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Našim zřizovatelem je 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice, o. s.  
Karlínské nám. 12 
186 03 Praha 8 
telefon (i fax) : +420 224 815 912 
e-mail: spmp@seznam.cz 
www.spmpcr.cz  
předseda RV SPMP ČR: Ivana Ambrosová 
 

 Sdruţení lidí s mentálním a kombinovaným postiţením, jejich rodin a dalších 
odborníků. 

 Celostátní nezisková organizace působící na národní, regionální a lokální úrovni. V 
současné době má více neţ 8000 členů. 

 Organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postiţením  a 
jejich rodin. 

 
Máme společnou vizi: 

SPOLEČNOST PRO VŠECHNY 
Lidé s mentálním postiţením a jejich rodiny mají stejné ţivotní příleţitosti jako všichni ostatní 

ve společnosti. 
 
Jsme součástí této organizace a jsou pro nás závazné její hodnoty: 

 Lidé s mentálním postiţením jsou rovnoprávnými občany České republiky. 
            Mají stejná práva být zařazeni do společnosti při jakémkoli stupni postiţení. 

 Lidé s mentálním postiţením mají moţnost ţít nezávislým způsobem ţivota. 

 O lidi s mentálním postiţením nejen pečujeme, ale především jim poskytujeme 
podporu, aby se mohli rozhodovat a také uplatnit a rozvíjet svůj talent a schopnosti, 
kterými disponují. 

 Rodiče a přátelé lidí s mentálním postiţením spojují své osobní zkušenosti s 
poznatky odborníků při hledání a vyuţívání nových metod podpory lidem s mentálním 
postiţením. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPMP ČR CENTRUM SLUŢEB HVOZDY 
Masečín 119, 252 07 Štěchovice 

tel. 257 771 420 
e-mail : sdm-hvozdy@centrum.cz 

www.css-hvozdy.cz 

 

mailto:sdm-hvozdy@centrum.cz
http://www.css-hvozdy/
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V  roce 2013 jsme poskytovali sluţby: 
 
Sluţby Sociální péče v: 
    Týdenním stacionáři – identifikátor: 4237064 
 Odlehčovací sluţbě – identifikátor: 7757983 
  
Sluţby sociální prevence v: 

Sociálně terapeutických dílnách – identifikátor: 9799536 
Sociálně aktivizačních sluţbách pro rodiny s dětmi – identifikátor: 3463688 
Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládeţ – identifikátor: 1273865 

 
Sluţby odborného sociálního poradenství – identifikátor: 5070462 
 
 
Děkujeme za spolupráci:  
 
Projektu Integrace, o.p.s. – panu řediteli Mgr. Petru Knopovi a jeho pracovnímu týmu 
MAS Brdy – Vltava, o.p.s., paní ředitelce Markétě Dvořákové za podporu v rámci projektu 
Komunitní plánování sociálních sluţeb v regionu Brdy - Vltava 
MŠ Štěchovice - paní ředitelce Jaroslavě Markové a jejímu pracovnímu týmu 
ZŠ Štěchovice – paní ředitelce Mgr. Haně Králíkové a jejímu pracovnímu týmu 
ZŠ Jílové – paní ředitelce PaedDr. Bc. Květě Trčkové a jejímu pracovnímu týmu 
ZŠ Davle – paní ředitelce Mgr. Janě Hrubé a jejímu pracovnímu týmu 
OÚ Hvozdnice  
ÚM Štěchovice  
MÚ Nový Knín 
ÚP Praha - západ 
Domovu Laguna Psáry – za spolupráci při Hvozdeckém desetiboji 
Nalţovickému zámku – za spolupráci při Hvozdeckém desetiboji 
Stéblu Borotice – za spolupráci při Hvozdeckém desetiboji 
Paní Libuši Korejsové – vedoucí jídelny ČEZ, Vodní elektrárny, Štěchovice 
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Zpráva o činnosti za rok 2013 

   
1. Informace o našem zařízení a podmínkách poskytování sluţeb 

 
Vedení organizace: 

Ředitelka - Mgr. Magdalena Zurinková 
Zástupkyně ředitelky – PhDr. Romana Čandová 

 
Vedoucí sluţeb: 

TS, OS, STD – Romana Hromádková 
SAS – Mgr. Linda Staňková 
NZDM – Jakub Čanda 
OSP – Mgr. Magdalena Zurinková 

 
Zdroje informací o našem zařízení: 

www.css-hvozdy.cz 
  adresář poskytovatelů sociálních sluţeb  

databáze ICN  
člen ČAPS 
člen MAS Brdy-Vltava, o.p.s. 
internetové stránky SPMP ČR  
internetové stránky ÚM Štěchovice 
internetové stránky MAS Brdy – Vltava, o.p.s. 

             
Informační leták je k dispozici: 

na veletrzích a výstavách neziskových organizací 
na prodejních akcích o.p.s. INTEGRACE 
na ÚM Štěchovice 
v MFC Štěchovice 
 

Pravidelně informujeme o své činnosti v místním tisku: 
Štěchovické proudy, Hvozdnický zpravodaj, davelský Soutok 
 

Naše občanské sdruţení spolupracuje: 
s veřejností 
s institucemi veřejné správy 
státními organizacemi 
soukromými subjekty  
neziskovými organizacemi 

 
Ukončení činnosti sdruţení: 

Občanské sdruţení CS Hvozdy ukončilo k 31.12.2013 svoji činnost. Důvodem 
zrušení organizační jednotky je přijetí nového Občanského zákoníku, zákona číslo 89/2012 
Sb., který nepřipouští, aby uţivatelům sluţeb poskytovalo péči občanské sdruţení. 

Uţivatelům sluţeb bude od 1. 1. 2014 poskytovat péči nástupnická organizace, kterou je 
obecně prospěšná společnost s názvem Centrum sociálních sluţeb Hvozdy o.p.s., IČ 
29128218, která přebírá veškeré závazky a pohledávky, práva a povinnosti organizační 
jednotky SPMP ČR CS Hvozdy o.s.. 

