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NEBOJTE SE! 
Do nemocnice přijali malého chlap-
ce, aby mu vytrhli mandle. Z vyhlídky 
na to, co se má dít, byl tak nervózní, 
že lékař poradil jeho rodičům, aby, 
než skončí operace, počkali venku. 
Když ho pak přišli navštívit, báli se, 
že bude celý zničený a v šoku. K je-
jich údivu ho ale našli jak vzrušeně 
sedí a je celý žhavý vypravovat jim 
svou zkušenost. 
"Byl tam Bůh!" vykřikl. „Viděl jsem 
ho. Mluvil se mnou." „Jistěže tam byl 
Bůh, miláčku," řekla mu matka, „ale 
neviděl jsi ho a docela určitě s tebou 
nemluvil." „Mluvil, mluvil, " trvalo 
dítě na svém. 
Pak se ho zeptal otec, jak Bůh vypa-
dal. „Byl celý v zeleném a viděl jsem 
jen jeho oči. Měl zelené šaty a zele-
nou čepici a zelenou látku přes pu-
su." „Aha," řekl otec a snažil se skrýt 
své pobavení, „a jak jsi přišel na to, 
že je to Bůh?" 
„Víš, tati," odpověděl chlapeček, 
„kolem mě byli tři bílí andělé a dva z 
nich byly slečny andělky a ten třetí 
byl pán anděl. Pán anděl mi řekl, ať 
otevřu pusu. Podíval se dovnitř a 
všecko, co viděl, hned hlásil tomu 
zelenému. A řekl: 'Pane Bože, pojďte 
se podívat na ty mandle.` Tak Bůh 
přišel a podíval se a pak mi řekl: 
`Neboj se. Neublížím ti.' A já už se 
pak ani trošičku nebál, protože mi to 
dělal sám Bůh!" /z knihy Bůh ukrytý 
v příbězích/. 
 
Možná více než kdy jindy potřebuje-
me slyšet Kristova slova, která po 
svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům 
a ženám: „Nebojte se!“ Někdo se 
nad těmito slovy může pohoršovat, 
vždyť se přece není čeho bát, proč 
nás někdo bezdůvodně straší?! Eko-
nomický růst, tento fenomén dnešní 
doby, nebyl již několik let v tak dob-
ré kondici, spotřeba roste, lidé se 
mají lépe. A tu někdo volá: „Nebojte 
se!“ 
 
Rád bych doporučil všem podívat se 
blíže na činnost Charity Uherský 

Brod a jsem přesvědčen, že se zde 
potkáte s odvážnými lidmi, s lidmi, 
kteří se nebojí. Nebojí se náročné 
práce při  péči o klienty, jsou nablíz-
ku svým klientům, když odcházejí 
z tohoto světa, nebojí se je vzít za 
ruku a být s nimi i v době jejich smr-
ti, a nebojí se ani těch, kteří práci 
těchto lidí nedokáží stále docenit a 
ocenit.  
My totiž víme, jako ten chlapec, kte-
rému trhali mandle, že nejsme sami. 
Cítíme, že i kolem nás stojí andělé, 
andělky a hlavně ten „Šéf“ 
v zelených šatech. 
 
Svoji nebojácnost, odvahu a nasaze-
ní projevují pracovníci Charity nejen 
v každodenní péči o své klienty, ale 
již dlouhodobě se jaksi automaticky 
zapojují do činností, které si dobro-
volně přibrali na svá bedra. Dovolte 
mně připomenout alespoň pomoc se 
zajištěním stravy členům  Integrova-
ného záchranného systému ve Vrbě-
ticích, která trvala každodenně od 
16. října 2014 až do 12. ledna 2015. 
V roce 2014 se nám podařilo také 
nashromáždit 8,3 tuny potravin, 
které jsme následně mohli poskyt-
nout zejména sociálně slabým rodi-
nám a lidem bez přístřeší. Zapojili 
jsme do humanitární podpory pro 
Ukrajinu, zorganizovali jsme několik 
benefičních akcí, připravili mnoho 
krásných duchovních a společen-
ských aktivit pro své klienty, a takto 
bych mohl pokračovat ještě dlouho. 
 
