýcarsku, Baletní představení v Divadle Na Kovárně, Velikonoce na Hrádku u Nechanic, skanzen Přerov nad 
Labem, pěší výlet na Soutok, exkurze Praha, Boganův pohár, Lodě na Labi v Nymburce, exkurze Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem, oslavy 100. let Republiky, Legiovlak, výstava Exotika v Lysé nad Labem, exkurze Ateliér Kuba v 
Kersku, výlet do Kolína a Prahy na vánoční trhy, kina, divadla, muzea, návštěvy kaváren a restaurací,... 

Lucie Šeps
vedoucí služby

Ostende 88, Poděbrady 290 01
325 613 362

stacionar@hcsrdce.cz

mailto:stacionar@hcsrdce.cz




Jitka Šindelářová
vedoucí služby

Ostende 88
Poděbrady 290 01

325613362
727954051

dilna@hcsrdce.cz

Sociálně terapeutická dílna  

Chráněná pracovní místa 
Práce a činnost v roce 2018 byla velmi pestrá a bohatá . 
Naší každodenní činností je spolupráce s automobilovými firmami Magna Nymburk a TPCA Kolín. Pro obě firmy opracováváme, 
kompletujeme a kontrolujeme automobilové součástky - retainéry. Dalším našim patrtnerem je spolupráce s KOH - I - NOOR  Hardtmuth 
a.s. z Městce Králové, pro které kompletujeme různé druhy kříd, modelíny a akrylové barvy. Vše se kompletuje do papírových krabiček, 
které si též sami skládáme. Mezi stálé partnery patří Polabské mlékárny, a.s. Poděbrady, kde naši klienti kompletují mléčné výrobky. 
Předminulý rok nás oslovila majitelka kavárny Laura a od té doby dvě naše šikovné zaměstnankyně pomáhají v kuchyni i s obsluhováním. 
Od jara do podzimu jsme opět měli pronajatou kopuli pofesora Libenského na kolonádě, kde jsme prodávali naše výrobky - svíčky, 
koupelové sole, krémová mýdla, ručně vyrobenou bižuterii, hřejivé sáčky atd. Našim hitem byly ručně malované svíčky, o které byl velký 
zájem. V jarních měsících nám též začala sezóna výstav. Zúčastnili jsme se velikonoční výstavy na Krajském úřadě v Praze, Zdravotní škole 
v Nymburce a též farmářských trzích. Tyto všechny prodejní výrobky vyrobili naši šikovní zaměstnanci a vzhledem k velké poptávce byli 
velmi vytíženi, ale tato práce je příjemně naplňovala. Během letní sezóny naše zaměstnankyně každodenně vyráběly zásoby na kolonádu. 
Nastal podzim a my  jsme už mimo každodenních zakázek žili v duchu Vánoc. Připravovali jsme se na vánoční prodeje a zakázky. Během 
roku se naši zaměstnanci rozhodně nenudili. Pracovali velice ochotně , šikovně a jako tým. Za to jim po právu patří velké poděkování. 

Za loňský rok se vyrobilo celkem :   
•  3 667 palmových svíček 
•  2 882 mýdel 
•  1 193 koupelových solí   
•  200 šumivých koulí 

Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím. 

Sociálně terapeutická dílna umožňuje našim klientům aktivně psát příběh svého života ve formě smysluplné práce a pohodového kolektivu. 
Cílem poskytování služby je zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím pracovní terapie. Jsou zde lidé s mentálním, 
tělesným, sluchovým, zrakovým, zdravotním a kombinovaným postižením.  
Věková kategorie klientů 19 - 64 let.      
Ambulantní formy 35 klientů. 
Provozní doba od pondělí do pátku 7.00 - 15.30 hodin. 
V STD poskytujeme služby v dílnách. Klienty zacvičujeme v některých tradičních řemeslech, jako např. v keramice, tkaní, šití, vyšívání, pletení z 
paracordové šňůry a pletení košíčků z pedigu: tyto  činnosti jsou velmi důležité na procvičení jemné motoriky. Během minulého roku se naučilo  
5 našich klientů plést nádherné barevné košíčky. Další naší teraputicku dílnou ,,svíčkárna.” Zde se učí po zaškolení bezpečnosti  práce vyrábět 
svíčky a mýdla různých barev. Oblíbenou činností je i výroba koupelové sole - též se naučilo za minulý rok 7 klientů správně namíchat sůl, 
barvu a  aroma dohromady.  Do sociálně terapeutické dílny dochází  velmi šikovná klientka, která naučila ostatní navlékat a vyrobit různou 
bižuterii. Výrobky, které klienti vyrobí buď s pomocí nebo samostatně jsme prodávali v kopuli profesora Libenského na kolonádě nebo na 
různých trzích, kam jsme byli pozváni. Ostatní klienti se učí různé sebeobslužné činnosti.  
 Za tuto veškerou činnost, přátelské prostředí a práci patří velké uznání a dík především našim klientům. 