Během celého roku probíhala postupná likvidace občanského sdruţení a převod majetku, 
zaměstnanců a uţivatelů, závazků a pohledávek, práv a povinností na nástupnickou 
organizaci CSS Hvozdy, o.p.s. Tento převod byl k 31. 12. 2013 úspěšně dokončen. 

 
 
 
 
 

 

http://www.css-hvozdy.cz/
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2. Materiální vybavení Centra sluţeb 

 
CS Hvozdy poskytuje sociální sluţby v těchto objektech: 

a) Centrum sluţeb Hvozdy, Masečín 119, 252 07 Štěchovice 
Týdenní stacionář 
Odlehčovací sluţba 
Ubytování uţivatelů v TS bylo ve 3 domcích rodinného typu OKAL, 1 aţ 3 uţivatelé 
na pokoji, jeden asistent na domku, ubytování uţivatelů v OS probíhalo v 1 domku 
Typu OKAL, 1 aţ 3 uţivatelé na pokoji za účasti 1 asistenta. Domky se nacházejí v 
zalesněné chatové oblasti, nejsou bezbariérové. Vybavení domků odpovídá kapacitě 
a charakteru poskytované sluţby. Obývací pokoj s krbem a jídelna (televize, DVD na 
dvou domcích, PC na jednom domku, CD rádio), kuchyňský kout (sporák s troubou, 
mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lednice), komora vysavač, ţehlička, ţehlicí 
prkno, fén), WC, koupelna, 2 – 3 loţnice na domku, terasa, balkon. Kromě 
zmiňovaných domků tráví naši uţivatelé svůj čas i v hlavní budově, kde se nachází 
jídelna s kuchyní, společenská místnost, učebna s výpočetní technikou, kanceláře. 
Domky procházejí v posledních letech rekonstrukcí, v r. 2010 jsme vyměnili všechna 
okna, v r. 2011 došlo díky dotaci ze Středočeského Humanitárního fondu k zateplení 
střech na všech domcích OKAL a díky sponzoringu firmy DHL k rekonstrukci 
koupelen v těchto domcích. Na jaře 2012 proběhla akce s názvem Zpevněné plochy 
Hvozdy – oprava havarijního stavu, které byla spolufinancována z Fondu hejtmana 
Středočeského kraje. 
 
Sociálně terapeutické dílny 
V rámci STD jsou v areálu Hvozdy realizovány 2 aktivizační sluţby – pomocný kuchař 
a péče o domácnost a zahradu. Zácvik uţivatelů v aktivizační sluţbě pomocný kuchař 
probíhá v reálném prostředí kuchyně na hlavní budově a ve večerních hodinách 
v kompletně vybavených kuchyňkách v jednotlivých domcích. 
Pro druhý aktivizační sluţba vyuţíváme v dopoledních hodinách prostory na hlavní 
budově, kde se uţivatelé učí uklízet, ţehlit, prostírat, prát v pračce a věšet vyprané 
prádlo, a ve venkovních prostorách našeho areálu. Domácí práce, zejména úklid 
uţivatelé procvičují také v rámci Přechodu k samostatnosti i na domcích, kde jsou 
ubytováni. 
Uţivatelé mají k dispozici veškeré kuchyňské zařízení a nádobí, úklidové sady, 
ţehličku, pračku a zahradnické nářadí. 

 
b) MFC Štěchovice, Prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice 

Sociálně terapeutické dílny 
Odborné sociální poradenství 
Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ 
Pobočka v MFC je dostupná ze zastávky veřejné dopravy ve Štěchovicích a z CS 
Hvozdy sluţeb sluţebním automobilem. Obec Štěchovice je obcí s velmi dobrým 
dopravním spojením  - do Prahy, ale i do okolních obcí: linka 338 – Hradištko a 
Pikovice, linka 361 – Slapy, Buš, Čím, Korkyně, Nový Knín, linka 390 – Slapy, 
Rabyně, Neveklov – Jablonná, 440 – Masečín. 
V STD máme zařízeny 2 dílny, odpočinkovou a konzultační místnost, šatnu, v OSP a 
SAS vyuţíváme poradnu, SAS mají k dispozici také vybavenou hernu s didaktickými 
pomůckami. 
V pobočce v MFC je k dispozici: kopírka, tiskárna, pevné PC, fotoaparát, vedoucí 
zařízení má k dispozici mobilní telefon. 
Poradna a výtvarná dílna disponují nábytkem  - stoly, čalouněné ţidle, police, vitríny. 
 

c) Projekt Integrace, o.p.s., Moskevská 1464/61, 101 00  Praha 10 - Vršovice  
Odborné sociální poradenství 
K dispozici je samostatná poradna vybavená základním kancelářským nábytkem a 
tiskárnou s kopírkou. 
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K testování klientů pouţíváme testovací baterie HTS - Hogrefe Test System 

 LMI - je zaměřen na motivaci k výkonu.  

 SVF-78 umoţňuje zachytit variabilitu způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při 
zpracování a zvládání zátěţových situací 

 NEO-FI  Metoda zjišťuje míru individuálních odlišností  

 BMI -  je orientován na diagnostiku schopností, které jsou rozhodující pro úspěch 
v zaměstnání. 