Velkou motivací a povzbuzením byla 
pro pracovníky Charity slova jáhna 
Pavla Macury, která k nám směřoval 
ve své promluvě při poutní mši svaté 
na Provodově:   
„Pro vás může být Kristus také moti-
vací a pomocí v těžké službě našim 
nemocným a potřebným. Když v nich 
uvidíte trpícího Krista, můžete si říct 
i tento člověk může být právě pro 
mne osobně cestou, pravdou a živo-
tem, protože je v něm Ježíš. Chápu 
nebo spíš tuším, že to musí být ně-
kdy skutečně náročné, ale věřím, že 
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Bůh dává také zvláštní dary a požeh-
nání. A když bude On tou prvotní 
motivací – tak jako byl  Ježíš vyzývají-
cí o péči o druhé, zvláště trpící, tou 
hlavní motivací, když se zakládala 
Charita – když bude i pro vás motiva-
cí a pomocí – věřím, že naleznete 
smysl a plnost i v situacích, které 
jsou mnohdy skutečně velmi těžké. 
Na druhou stranu – máte veliký a 
vznešený úkol – pomáháte samotné-
mu Kristu v péči o důstojný život 
našich potřebných. Nádhera, veliké 
díky, a prosím, nezapomínejte nikdy 
na toho hlavního Mistra.“ 
 
 
Jsme si vědomi, že máme kolem 
sebe stále dost dobrých lidí, kteří 
nás podporují a pomáhají. Již tradič-
ně posíláme naše poděkování sta-
rostům, místostarostům a členům 
obecních zastupitelstev za velmi 
dobrou spolupráci a podporu. Zvláš-
tě pak mi dovolte poděkovat městu 
Uherský Brod za velmi dobrou, ko-
rektní a konstruktivní spolupráci na 
řešení mnoha problémů při poskyto-
vání sociálních služeb. 
Velikou posilou pro klienty a pracov-
níky Charity jsou kněží našeho děka-

nátu. Sloužení mší svatých v našich 
službách a zařízeních jsou již pravi-
delností. Ale navštěvují staré a ne-
mocné vždy, když to situace a okol-
nosti vyžadují. Návštěva kněze je pro 
všechny tyto lidi velkou vzpruhou, 
posilou a svátkem. 
Děkujeme ošetřujícím lékařům, kteří 
rovněž ochotně přicházejí do našich 
služeb s odbornou pomocí, povzbu-
zením a útěchou. 
A dobrovolníci? Velmi nám pomáhají 
při naší práci. Významným způso-
bem doplňují činnost našich pečova-
telek a zdravotních sester a věnují 
klientům to nejcennější, co máme – 
svůj čas. 
 
Proto nebojte se ani Vy ostatní a 
pojďte spolu s námi pomáhat těm 
nejpotřebnějším. Ano, žádný finanč-
ní profit z této služby potřebným mít 
nebudete, ale ta radost, ta je 
k nezaplacení! 
 
S úctou 
 
 

Petr Houšť 
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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE 

Vážení pracovníci a příznivci Oblastní 
charity Uherský Brod. Opět po roce 
mě pan ředitel Houšť požádal o pár 
slov do výroční zprávy. Je to neuvěři-
telné, ale další rok života i práce cha-
rity je za námi. Jsem přesvědčen, že 
služba potřebným se projevila ne-
sčíslněkrát v různých formách pomo-
ci. Od finančních sbírek, přes potravi-
novou pomoc až ke každodenní pra-
videlné péči o klienty. Rád bych po-
děkoval všem zaměstnancům charity 
za jejich obětavou práci. Ve své služ-
bě se také často potkávám s klienty 
charity, kteří vesměs vyjadřují vděč-
nost a chválu. Jistě je co zlepšovat. 
Snažíme se hledat ve farnostech dob-
rovolníky, kteří by pomáhali pracov-
níkům charity tzv. v první linii a přiná-
šeli tolik důležitý duchovní rozměr 
služby potřebným. Není to v dnešní 
době jednoduché a moc se nám to 
nedaří. Proto jsem vděčný za každé-
ho ochotného spolupracovníka. Jim 
patří také velké poděkování. Myslím, 

že je třeba stále připomínat, že chari-
ta není jen práce ale poslání, která 
nás všechny může velmi obohatit a 
posunout dál. Jak nedávno řekl pa-
pež František, který význam charity 
tolik zdůrazňuje: „Kdo žije poslá-
ním Charity, není pouhý pracovník, 
ale Kristův svědek. Člověk, který hle-
dá Krista a nechá se hledat Kristem; 
člověk, který miluje v duchu Kristově, 
v duchu nezištnosti a obdarování. 
Všechny naše strategie a plány bu-
dou prázdné, pokud v sobě nebude-
me mít tuto lásku. Nikoli naši, ale 
Jeho lásku. Nebo lépe, naši lásku 
očištěnou a posílenou Jeho láskou.” 
V tomto smyslu si dovoluji vám po-
přát, ať se název „vaší firmy“ odráží 
ve vašich životech a naplňuje vás 
radostí.  
 

