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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 28 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 2019 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
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 2020

- 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. 
- Vybavení všech služeb tím nejlepším pro bezpečí uživatelů 
- Komunikace s uživateli v karanténách 
- Režimová opatření napříč službami 

Plán 2021 - těžko plánovat

- zvládnout toho neviditelného prevíta a udržet pohodu našich lidí 
- zahraniční pobyt v Maďarsku, nebo podle situace tuzemská “koupačka” 
- rekonstrukce zahrady v týdenním stacionáři a sociálního zařízení v denním stacionáři 
- stavebně-technické úpravy všech služeb v souvislosti  se zvýšenou hygienou 
- ekonomická stabilizace organizace 
- postupný návrat služeb ve stejném rozsahu po skončení nouzového stavu 
- nové modely setkávání a komunikace větších skupin klientů a jejich rodičů 
- co nejrychlejší dobrovolná vakcinace uživatelů a personálu

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

Chtělo by se mi napsat - protože Covid, ale ne. I přes obecnou zoufalost se dá najít pár světlých momentů. Byl to 
boj se sháněním ochranných pomůcek, režimovými opatřeními, technickým vybavením … Kdo je připraven, není 
zaskočen a s odstupem roku trvající pandemie, musím konstatovat že relativně oproti jiným sociálním službám 
Handicap centrum Srdce funguje. Bylo bohužel i několik velmi smutných okamžiků. Velmi bych chtěl poděkovat 
všem uživatelům služeb za jejich nekonečnou trpělivost, všem kolegyním a kolegům za nasazení v dobách 
nejtěžších a také všem zaměstnancům v provozech dílen za nepřerušení práce. Někdy naše opatření zacházela 
dál, než co bylo nařízené a za to moc děkuji a věřím v pochopení. Pomalu svítá naděje na normální život.



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

2009 2011 2013 2015 2017 2019
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Vývoj samofinancování organizace v %

Handicap centrum Srdce, o.p.s. – počet klientů 112
Samofinancování organizace 42%
Počet zaměstnanců  – 67
Kmenových zaměstnanců  – 23
Zaměstnanci se zdravotním omezením – 47
Průměrný věk – 35 let
Muži : 21 , Ženy: 46



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

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

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.  
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. 
Rekonstrukce
• kompletní rekonstrukce dvou chlapeckých pokojů v prvním patře (102.300,-Kč) 
• oprava jednoho chlapeckého pokoje v přízemí (20.475,- Kč) 
• rekonstrukce jednoho dívčího pokoje (28.189,-Kč) 
• celkem 150.964,- Kč 

Akce, projekty, zábava, výlety 
• Projekt - Jablkový den 
• Projekt - Halloween 
• Projekt - Podzim 
• Projekt - Vánoční tradice a zvyky 
• Výlet na rozhlednu Romanka 
• Výlet - Chotuc 
• Národní hřebčín Kladruby 
• Turistika k rybníku Vražda 
• Turistika na Holské rybníky 
• Stezka odvahy 
• Bowling Poděbrady 
• Chotěšický ples 

Vzdělávání zaměstnanců týdenního stacionáře
• Poruchy chování 
• Slovní sebeobrana 
• Komunikace s klientem se specifickým chováním 
• Základy krizové intervence 
• Sebereflexe jako nástroj kvality 
• Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality 
• Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu 
• Individuální plánování v praxi 

Co nás čeká v roce 2021
• rekonstrukce vstupní haly  
• rekonstrukce zahrady  
• rekonstrukce potravinového skladu 
• stavba nové dílny pro údržbáře 
• zakoupení garáže na zahradní techniku 
• rekonstrukce ergoterapeutické dílny 

mailto:chotesice@hcsrdce.cz




Lucie Šeps
vedoucí služby

Ostende 88, Poděbrady 290 01
325 613 362

stacionar@hcsrdce.cz

Klienty denního stacionáře jsou lidé s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, zdravotním a kombinovaným 
postižením ve věku od 16 do 64 let. Kapacita denního stacionáře je 25 klientů. 