 

3. Sociální sluţby 

 

3.1. Týdenní stacionář – TS 
Naším posláním je poskytovat uţivateli z naší cílové skupiny individuální sluţby, které 

mu umoţní osvojit si v přiměřeně dlouhé době aktivním způsobem návyky a dovednosti 
potřebné k co nejsamostatnějšímu ţivotu především v oblasti: 

 sebeobsluhy, 
 společensky přijatelného chování, 
 sebeobhajoby a schopnosti vybrat si a čerpat potřebné sociální sluţby, 
 osvojení si optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, 

jednání, rozhodování a dále dle Integračního programu, 
 udrţování přirozených vztahových sítí tak, aby mohl ţít co nejvíce moţným běţným 

způsobem ţivota s přesně definovanou potřebou podpory a dopomoci 
Individuální program plánujeme s uţivateli na domečcích. Uţivatelé se do programu 
zapojují dobrovolně.  
V týdenním stacionáři nabízíme aktivizační programy, které si uţivatelé vybírají podle 

svého zájmu a nálady. Rozvíjí si v nich komunikační schopnosti, dovednosti, získávají 
manuální zručnost. Upevňují si pravidla společného chování a to hlavně v integračním 
programu. Nabízíme sportovní aktivity v krásném přírodním prostředí. Pořádáme turnaje 
v šipkách, kuţelkách a petanque o které byl velký zájem. Ve sportovním duchu proběhl v září 
další ročník Hvozdeckého desetiboje, za účasti uţivatelů z dalších tří zařízení sociálních 
sluţeb. Nezapomínáme ani na relaxaci a odpočinek. V létě trávíme čas u bazénu a 
k načerpání nových sil slouţí dvě relaxační místnosti. Svou tvořivost a manuální zručnost 
trénujeme při výrobě dekorací a drobných dárků pro své blízké.  

Ve výtvarné dílně vzniklo mnoho pěkných obrazů, a proto máme radost, ţe se nám 
podařilo uspořádat jejich výstavu v Muzeu středního Povltaví v Chotilsku.    

Velké oblibě se těší hudební krouţek Hvozďáček, hudbu a tanec naši uţivatelé milují. Se 
svým repertoárem vystoupili například při Dni otevřených dveří nebo mikulášské besídce. 
Rádi bychom zpěv rozšířili ještě o výuku hry na flétnu.  

Často vyjíţdíme i mimo areál TS. Navštívili jsme kina, divadla, výstavy a exkurze. Během 
loňského roku se nám podařilo uspořádat 2 ozdravné pobyty na Šumavě v Nových Hutích 
v hotelu Kodrea. V příštím roce bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo zajistit pro uţivatele 
pobyt u moře. 

 
Integrační program  

V roce 2013 pravidelně, jednou týdně proběhl integrační program, kde jsme se převáţně 
zaměřili na zacházení s penězi, společenské chování v různých zařízeních, cestování, 
BOZP, PO, práva a povinnosti kaţdého z nás, mezilidské vztahy a také na tradice a 
zvyky. Získané poznatky se uţivatelé snaţí vyuţít v praxi, při nákupech v samoobsluze, 
cukrárně, cestování či objednávání v restauracích. Do integračního programu jsme 
zapojili prvky dramatizace a názorných ukázek, ve kterých figurovali jak uţivatelé, tak 
asistenti, aby uţivatelé byli více motivováni.  
 

3.2. Odlehčovací sluţba – OS 
Odlehčovací sluţba je novou sluţbou, kterou poskytujeme od r. 2013. Tuto sluţbu jsme 

nabízeli uţivatelům během týdne a jednou za 14 dnů od pátku do pondělí. V odlehčovací 
sluţbě uplatňujeme principy a aktivizační činnosti programu Přechodu k samostatnosti, kdy 
se naši uţivatelé aktivně podílejí na vedení a chodu domácnosti (úklid pokojů a společných 
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prostor, podíl na přípravě pokrmů, nákupy). Do nabídky jsme zařadili i návštěvy divadel, 
restauračních zařízení a cukráren, krátké výlety či vycházky do okolí. 

 
3.3. Sociálně terapeutické dílny – STD  
Výtvarná a rukodělná činnost  

Během celé realizace sluţby se uţivatelé se zdravotním a mentálním postiţením, 
kteří navštěvovali STD, ve svých činnostech věnovali velké škále výtvarných technik za 
pouţití různých druhů materiálů a výtvarných pomůcek. Získali nepřeberné mnoţství 
znalostí, které uplatnili při své práci v dílně, a postupně se naučili tyto znalosti sami 
rozvíjet, stále více zdokonalovali své pracovní návyky, rozvíjeli manuální zručnost a 
jemnou motoriku.  

Dále se naučili pracovat v kolektivu, navzájem si mezi sebou předávat zkušenosti, 
komunikovat spolu a vzájemně si pomáhat.  
Své výtvarné cítění mohli uţivatelé rozvíjet i díky mnoţství různorodých kurzů 
pořádaných v rámci návštěv STD, kdy se za pomoci odborných lektorů seznamovali 
s novými technikami a učili se s nimi pracovat. V dílně jsme uspořádali kurzy pletení 
z pedigu, výroby papírových kabelek, kurz ubrouskové techniky a výroba šperků 
z cernitu. Uţivatelé také absolvovali exkurzi do svíčkárny v Šestajovicích.  

Dále byla pro potřeby uţivatelů STD zakoupena sada na malování horkým voskem 
tzv.enkaustika. Tato technika vzbudila velký zájem u většiny uţivatelů. Pro potřeby 
začišťování látkových ubrousků jsme zakoupili jednoduchý šicí stroj. 
V průběhu realizace STD jsme rozšířili nabídku pro naše uţivatele o program grafického 
krouţku, kterého se zúčastnili dva uţivatelé s lehkým a středním mentálním postiţením. 
Výsledky byly patrnější zejména u jednoho z nich, kterého tato práce opravdu zajímala a 
bavila. Věnovali jsme se zejména práci s fotografiemi, různým změnám formátu a stylu 
fotografií a obrázků, zkoušeli jsme různé fotomontáţe a koláţe fotografií.  

Ke kaţdému uţivatelovi navštěvující dílnu bylo přistupováno individuálně a kaţdý si 
mohl vybrat činnost, která ho baví, uspokojuje jeho potřeby seberealizace a nejvíce 
vyhovuje jeho schopnostem. 