P. Josef Pelc 

Milé kolegyně a kolegové Oblastní 
charity v Uherském Brodě a čtenáři 
výroční zprávy roku 2014, 
I když mě samozřejmě k Oblastní 
charitě neváže pracovně právní 
vztah, který by zakládal právo vás 
takto oslovovat, přesto si toto oslo-
vení jako dlouholetý fanoušek, dob-
rovolník a přítel vaší organizace do-
volím použít. Rok 2014 je už daleko 
za námi a my jsme již hluboce pono-
řeni do roku 2015, stále však může-
me hodnotit a srovnávat naše zkuše-
nosti se současnými výzvami. A to je 
ta otázka. Jaké jsou výzvy dneška a 
jak se nás dotýkají? Pokusím se odpo-
věď nastínit dalšími třemi otázkami.  
Každý z nás asi celý život přemýšlí, 
zda si zvolil správnou životní cestu, 
zda šel studovat ten správný obor, co 
by dělal kdyby….Mnoho vizionářů 
popisuje budoucí svět jako svět tech-
nologií, robotů, cest do vesmíru. Vizi-
onáři se často (tj. vždy) mýlí. Svět 
budoucnosti se snaží vidět očima 

minulých zkušeností. Budoucnost ale 
nikdo nikdy nezakusil. Budoucnost 
nás spíše překvapuje jako paradox. 
Když si stoupneme do řady před po-
kladnou, druhá řada se pohybuje 
rychleji. Evangelium říká:… kdo chce 
být mezi vámi prvním, bude posled-
ním…. Nebude tedy budoucnosti ve 
znamení člověka a ve znamení služby 
člověka člověku? Není budoucnost již 
nyní? Pokud ano, práce v (sociálních) 
službách je prací dneška i budouc-
nosti. A snad i podle toho oceňova-
nou. 
Ve službách člověk neprodává zboží 
vyrobené druhými lidmi. Ve službách 
mluvíme, jednáme, sloužíme 
s takovou kvalitou, jaké jsou naše 
představy o ostatních lidech, jak si je 
představujeme ve vztahu k nám a 
také jaká je kvalita našich vztahů 
k našemu okolí. Ve službách tedy 
pracujeme s naším vnitřním světem, 
pracujeme se sebou a pracovním 
nástrojem se tak stáváme my sami. A 

SLOVO PŘEDSEDY RADY CHARITY 



pracovní nástroj se musí opravovat, 
udržovat, relaxovat. Jak tedy udržo-
vat naše tělo i duši tak, aby ustálo 
tlak v tomto uspěchaném a na výkon 
zaměřeném světě? Co udělám, začne
-li mne ohrožovat vyhoření, únava 
z lidí nebo dokonce deprese? O koho 
se opřu? Poskytne mi rodina, mé 
okolí, zaměstnavatel podporu, abych 
se do tohoto rizika nedostal nebo 
abych se z něho dostal, pokud se do 
něj dostanu? A co udělám já? Kéž by 
odpověď na tuto otázku hledal a na-
šel mladý pilot Andreas Lubitz před-
tím, než se 150 lidmi na palubě 
(úmyslně?) havaroval. 
Potřebných služeb je mnoho, jen 
některé jsou však nepostradatelné. 
Mnoho organizací v sociálních služ-
bách hledá to, co lidé chtějí a potře-
bují. To je samozřejmě potřebné. 
Pokud ale organizace nabízí služby, 
které lidé postrádají, vyhledávají si ji 
lidé sami bez nutného marketingu a 

reklam. Organizace tak sama přitahu-
je lidi a příležitosti. V čem je ta nepo-
stradatelnost? Je v technologiích? 
Ne! Je v penězích? Ne! Je v lidech? 
Není potřeba kupovat auta, letenky, 
cestovní potřeby vyjádřením nejhlub-
ší lidské potřeby setkávat se 
s druhými lidmi? Pokud ano, tak se-
tkávání s lidmi v Ohňové zemi má 
stejnou hodnotu jako setkávání 
s lidmi na nemocničním lůžku, 
v neobydlené maringotce, pod želez-
ničním mostem…To, co lidé pak nej-
více potřebují, postrádají a budou 
postrádat, je lidský dotek a slovo.  
Kéž je lidský dotek a slovo první 
představou všech lidí, když se jich 
někdo zeptá:….co si představuješ 
pod jménem Charita Uherský Brod?  
 