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

K naším cílům patří především podpořit samostatnost a vlastní aktivitu klientů, rozvinout a dále podporovat individuální 
schopnosti, vědomosti a dovednosti klientů, pomocí výchovné a vzdělávací činnosti rozvíjet obzor vědomostí klientů a 

upevňovat nabyté poznatky a účinně pomoci našim klientům se zapojit do běžného života. 
Vzhledem k jedinečnosti každého z našich klientů, vytváříme pro každého z nich individuální plán, který nám pomáhá 

zaměřit se u každého klienta na činnosti, potřebu, aktivitu, ve které se chce zdokonalovat nebo které se chce nově 
naučit. I díky tomu se můžeme věnovat konkrétním činnostem, které si naši klienti přejí. 

Akce roku 2020 
zimní pobyt na Zámečku v Hroubovicích 

výlet do Udolí Vrchlice v Kutné Hoře 
pěší výlet do Nymburka a na Soutok 

výlet na Stezku korunami stromů v Janských Lázních, do Botanicusu v Ostré, do Kolína, do Chlumce nad Cidlinou na 
zámek Karlova Koruna 

výstava panenek v Poděbradech 
sportovní den, šipkovaná za pokladem 

návštěva muzea a zámku v Benátkách nad Jizerou 
exkurze Polabské muzeum v Poděbradech - výstava k 600. výročí narození krále Jiřího z Poděbrad 
vydali jsme se na koupaliště v Městci Králové, do okolních lesů na houby, opékali jsme špekáčky 

Vzdělávání zaměstnanců denního stacionáře v roce 2020 
Zvyšování psychycké odolnosti lidí pracujícich v sociální oblasti 

Co je aktivizace a kterou zvolit pro klienta 
Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách 

Komunikace s klientem se specifickým chováním 
Základy krizové intervence 

Co nás čeká v roce 2021 
rekonstrukce sociálního zařízení 

spousta výletů, akcí a dobrodružství, která nám byla v roce 2020 odepřena a na které se moc těšíme 

mailto:stacionar@hcsrdce.cz




Jitka Šindelářová
vedoucí služby

Ostende 88
Poděbrady 290 01

325613362
727954051

dilna@hcsrdce.cz

Sociálně terapeutická dílna 2020 

Vážení , 
mým úkolem je shrnout práci a činnost sociálně terapeutické dílny za rok 2020.  Práce byla velmi bohatá  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 . Kompletujeme pro ně křídy a 
akrylové barvy . Vše se rovná do papírových krabiček, které si sami také skládáme a silniční křídy se kompletují do plastových 
kyblíčků . 
Mezi další pracovní partnery patří i Polabské mlékárny, a.s. Poděbrady. Ty umožňují pracovat v prostorách mlékárenské 
expedice našim dvěma zaměstnancům . 

Minulý rok jsme měli vzhledem k pandemické situaci pouze od jara do podzimu pronajatou kopuli v prostorách lázeńské 
kolonády profesora Libenského . 
 Dva naši zaměstnanci  tam za přísných hygienických podmínek prodávali naše výrobky - palmové svíčky ,  koupelové sole , 
keramiku, gelová a krémová mýdla a další dekorativní předměty . Největší zájem byl o ručně malované svíčky , které maluje 
naše šikovná zaměstnankyně . 

Nastal podzim a my jsme v pandemické době alespoň trochu začali žít v duchu Vánoc .Poptávka po vánočních zakázkách byla 
velmi bohatá . Zaměstnankyně  byly velmi vytížené a už od podzimu na těchto zakázkách pracovaly .Tato práce je příjemně 
naplňovala . 

Během lońského roku  , v této nelehké době , naši zaměstnanci pracovali velice ochotně, šikovně a s úsměvem na tváři . 
Za to jim po právu patří velké poděkování .

mailto:dilna@hcsrdce.cz


A nyní několik čísel . 

Pro Magnu Nymburk a TPCA Kolín jsme  zkompletovali a vyexpedovali  
 820 745 kusů retainrů na Peugeot,  Citroen a Toyotu.  