Během svého působení v STD se uţivatelé naučili mnoho nových činností, které 
mohou uplatnit v běţném ţivotě, jak při relaxaci, tak i při uplatnění se na trhu práce. 
Velká většina uţivatelů díky získaným dovednostem posílila své sebevědomí a 
přesvědčila se o svých skrytých kvalitách. K tomu velkou měrou přispěla i prezentace 
výrobků uţivatelů na různých výstavách, kde jejich výrobky sklízely velký obdiv a zájem 
široké veřejnosti. 

Činnost STD – výtvarná dílna byla spolufinancovaná z IP Středočeského kraje 
Základní síť sociálních sluţeb ve Středočeském kraji. Díky této podpoře jsme mohli dílnu 
vybavit kvalitními výtvarnými a rukodělnými potřebami, barvami a nástroji.  

 

Aktivizační sluţba - Pomocný kuchař  
V tomto roce byly ze sponzorských darů zakoupeny nové elektrospotřebiče.  

Pětiplotýnkový sporák s multifunkční troubou, víceúčelový robot a šlehač. Navázali jsme 
na činnost z minulého roku, a zaměřovali se na obsluhu a práci s elektrospotřebiči. 
Uţivatelé si tak mohli vyzkoušet strouhání zeleniny, mletí masa na přípravu karbanátků, 
nebo připravovali různé druhy pomazánek, které pak měli ke svačině. 

Poměrně velkou část jsme věnovali správnému pouţívání ostrých noţů, bezpečnost, 
správné drţení, údrţba atd. Při práci pouţíváme metodické listy „Jak na to“, které 
poskytují uţivateli návod na jednotlivé činnosti tak, aby daným věcem co nejlépe 
porozuměl a byl tak co nejvíce samostatný. 

Uţivatelé se zapojují také do Dobrovolnických dnů, kdy pomáhají s přípravou 
občerstvení – připravují moučníky, vaří kávu, čaj a prostírají stoly. 

Kaţdoročně si vyzkouší pečení vánočního cukroví, tentokrát to byly linecké koláčky a 
slané pečivo se sýrem, to také zdobilo slavnostní tabuli na vánočním večírku. 

V průběhu roku jsme zorganizovali několik akcí mimo CS Hvozdy: výlety spojené se 
zajištěním občerstvení a opékáním špekáčků, výstavy. 
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Aktivizační sluţba - Obsluha domácnosti a zahrady  
Cílem programu je získávání nových praktických a teoretických znalostí a dovedností 
potřebných v běţném ţivotě. Naší prací se snaţíme uţivatelům zafixovat techniky 
k pouţívání nářadí na úklid v domácnosti. 
Učí se poţívat mop, koště, lopatku, smetáček, zvládání nalévání a vylévání vodu 
z kbelíku. Nácvik různých způsobů utírání prachu, leštění skleněných ploch a nábytku. 
S dohledem asistenta pouţívání vysavače nebo ţehličky. Mezi základní činnosti patří i 
odmrazování lednice nebo přišívání knoflíků. 
Do programu zařazujeme téţ nácvik správného stolování. Jak připravit stůl k obědu či 
večeři, umístění příborů na správnou stranu. Uspořádání slavnostní tabule např. při 
vánoční besídce. Nemalou pozornost věnujeme třídění a praní prádla. K tomu také patří 
ukázky různých pracích a mycích prostředků. Následně si vše procvičujeme i písemnou 
formou zábavných testů. 
Úklidu a úpravě zahrady se věnujeme převáţně v jarním a letním období. 
Venku okopáváme záhony, vyrábíme nové oplocení k záhonům. Na jaře sázíme novou 
zeleninu a různé bylinky potřebné v naší kuchyni. Také osazujeme spoustu květin pro 
okrasu. Na podzim hrabeme listí a v zimních měsících se zaměřujeme na úklid sněhu. 
Umíme pracovat, ale také odpočívat. Během roku vţdy navštívíme mnoho výstav a 
různých akcí vztahujících se k danému tématu aktivizační sluţby. 
V tomto roce jsme  cvičili a osvojovali si návyky spojené s prací na zahradě. Učili jsme 
se, které nářadí je vhodné pro konkrétní činnost a jak se správně pouţívá. Trénovali jsme 
práce na záhonech (pletí, zalévání, přesazování, poznávání rostlin), také jsme se učili 
poznávat stromy a rostliny podle listů a plodin. Věnovali rozpoznávání ovoce a zeleniny a 
zvířat domácích a lesních. Převáţně jsme zmíněné dovednosti trénovali v praxi nebo za 
pouţití piktogramů. Tento zahradnický aktivizační sluţba nám přinesl nové poznatky a 
zlepšení motoriky, díky nim jsme při práci jistější, samostatnější a svědomitější. 
Při práci s uţivatelem pouţíváme metodické listy „Jak na to“, které srozumitelnou 
formou (piktogramy, obrázky, tiskací písmena apod.) poskytují uţivatelovi návod na 
jednotlivé činnosti, tak, aby je mohl vykonávat co nejsamostatněji). 
 

3.4. Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi – SAS  
V sociálně aktivizačních sluţbách pro rodiny s dětmi (SAS) se úspěšně dařilo plnit 

poslání této sluţby i její cíle.  
Finanční podpora formou veřejné zakázky zajistila plné fungování sluţby a umoţnila 

poskytnout maximální podporu a pomoc rodinám s dětmi nejen z nejbliţšího okolí, ale 
prostřednictvím nabídkových letáků se informace o poskytované sluţbě dostaly rychle do 
povědomí lidí také ze vzdálenějších oblastí. Nejvíce vyuţívali sluţbu uţivatelé z lokalit 
Štěchovice, Slapy, Hradištko, Davle, postupně přibývali také uţivatelé z přilehlých i 
vzdálenějších lokalit (Jílové u Prahy, Kamenný přívoz, Vrané nad Vltavou, Netvořice, Dolní 
Břeţany, Psáry atd.). 