 

Ivan Chrástek 
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O CHARITĚ 

POSLÁNÍ - CÍL - ZÁSADY - CÍLOVÁ SKUPINA 

POSLÁNÍ 

Oblastní charita Uherský Brod je nezisko-
vá církevní organizace, která organizačně 
spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc 
a je součástí humanitární organizace 
Charita Česká republika. Posláním naší 
organizace je poskytovat sociální služby 
lidem v těžké životní situaci na princi-
pech křesťanské lásky. Prostřednictvím 
svých zařízení a služeb poskytujeme 
pomoc, podporu a poradenství v oblasti 
sociální a zdravotní péče. 
 

CÍL 
■  poskytování  kvalitní  a odborné péče 
■  rozšiřování okruhu služeb na základě 

potřebnosti občanů 

■  dosažení  stabilního  postavení  v síti 
registrovaných poskytovatelů sociál-
ních služeb ve Zlínském kraji 

 

ZÁSADY 

Naše práce vychází z křesťanského vní-
mání hodnoty každé osoby, jeho jedi-
nečnosti a svobody důstojnosti. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou lidé v těžké životní 
situaci, kteří při řešení potřebují pomoc 
druhé osoby. 
 
Každá naše služba má dále blíže specifi-
kovány poslání, cíl, cílovou skupinu            
i zásady. 

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD 

Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
Tel: +420 572 630 648 
Fax: +420 572 631 128 
www.uhbrod.charita.cz 
IČO: 48489336 
DIČ: CZ48489336 
Bankovní účet: 1540093329/0800 
 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE/ŘEDITEL 

Ing.  Petr Houšť 
+420 602 706 376 
petr.houst@uhbrod.charita.cz 
 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE 

Ing. Libor Mikel 
+420 724 651 320 
libor.mikel@uhbrod.charita.cz 
 
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

uherskobrodský děkanát 
ORP Uherský Brod 
 

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2014:   158 
(včetně dohod) 

ZŘIZOVATEL: 

Arcibiskupství olomoucké 
Wurmova 9 
771 01 Olomouc  
 
RADA CHARITY (2012 -  2014) 
Ing. Ivan Chrástek - předseda 
Marta Mošťková - místopředsedkyně 
Mgr. Petra Píšková 
Pavel Mimochodek 
Josef Trecha 
Adam Bobčík 
Jaroslav Hanák 
Ing. Vladimíra Kaislerová 
Ing. Marie Fremlová 
Michal Janča 
Ing. Jan Hrdý 
P. Mgr. Josef Pelc - děkan 
 
REVIZNÍ KOMISE (2012 - 2014) 

Ing. Marie Kománková - předsedkyně 
Marie Kučerová 
Milena Bláhová 

O CHARITĚ 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 

Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřeb-
né a pomáhat bližním v nouzi. 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Když budete listovat touto výroční 
zprávou a seznamovat se různorodou 
a barevnou paletou našich sociálních 
služeb, můžete si být zároveň jisti 
také tím, že stejně barevná, pestrá a 
rozličná je také práce v nich. Každá 
cílová skupina potřebuje jinou podpo-
ru a pomoc ve své nepříznivé životní 
situaci, potřebuje se v ní vyznat, ori-
entovat. Je nezbytné vědět, co lze 
udělat pro její zlepšení (a často také 
jak toho dosáhnout). Potřebuje jasné 
a pravdivé informace, odbornou a 
přesto lidskou komunikaci. Potřebuje 
ohled na svou výjimečnost, schopnos-
ti, potřeby a osobní cíle.  
 
Uvědomujeme si, že kvalitní zvládnutí 
těchto úkolů je naprosto nezbytné 
nejen pro uspokojivý způsob řešení 
jednotlivých sociálně náročných život-
ních situací našich klientů, ale také 
pro jejich vnitřní klid, pohodu a poro-
zumění naší spolupráci.  
 