mailto:dilna@hcsrdce.cz




Mgr. Andrea Brzáková
vedoucí služby

U Zimního stadionu 762
Poděbrady
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601591267

bydleni@hcsrdce.cz

Podporované samostatné bydlení a chráněné bydlení

Klienti Chráněného bydlení a Podpory samostatného bydlení se snaží co nejvíce se přiblížit běžné 
většinové populaci a naučit se všechny dovednosti proto, aby se o sebe dokázali postarat a mohli se 
osamostatnit.  
Velmi důležitou součástí činnosti našich služeb jsou pravidelné nákupy potravin nebo drogerie, ale také 
nepravidelné pořizování domácích potřeb, oblečení, elektroniky apod. Klientům napomáháme ve výběru 
zboží, v hospodaření s penězi, např. s výběry z bankomatů, s placením v obchodě. Dále jim 
napomáháme s využíváním služeb, objednáváme je do kadeřnictví nebo na pedikúru.  
Navštěvujeme společně různé kulturní nebo sportovní akce, např. filmová představení, sportovní utkání 
(fotbal, hokej apod.) nebo jezdíme do plaveckého bazénu. Chodíme na vycházky, do kaváren nebo do 
restaurací. Toto všechno jsou aktivity, které naše klienty baví, ale zároveň je rozvíjejí a dávají jim možnost 
získat nové zážitky a zkušenosti. 
Pracovníci doprovázejí klienty také k lékařům, jak praktickým tak i k odborným, na nejrůznější vyšetření, 
kontroly či zákroky, společně také vyzvedáváme předepsané léky a dopomáháme v jejich dávkování 
popř. užívání. Dále klientům asistujeme při jednání na úřadech - Úřad práce, Česká pošta, apod. 
Při všech těchto činnostech se snažíme také např. využívat hromadnou dopravu, učíme se např. orientaci 
v jízdních řádech nebo zakoupit si jízdenku do vlaku, autobusu či MHD.  

Naše klienty nově také vzděláváme v oblasti finanční gramotnosti. Klienti, kteří projevili zájem, prošli 
úvodním pohovorem, při kterém vyplnili dotazník. Tento pohovor sloužil ke zjištění úrovně znalostí a 
dovedností a ty následně prohlubujeme, rozšiřujeme a zdokonalujeme. Klienti pracují se reálnými 
bankovkami a mincemi, abychom se i v tomto co nejvíce přiblížili skutečným situacím běžného života. 
Vysvětlujeme jim např. jednotlivé položky na výpisech z bankovních nebo spořících účtů. Také se 
snažíme, aby si utvořili představu o koloběhu financí, kde se peníze berou a za co je utrácíme. 

V příštím roce se chystáme zrekonstruovat jádro jednoho z bytů Chráněného bydlení, budeme nakupovat 
nábytek, který je třeba vyměnit, budeme se nadále snažit zvelebovat prostředí našim klientům, aby se jim 
u nás líbilo a aby se tu cítili doma.  

mailto:bydleni@hcsrdce.cz




Bc. Alena Albrechtová
ekonomka
Ostende 88
Poděbrady
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Zpráva o hospodaření za rok 2018
Výnosy celkem v tis.: 21 675  
Náklady celkem v tis.: 20 993  
Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti v tis.: 682