Formou pomoci rodinám s dětmi bylo poradenství, aktivizační programy primárně 
preventivního či nápravného charakteru, přednášky a besedy. Pomoc byla zajištěna 
ambulantní i terénní intervencí (spolupráce se školami, návštěvy v rodinách). Nejčastěji se 
na nás obracely matky dětí, které do poradny přicházely s různými rodinnými problémy. 
Spíše ojediněle naši sluţbu vyhledala kompletně celá rodina nebo jen otcové.  Problémy, se 
kterými se na nás rodiče obraceli, se obvykle týkaly výchovy a vzdělávání dětí 
s nejrůznějšími zdravotními a sociálními handicapy. Často jsme řešili obtíţe dětí s adaptací 
na prostředí dětského kolektivu, obtíţe s výchovou a vzděláváním dětí se specifickými 
poruchami učení a chování, s hyperaktivitou, obtíţe ve spolupráci rodiny a školy. Příjemným 
překvapením byl velký zájem rodičů o posouzení celkové zralosti dětí předškolního věku. 
Uvědomili jsme si, ţe významné místo v naší práci zaujímá prevence, a to nejen formou 
depistáţe, ale také formou nabídky primárně preventivních programů. Řada rodičů vyuţila 
právě naše rozvíjející programy, které umoţňují dětem bezproblémový vstup do školy a 
minimalizují tak moţné počáteční školní nesnáze, na jejichţ konci obvykle stojí neúspěšné 
dítě v kolektivu, který jej nepřijímá a zoufalá matka. Téměř vţdy přerůstají problémy za 
hranici školy a významně ovlivňují celkové klima v rodině.  

Při naší práci s rodinami se podařilo navázat spolupráci s mnoha odborníky z přilehlých 
lokalit i z Prahy. Na komplexním přístupu při řešení problémů se aktivně podíleli především 
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kliničtí logopedi z Jílového u Prahy a pedagogové a psychologové z okolních škol (ZŠ 
Štěchovice, ZŠ Davle, ZŠ Jílové u Prahy). Dále také neurologové, psychologové, foniatři aj. 
Některé z řad odborníků se podařilo získat také pro přednáškovou činnost. Proběhly tak 
besedy na aktuální témata, která oslovila naši cílovou skupinu (řečové poruchy u dětí a jejich 
význam, vývoj dítěte předškolního věku, školní zralost, novorozenecký věk a jeho význam 
z hlediska výchovy, atd.). 

Během působení sluţby SAS jsme zaznamenávali stálý nárůst nových uţivatelů a 
opakované vyuţívání sluţby jiţ registrovanými uţivateli. Je tedy zřejmé, ţe sluţba SAS je jiţ 
pevně zakotvena a stala se nedílnou součástí nabízených sociálních sluţeb v lokalitě a okolí, 
vnímáme její existenci za velmi prospěšnou. 

Sluţba SAS byla v r. 2013 spolufinancovaná z IP Středočeského kraje Základní síť 
sociálních sluţeb ve Středočeském kraji.  

Sluţbu SAS vyuţilo v r. 2013 celkem 189 uţivatelů, z toho 96 dětí do 15 let. 
 

3.5. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ – NZDM 
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsme mohli otevřít tuto sluţbu pouze jedno 

odpoledne v týdnu. Prostor pro klubovnu jsme pronajali v MFC Štěchovice.  Nabídku sluţby 
vyuţilo celkem 6 uţivatelů – dětí mladšího školního věku ze Štěchovic. Zapojili se do činností 
fantasy klubu, kde pod vedením PSS procvičovali jemnou motoriku a učili se orientovat 
v čase.  PSS mnohým z nich pomáhal s přípravou na vyučování. Proběhly i porady s rodiči 2 
uţivatelů ohledně moţností trávení volného času jejich dětí. PSS zprostředkoval kontakt na 
vhodné volnočasové aktivity. 

 

3.6. Odborné sociální poradenství – OSP 
      Sluţby sociálního poradenství jsou poskytovány ambulantní formou v pobočkách SPMP 
ČR Centra sluţeb Hvozdy, které mají své sídlo v Multifunkčním Centru Štěchovice, Prof. 
Lista 393, 25207 Štěchovice, jehoţ majitelem a provozovatelem je Městys Štěchovice, a v 
Projektu Integrace o.p.s., který sídlí v Moskevská 61, 101 00  Praha 10 - Vršovice. Terénní 
forma OSP byla realizována v Novém Kníně, kam po celý rok docházela na městský úřad 
jedna pracovnice. 
Sociální poradenství je poskytováno v rozsahu: 

1. Základní sociální poradenství - sluţbu poskytuje PSS pod vedením sociálního 
pracovníka 

2. Odborné sociální poradenství - sluţbu poskytuje sociální pracovník, PSS, psycholog, 
personalista.  

Uţivatelům je poskytováno psychologické, sociální a personální poradenství formou 
individuálních sezení.  
Základní odbornou metodou, se kterou máme velmi dobré zkušenosti, jsou tzv. motivační 
rozhovory. Jejich cílem je uţivatele a jeho rodinu motivovat a povzbudit k aktivnímu 
přístupu k řešení vlastních problémů. Zaměřujeme se na zprostředkování navazujících 
sluţeb. 
V rámci sociálně terapeutické a poradenské činnosti nabízíme uţivatelovi odborné sluţby 
formou psychologické diagnostiky. K testování jsou pouţity testovací baterie HTS - 
Hogrefe Test System 

 LMI - je zaměřen na motivaci k výkonu. Chápání motivace k výkonu jako podíl 
osobnosti na vlastní výkonnosti. 