Pro  KOH-I-NOOR Městec Králové  jsme poskládali do krabiček 
 31 352 kusů kříd  
58 470 kusů temperových barev 

Za rok 2020 se vyrobilo : 

2 703  kusů palmových svíček 
2 591  kusů mýdel  
1 384 kusů koupelových solí 



Mgr. Andrea Brzáková
vedoucí služby

U Zimního stadionu 762
Poděbrady

325613362
601591267

bydleni@hcsrdce.cz

Chráněné bydlení 
Podpora samostatného bydlení 

Služby “bydlení” existují proto, aby poskytly našim klientům ubytování, nabídly jim podporu při získávání, zařizování a 
udržování vlastního bydlení a umožnily jim co nejvíce se osamostatnit a tím se přiblížit životu běžné populace.  

Činnosti, při kterých naši pracovníci nejčastěji klientům napomáhají: 
pravidelné nákupy potravin nebo drogerie 

nepravidelné pořizování domácích potřeb, oblečení, elektroniky, nábytku apod. (objednávání přes e-shopy, 
vyzvedávání u dopravců či ve výdejních místech) 

výběry finančních prostředků z bankomatů či na poště 
provádění potřebných plateb (hotově, kartou i používání internetového bankovnictví)   

hospodaření s financemi 
využívání služeb: kadeřnictví, pedikúra, dentální hygiena apod.  

prohlubování hygienických návyků 
péče o prádlo (praní, skládání a uklízení, jednoduché zašívání, také balení a vybalování - zavazadel apod.) 

úklid běžný i tzv. velký 
doprovod k lékařům, jak praktickým tak i k odborným, na nejrůznější vyšetření, kontroly či zákroky 

vyzvedávání předepsaných léků 
jejich dávkování popř. podpora při užívání 

jednání na úřadech - Úřad práce, Česká pošta, ČSSZ, MěÚ apod., vyřizování různých žádostí 
přiměřené trávení volného času  

podpora vztahů s rodinou a blízkými osobami 

Akce, které proběhly: 
výlety - Mirakulum Milovice, ZOO Praha 

vycházky do okolí 
návštěvy fimových představení 

cyklovýlety 

Společným aktivitám, jako jsou např. návštěvy kulturních či společenských akcí, rok 2020 příliš nepřál, naši klienti se 
přesto snažili svůj volný čas využívat aktivně, zejména  vycházkami do přírody, výlety na kole apod.   

Našim klientům se daří investovat svůj čas a peníze do zvelebení svého bydlení, např. si nakoupili nový nábytek. V 
tomto se budeme snažit i nadále pokračovat v příštím roce. Dále si velmi přejeme, abychom se co nejdříve mohli opět 

potkávat a účastnit se společných akcí. 

mailto:bydleni@hcsrdce.cz




Bc. Alena Albrechtová
ekonomka

Ostende 88
Poděbrady

325613362
kancelar@hcsrdce.cz

Zpráva o hospodaření za rok 2020

Účetní závěrka byla sestavena k datu 31. 12. 2020. 
Kladný hospodářský výsledek byl bude zaúčtován do 
vlastního jmění. 
 
Náklady se účtují proti jednotlivým výnosům, a to 
rozúčtováním na jednotlivá střediska a zakázky.  
 
K 31.12.2020 byly provedeny řádné inventury 
hmotného a f inančního majetku a inventury 
rozvahových účtů. Ve všech položkách se fyzický stav 
rovnal stavu účetnímu.  
 
Zůstatky fondů činí 1 426 325,07 Kč. 
 
V roce 2020 nebyla provedena žádná kontroly. 
 
Lidské zdroje 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 43,30 z 
toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců, kteří 
jsou osobami se zdravotním  postižením: 24,19. 

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň 
členy řídících a kontrolních orgánů: 1 - ředitel 

Odměny a funkční požitky statutárních orgánů – 
činnost správní a dozorčí rady je dobrovolná, bez 

nároku na odměnu. 





















Během odběrů se podařilo získat 3012 dárců, což je 1506 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 20 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.
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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

http://www.hcsrdce.cz/