Proto klade Oblastní charita Uherský 
Brod takový důraz na sociální práci – 
každá služba má k dispozici sociální 
pracovnici nebo pracovníka 
(samostatně, nebo současně v roli 
vedoucí), kteří se starají o agendu, 
spojenou se vším uvedeným. Garan-
tují správný náhled na situaci lidí, 
kteří mají o naše služby zájem. Zajiš-
ťují poskytnutí základního sociálního 
poradenství a zprostředkování nebo 
poskytnutí adekvátní sociální služby. 
Garantují její správné nastavení a 
průběh. Jejich starostí je, aby byla 
péče či podpora poskytována 
v souladu s filozofií naší organizace, 
posláním své služby a ve prospěch 
konkrétního klienta, v rámci platné 
legislativy a s jistotou dodržování 
standardů kvality sociálních služeb. 
V těchto záležitostech jsou také prů-
vodci a mentory dalších pracovníků, 
kteří se na sociální práci podílejí.  
 
Sociální pracovníci našich služeb se 
setkávají na poradách, odborných 
kolegiích, vzdělávají se a udržují roz-

hled v aktuálních poznatcích, legisla-
tivě i trendech sociální práce ve 
svých specializacích. Obohacují své 
kolegy o informace z konferencí, 
jednání pracovních skupin a profes-
ních organizací, k dispozici mají od-
bornou literaturu i periodika. Jsou 
schopni vypracovat kvalifikované 
analýzy, formulovat a hájit pohled 
dobré praxe, a bez přestání rozvíjet 
metodiku poskytování služby, jako 
vodítko kvalitní a profesionální soci-
ální práce v naší organizaci.  
 
Jako tým neustále konzultují nejrůz-
nější problematiku spojenou 
s poskytováním sociálních služeb – 
s jediným a přesto velmi důležitým 
cílem, kterým je dělat svoji práci 
nejlépe. Věříme, že se tato snaha 
v plné míře projeví v kvalitě nabíze-
ných služeb i v obrazu naší organiza-
ce jako profesionálního, partnerské-
ho a důvěryhodného poskytovatele 
sociálních služeb.  

 

 Petr Sedlář 
koordinátor sociální práce 
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O CHARITĚ 

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

Bc. Jana Hrdinová 
Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 279 
Email: jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Denní stacionář Domovinka 
■  Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice 

Bc. Michaela Kadlčíková, DiS. 
Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 325 
Email:michaela.kadlcikova@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Pečovatelská služba Bánov 
■  Charitní dům Vlčnov 

Marie Adámková, DiS. 
Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 267 
Email: marie.adamkova@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 

Mgr. Jana Forrová 
Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 281. 
Email: jana.forrova@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence 

Bc. Terezie Fojtíková, DiS. 
Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 265 
Email: terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 

Mgr. Petr Sedlář 
Kontaktní údaje 
Telefon: 606 055 135 
Email: petr.sedlar@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Pečovatelská služba Strání 
■  Pečovatelská služba Korytná 

Mgr. Martina Skočovská 
Kontaktní údaje 
Mobil: 736 676 576 
Email: martina.skocovska@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 
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Bc. Marie Šmídová, DiS. 
Kontaktní údaje 
Mobil: 733 742 052 
Email: marie.smidova@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Pečovatelská služba Dolní Němčí 

Bc. Jana Boráková 
Kontaktní údaje 
Email: azyl@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 
Uherský Brod  

Mgr. Vladimíra Suchánková 
Kontaktní údaje 
Email:vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  PS Horní Němčí, Centrum Seniorů UB  

mailto:jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz


O CHARITĚ 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Ředitel       

 Ředitelství  
    oddělení ředitele 

      administrativní pracovník 
      pastorační asistent 

     manažer vzdělávání a soc. projektů 

   koordinátor dobrovolnictví 

   koordinátor sociální práce 

   koordinátor pro benchmarking 

   Centrum potravin. a materiální pomoci  

   Integrovaný záchranný systém 

   

   Zástupce ředitele    

    ekonomické oddělení 
      ekonom - vedoucí 

      hlavní účetní 
      mzdová účetní 
      pokladní účetní 

   IT pracovník 

  Sociální a zdravotní projekty 
  pečovatelské služby 

  Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 

  Pečovatelská služba Bánov   

  Pečovatelská služba Horní Němčí  
  Pečovatelská služba Dolní Němčí 

  Pečovatelská služba Korytná   

  Pečovatelská služba Strání   

  domovy pro seniory 

  Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice 

  Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 

  Charitní dům Vlčnov     

  ostatní zařízení a služby 

  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 

  Denní stacionář Domovinka Uherský Brod   

  Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod   

  Charitní ošetřovatelská služba Uherský Brod 

  Centrum seniorů Uherský Brod 

  Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence   
  dobrovolná zařízení a ostatní aktivity 
  Klub Siloe, TKS, Postní almužna, poradna pro celiaky     