Hlavní činnost 

Vedlejší činnost

Účetní závěrka byla sestavena k datu 31. 12. 2018. Veškeré výnosy související s poskytováním sociálních služeb byly použity na 
financování těchto služeb, na veřejně prospěšnou činnost a na další rozvoj organizace. V účetním programu se náklady účtují proti 
jednotlivým výnosům, a to rozúčtováním na jednotlivá střediska a zakázky.  
V roce 2018 vytvořila účetní jednotka zisk z vedlejší činnosti, který bude použit v následujících letech k zajištění hlavní činnosti. Výsledek 
hospodaření byl převeden na účet vlastního jmění.  
K 31.12.2018 byly provedeny řádné inventury hmotného a finančního majetku a inventury rozvahových účtů. Ve všech položkách se fyzický 
stav rovnal stavu účetnímu. 

Zůstatky fondů činí 1 727 957 Kč. 
Odměny a funkční požitky statutárních orgánů - činnost statutátních orgánů (správní a dozorčí rady) je dobrovolná, bez nároku na odměnu.  
Mzdové náklady na mzdu ředitele společnosti činily 753 909 Kč. 
V roce 2018 neproběhly žádné kontroly.

Lidské zdroje  
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 45,34  
z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením: 25,56  
Počet zaměstnanců k poslednímu dni roku 2018 (fyzický stav): 68  
Počet dobrovolníků: 3

 
 

Výnosy v tis. Náklady v tis.

Tržby za vlastní výkony 5 939 Spotřeba materiálu a energií 2 672

Provozní dotace 15 186 Služby 1 419

Přijaté příspěvky 86 Osobní náklady 15 876

Ostatní výnosy 414 Odpisy a opravné položky 521

Tržby z prodeje majetku 50 Ostatní náklady 505

Celkem 21 675 Celkem 20 993

Výnosy v tis. Náklady v tis. 

Tržby za vlastní výkony 1 406 Náklady vedlejší činnosti 724



Přehled přijatých dotací, darů a příspěvků

5 670 600 MPSV - dotační řízení - financováno přes Středočeský kraj

1 338 000 MPSV - dotační řízení - financováno přes MHMP

2 521 067 Operační program zaměstnanost - Podpora vybraných druhů sociálních služeb

800 000 MHMP - grantové řízení

4 629 716 Úřad práce

227 000 Dotace od obcí, měst a městských částí

65 000 Dary od obcí, měst a městských částí

20 666 Dary od firemních a soukromých dárců

Informace o položkách dluhodobého majetku

Přírůstky a úbytky

Majetek Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav

budovy a stavby 3 298 383 153 589 0 3 451 972

samostatné movité věci 2 929 925,34 205 823 153 589 2 982 259,34

Celkem 6 228 308,34 359 512 153 589 6 434 231,34

Majetek Počáteční stav Změna Konec Úroky

budovy a stavby 895 258 204 428 1 099 686 0

samostatné movité věci 2 104 042 316 472 2 420 514 0

Celkem 2 999 300 520 900 3 520 200 0

Oprávky, opravné položky, úroky









Během odběrů se podařilo získat 2489 dárců, což je 1181 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.

Ocenění paní Lucie Šeps z rukou starosty Města Poděbrad

Paní Lucie Šeps obdržela z rukou pana starosty ocenění za dlouholetou 
obětavou činnost pro občany Poděbrad se zdravotním postižením. Jako 
vedoucí denního stacionáře podporuje a pomáhá 25 lidem každý den 

“žít svůj život”.



Letní pobyt Chotěšice



 11. Boganův pohár - Postapo

11. ročník Boganova poháru v Chotěšicích je za námi. Poháru se zúčastnilo 50 bojovníků 
z SPMP Třebíč, Domova Ráček v Rakovníku, Speciální školy v Kolíně,  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 rekruty. Díky a zase za rok.
Více zde: www.boganuv-pohar.webnode.cz

Rekruti pozor ! Nástup do akce 7. června 2019 na základně v Chotěšicích 



Obec Chotěšice

Město Poděbrady
úzká komunitní spolupráce

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 2018 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Handicap centra Srdce, o.p.s.Výroční zprávu 2018 vydalo Handicap centrum Srdce, o.p.s. 
v nákladu 20 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/