 SVF-78 umoţňuje zachytit variabilitu způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při 
zpracování a zvládání zátěţových situací 

 NEO-FI  Metoda zjišťuje míru individuálních odlišností a poskytuje údaje o pěti 
obecných dimenzích osobnosti Neuroticismus, Extraverze, Otevřenost vůči 
zkušenostem, Přívětivost a Svědomitost 

 BMI -  je orientován na diagnostiku schopností, které jsou rozhodující pro úspěch 
v zaměstnání. 
 

 
 



 9 

4. Uţivatelé sluţeb 

 
4.1. Cílové skupiny 

Sluţba Cílová skupina Věková kategorie Počet 

TS osoby s kombinovaným 
postiţením 
osoby s mentálním postiţením 

dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 

19 

OS osoby s kombinovaným 
postiţením 
osoby s mentálním postiţením 

dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 

12 

STD osoby s kombinovaným 
postiţením 
osoby s mentálním postiţením 
osoby se zdravotním postiţením 

dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 

27 

OSP děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 
let 
ohroţené společensky 
neţádoucími jevy 
osoby s jiným zdravotním 
postiţením 
osoby s kombinovaným 
postiţením 
osoby s mentálním postiţením 
osoby s tělesným postiţením 
osoby se sluchovým postiţením 
osoby se zdravotním postiţením 
osoby se zrakovým postiţením 
osoby v krizi 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři 

Bez omezení věku 561 

SAS rodiny s dítětem/dětmi děti předškolního věku (1 - 6 let) 
mladší děti (7 –10 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku) 

189 

NZDM děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 
let ohroţené společ. neţádoucími 
jevy 
osoby ohroţené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 
osoby v krizi 
osoby, které vedou rizikový 
způsob ţivota nebo jsou tímto 
způsobem ţivota ohroţeny 
rodiny s dítětem/dětmi 

mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 

6 

 
 
4.2. Individuální programy  

Jedním z důleţitých bodů práce s uţivatelem je individuální plánování. Uţivatel a jeho 
klíčový pracovník společně pracují na stanovení osobních cílů, které se týkají jeho 
přání a zvládání dovedností směřujících k samostatnému ţivotu. Práce na 
individuálním plánu je to, čeho by uţivatel chtěl a mohl dosáhnout, co by podpořilo 
alespoň jeho částečnou soběstačnost a potřeby.  
Naplňování osobních cílů je kaţdé čtvrtletí vyhodnocováno. Největším úspěchem je, 
kdyţ se podaří vytyčený cíl naplnit a uţivatel se posune o něco dál, coţ se většinou 
daří a naši uţivatelé si tak kladnou cíle nové. 
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5. Financování organizace 

 
Finanční prostředky na naši činnost jsme pro rok 2012 získali především z:  

a) Dotací z MPSV prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy a Středočeského kraje 
b) Fondu hejtmana Středočeského kraje – Hvozdecký desetiboj 
c) Individuálního projektu Středočeského kraje Základní síť sociálních sluţeb ve 

Středočeském kraji, v rámci jsme realizovali  2 veřejné zakázky – STD a SAS 
 

Za podporu DĚKUJEME! 
 
 

6. Sponzoring a dobrovolnické dny 

 
6.1. Sponzoring 

Uvádíme sponzory, kteří buď finančně nebo formou věcných darů podpořili činnost a 
aktivity našeho Centra:

DHL 

ČEZ, a.s. 

Live City s.r.o. 

Povltavské mlékárny, a.s. 

E-On 

Top culture 

3K s.r.o. 

Unisale-Gutex s.r.o. 

Jarolímek - Pekařství a cukrářství Nový knín 

Pekařství a Cukrářství Stáňa, Malá Hraštice 

Jan Ţaloudek 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Restaurace u Rybníka 

RNDr. Jiří Černý 

Kopecká Marie 

HVP, a.s. 

RINA s.r.o. 

Libeřské lahůdky - lahůdkářská výrobna 

Durdík Petr - ovoce a zelenina 

RATIO, s.r.o. 

LE - CO -  Ing. Jiří Lenc s.r.o. 

Zámecká výrobna uzenin, spol. s r.o. 

EFES, spol. s r.o. 

Ancora Praha, s.r.o. 

Jiří Fejtek Fetko s.r.o. 

Regio TV 

Nadační fond Slunce pro všechny 

 
 
 
6.2. Dobrovolnické dny 

Jako v minulých letech, tak i v r. 2013 jsme organizovali dobrovolnické dny, kterých se 
zúčastňovaly firmy, s nimiţ dlouhodobě spolupracujeme, jako je ČEZ, a.s., DHL, ČSOB, 
a.s. Nově se do dobrovolnické práce zapojili zaměstnanci firmy Top culture,  Kooperativa 
a Česká spořitelna. Dobrovolníci pomáhají zejména při úpravách venkovních prostor 
areálu, ale podílejí se i na velkém úklidu domků uţivatelů či na hlavní budově, natírají plot 
kolem areálu, likvidují staré vyřazené zařízení. Významným způsobem tak vykonávají 
práce, které by naši organizaci stály nemalé prostředky. 
Kromě vlastní práce vţdy dochází k setkání s našimi uţivateli v týdenním stacionáři, 
mnohdy z těchto setkání vyplynou nápady pro další aktivity (sportovní den, pálení 
čarodějnic, výlety). Naši uţivatelé se také zapojují do prací dobrovolníků a pomáhají jim. 
Dobrovolníci z firmy DHL a Top culture se letos podíleli i na organizaci 2. ročníku 
Hvozdeckého desetiboje – sportovní akce pro osoby s mentálním postiţením ze 
Středočeského kraje. 
Dobrovolnické dny povaţujeme za jednu z úspěšných forem integrace našich uţivatelů do 
většinové společnosti. Naše centrum se také tímto způsobem dostává do širšího 
povědomí v soukromém podnikatelském sektoru.  
Velice si váţíme práce a času, který nám dobrovolníci věnují. Jsou velkým přínosem 
nejen svou vykonanou prací, ale především svým laskavým, trpělivým a přátelským 
postojem k našim uţivatelům. 
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Datum Organizace Počet Činnost 

23.5.2013 Kooperativa, a.s. 
(marketingový tým) 

15 Úprava venkovních prostor v areálu CS 
Hvozdy, sekání trávy, hrabání trávy, 
oprava střechy na hlavní budově, 
natírání zábradlí a plotu. 

12.9.2013 DHL, Global Forwarding 
CZ, s.r.o. 
Top culture 

14 Organizační práce. Dobrovolníci byli 
zapojeni v rámci 2. roč. Hvozdeckého 
desetiboje jako rozhodčí na jednotlivých 
stanovištích (10 osob) a jako vedoucí 
jednotlivých týmů (4 osoby). Manuální 
práce, úklid domků pro soutěţní 
druţstva Hvozdeckého desetiboje, mytí 
oken, úprava parkovacích ploch, sekání 
trávy, hrabání listí, natírání zábradlí u 
domků uţivatelů. 

19.9.2013 ČEZ, a.s. 13 Podzimní práce při údrţbě areálu CS 
Hvozdy - lesní prostředí. Natírání 
zábradlí u domků uţivatelů a plotu kolem 
areálu, vytvoření jednoduchých 
dřevěných zábran proti kancům, sekání 
trávy, případně prořezávání větví 
stromů, pálení klestí, čištění zarostlých 
teras. 

25.9.2013 ČSOB, a.s., útvar 
Marketingu 

4 Pomoc při úklidu areálu Hvozdů a 
domků uţivatelů. Sekání dřeva, natírání 
plotu. 

1.10.2013 ČSOB, a.s. – útvar Vývoje 
FS 

17 Podzimní práce při údrţbě areálu CS 
Hvozdy - lesní prostředí. Natírání 
zábradlí u domků uţivatelů a plotu kolem 
areálu, vytvoření jednoduchých 
dřevěných zábran proti kancům, 
prořezávání větví stromů, pálení klestí, 
čištění zarostlých teras. 

16.10.2013 ČSOB, a.s. – útvar Řízení 
projektů 

12 Podzimní práce při údrţbě areálu CS 
Hvozdy - lesní prostředí. Úklid 
bezprostředního okolí domků uţivatelů + 
sklepní prostory, úklid klubovny, hrabání 
listí, úprava sportovní lesní stezky. 

23.10.2013 Česká spořitelna, a.s.  17 Úklid domků uţivatelů a hlavní budovy 
včetně mytí oken, hrabání a pálení listí, 
sekání dřeva, v případě dobrého počasí 
natírání plotů. 

3.12.2013 DHL, Global Forwarding 
CZ, s.r.o. 

12 Organizační práce při Mikulášské 
besídce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚKUJEME VŠEM,  
KTEŘÍ PŘISPĚLI NA NAŠI ČINNOST, SPOLUPRACOVALI S NÁMI A PODPOŘILI 

NÁS V ROCE 2012. 
VELICE SI TOHO VÁŢÍME A DĚKUJEME. 
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7. Významné aktivity  

 
7.1. Zaměstnání uţivatelů 

 1 uţivateli bylo vyhledáno chráněné bydlení na celoroční pobyt. 

 V MŠ Štěchovice, si udrţela pracovní místo 1 uţivatelka jako pomocná kuchařka. 

 1 uţivatel absolvoval praxi jako pomocný kuchař v jídelně ČEZ ve Štěchovicích, 
následně s ním byla uzavřena DPP. 

 2 uţivatelé byli zaměstnáni na DPP v rámci pomocných údrţbářských prací v CS 
Hvozdy. 

 1 uţivatel si udrţel pracovní místo získané v Programu přechodu k samostatnosti u 
Městských divadel praţských na Praze 1 a rozšířil si svůj pracovní úvazek jako 
uvaděč. Jiţ čtvrtým rokem samostatně cestuje do zaměstnání i na pobyt ve 
Hvozdech. 

 10 uţivatelů získalo pracovní místo (PS, 0,5 úvazku) v chráněné dílně v rámci 
projektu „Zkus to – zaměstnáme i vás“, spolufinancovaném z ESF a státního rozpočtu 
ČR 
 

7.2. Významné akce 
 

Vernisáţ výstavy výtvarných prací osob se zdravotním postiţením  04.03.2013 
Filmové představení Babovřesky v multikině Cinestar Praha   13.03.2013 
Velikonoční trhy  na Středočeském kraji Praha     27.03.2013 
Výlet do Mníšku pod Brdy        19.04.2013 
Týdenní pobyt na Šumavě               26.04. – 04.05.2013 
Den otevřených dveří v CS Hvozdy       10.05.2013 
Výlet do Chotilska         03.06.2013 
Výlet do lesní zoo Zbraslav        18.07.2013 
Výlet do Koněpruských jeskyní       24.07.2013 
Hvozdecký destiboj         10.09.2013 
Výstava obrazů uţivatelů CS Hvozdy v Chotilsku     26.09.2013 
Den integrovaného záchranného systému      30.09.2013 
Botanická zahrada a výstava dýní v Praze      08.10.2013 
Muzeum MHD Praha         07.11.2013 
Týdenní pobyt na Šumavě                     10.11. – 16.11.2013 
Divadelní hra „České Vánoce“  v divadle ABC     26.11.2013 
Vánoční trhy Středočeského kraje Praha      27.11.2013 
Rozsvícení vánočního stromku ve Hvozdnici     01.12.2013 
Mikulášká besídka na Hvozdech       03.12.2013 
Mikulášská zábava v Davli        09.12.2013 

Vánoční večírek na Hvozdech       18.12.2013 

 

V letošním roce jsme na jaře i na podzim uspořádali pro uţivately TS TÝDENNÍ 
REKREAČNÍ POBYT v hotelu Kodrea v Nových Hutích na Šumavě. 

Na Šumavu do hotelu Kodrea v Nových Hutích jsme se vydali, abychom tu strávili 
krásných 7 dní. Obou pobytů se zúčastnila většina uţivatelů TS. Aby byl pobyt zajímavější, 
byl vţdy motivován hrou – na jaře Po stopách zlatokopa a na podzim Po pašerácké stezce. 
 Díky nim jsme se poutavou formou dozvěděli mnoho o dolování zlata, o Zlaté stezce, ale 
také o mokřadech, slatích a pašerácích. Také jsme absolvovali mnoho pěších výletů po 
krásné šumavské přírodě. Seznámili jsme se s novými přáteli – ze základní školy v Praze 4 a 
z Nalţovického zámku, poskytovatele sociálních sluţeb. Společně s nimi jsme absolvovali 
sportovní závody a diskotéku. Pobyt na Šumavě se nám velmi líbil, personál byl vstřícný a 
ochotný, kuchaři dobře vařili a příroda byla nádherná.  
 

V pátek 10.5.2013 Centrum sluţeb Hvozdy otevřelo své dveře v rámci DNE OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ rodičům našich uţivatelů a všem zájemcům, kteří se chtěli seznámit s naším 
zařízením. Asistenti sociální péče spolu s uţivateli týdenního stacionáře připravili pestrý a 
zajímavý program, který začal módní přehlídkou uţivatelů (téma jaro, léto, sport a 
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společenský ţivot), dále následovalo 14 individuálních pěveckých vystoupení a závěr 
programu tvořily ukázky společenských tanců (blues, rumba a mazurka). Úplně na závěr si 
uţivatelé zcela spontánně zatancovali se svými rodiči i přáteli. Pro hosty jsme díky 
sponzorům mohli připravit i bohaté pohoštění. Celé odpoledne také natáčela v rámci 
sponzoringu regionální internetová televize Regio TV 
http://www.regiotv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=43. 
 

Na konci léta, ve čtvrtek 12. 9. 2013 jsme na Hvozdech uspořádali 2. ročník 
HVOZDECKÉHO DESETIBOJE, který byl finančně podpořen z Fondu hejtmana 
Středočeského kraje částkou 30.000,- Kč. Finančně přispěla i Hasičská vzájemná pojišťovna 
a paní Kopecká. Ostatní sponzoři (Jarolímek – cukrářství a pekařství, cukrářství a pekařství 
Stáňa, Kooperativa, DHL), se podíleli na akci formou cen či potravinových darů. Aby celá 
akce mohla být zabezpečena i personálně, pomohlo nám 13 dobrovolníků z firmy DHL a 5 
dobrovolníků z Top culture. Tito dobrovolníci se zhostili úlohy rozhodčích a kapitánů 
soutěţních druţstev. Letos na Hvozdech kromě našich uţivatelů sportovali také uţivatelé 
Domova Laguna Psáry, Stébla Borotice a Nalţovického zámku. 

Hvozdecký desetiboj, jehoţ moderování se úspěšně zhostila paní Mgr. Petra 
Jenčková, začal slavnostním nástupem 4 druţstev, vztyčením vlajky her a zapálením 
symbolického ohně. Tohoto úkolu se ujal nadějný operní zpěvák Daniel Klánský. Desetiboj 
zahájila ředitelka CS Hvozdy paní Mgr. M.Zurinková. Během celého dopoledne potom 
probíhaly vlastní závody. Soutěţilo se v 10 disciplínách. 

Po skončení soutěţí připravili zaměstnanci CS Hvozdy všem zúčastněným chutný 
oběd a od 13 hodin se všichni bavili se zpěvem a tancem při ţivém vystoupení paní Radky 
Smíškové a její dcery Radky Říhové. Odpoledne na Hvozdy přijel i radní pro kulturu a 
památkovou péči Středočeského kraje pan Ing. Zdeněk Štefek, který soutěţícím spolu 
s ředitelkou CS Hvozdy předával medaile a diplomy. Vítězem se stalo druţstvo Hvozdů, ale 
ani ostatní druţstva nepatřila k poraţeným, protoţe zde opravdu platilo známé, ţe „není 
důleţité zvítězit, ale je důleţité zúčastnit se“, proto všichni soutěţící obdrţeli také hodnotné 
ceny. 
 

 

8. Vyjádření auditora 

 
Vyjádření auditora k hospodaření CS Hvozdy za rok 2013. 
 
Ověření účetní závěrky za rok 2013 provedla firma PKM AUDIT Consulting, s.r.o. Podle 
názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční 
pozici SPMP ČR CS Hvozdy k 31.12.2013 a její finanční výkonnost a peněţní toky za období 
1.1.2013 do 31.12.2013 jsou v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.  

 
Výrok zní BEZ VÝHRAD. 

 
 
 
 
 
 
 
V Masečíně 10.4.2014 
 
 
 
 
Mgr. Magdalena Zurinková 
    Ředitelka CS Hvozdy 
 
 

http://www.regiotv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=43
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Výtvarná činnost      Pomocný kuchař 
 
 

 
 

 
Středočeská velikonoční výstava 
 
 
 
 
 

           
Výlet do Mníšku pod Brdy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Dobrovolníci z DHL 
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Pálení čarodějnic 
 

 
 
Den otevřených dveří 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                               Jarní pobyt na Šumavě 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
Divadlo Kouzelný les      Lesní ZOO Zbraslav 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muzeum balonového létání 

Muzeum středního Povltaví 
 
 
Výlet do Chotilska 
 
 
 

Výstava obrazů uţivatelů TS 
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 18 

 
       Výlet do Koněpruských jeskyní 

 
 
 
 

 
 
 
 
Hvozdecký desetiboj 
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Výtvarná dílna Chotilské posvícení 
 

 
 
 
 
 
 
Výstava dýní 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Muzeum MHD 
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Podzimní Šumava 
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Mikulášská nadílka s DHL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vánoce 2013 

 
 
 