  Vedlejší činnost 
  Kuchyň s jídelnou, Pedikúra, Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek     
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DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K PROFESNÍMU ROZVOJI ZAMĚSTNANCŮ OBLASTNÍ 
CHARITY UHERSKÝ BROD 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00011 
Doba realizace projektu: 1. září 2013 - 28. únor 2015 
Částka: 2 242 450, 76 Kč 

 
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb  
podporujících sociální integraci sociálně vyloučených osob či osob sociálním  
vyloučením ohrožených. Cíle bylo dosaženo prostřednictvím vzdělávání a  
profesního rozvoje pracovníků Oblastní charity Uherský Brod. 
 
Mezi specifické cíle projektu patřily: 
 Podpora zajištění kvality sociálních služeb. 
 Rozšíření znalostí a dovedností pracovníků Oblastní charity Uherský 

Brod absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů a stáží. 
 Získání, rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických do-

vedností pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. 
 Zvýšení kompetencí řídících pracovníků. 
 Zvýšení úrovně naplňování standardů kvality sociálních služeb 
 
 
Zaměstnanci OCH UB měli možnost zúčastnit se těchto kurzů: 
 
Workshop: Metoda validace podle Naomi Feil 
Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality? 
Ekonomické souvislosti poskytování sociální služby - střední management 
Etika křesťanských organizací v sociálních službách 
Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky 
Podpora pohybu uživatele pomocí kinestetické mobilizace 
Komunikační dovednosti 
Přiměřené prosazování 
Uživatel jako součást rodinného systému 
Sebehodnocení v sociálních službách 
Integrace nového klienta v pobytovém zařízení 
Úvod do reminiscence seniorů 
Co je třeba znát při práci se zadluženým klientem 
Krizová intervence v každodenním životě – praktický výcvik 
Reminiscence a Preterapie v praxi sociální práce - uvedení do problematiky 
Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory 
Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícími a pozůstalými 
Jak podpořit člověka slovem, vést dialog 
Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe 
 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  
PROTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNA-

NOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 
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VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/82.00003 
Doba realizace projektu: listopad 2013 – únor 2014 
Částka: 733 570 Kč 

 
Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji“ bylo zajistit zaměstnan-
cům OCH UB systematické odborné vzdělávání, které by vedlo k udržení konku-
renceschopnosti a zvyšování prestiže organizace, ale zejména které by bylo po-
třebné vzhledem k měnícím se potřebám uživatelů sociálních služeb. Pro uspoko-
jení nových i stávajících potřeb uživatelů našich sociálních služeb je vždy třeba 
profesionální odborné péče a tu lze zajistit pouze včasnou reakcí v podobě rozvoje 
potřebných kompetencí pracovníků. 
 
 
V rámci projektu se uskutečnily tyto kurzy: 
 
Sociálně právní minimum 
Workshop: Sebehodnocení v sociálních službách 
Základy soukromého práva 
Krizová intervence v praxi 
Efektivní komunikace I. 
Workshop: Psychologie samostatnosti a zvládání života 
Efektivní komunikace II. 
Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na seniory a osoby s postiže-
ním 
Workshop - Techniky a metody vyjednávání 
Sociálně – psychologický výcvik pro zaměstnance sociálních služeb 
Krizová intervence a její praktické využití v sociálních službách 
 
 
 
 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  
PROTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A 

STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 

Nikdo si nevšímá změn světa lépe 
než ten, kdo je má každý den na 
očích. Při každodenním cestování za 
našimi uživateli se nám svět, ve změ-
nách přírody, v ročních obdobích, 
opravách silnic, fasád domů, počasí i 
nálad lidí na ulici, mění doslova před 
očima. A stejně se dá jen těžko uvě-
řit, jak rychle hybatel těchto změn – 
čas – dospěje k bodu, kdy společně 
bilancujeme dění v naší službě vý-
roční zprávou.  
Je dobře, že ve všech těchto změ-
nách, existují doposud jistoty, na 
které je spolehnutí. Jednou z nich je 
také Charitní pečovatelská služba, 
jejíž posláním je pomoc a podpora 
osobám, kterým životní změny, spo-
jené s dočasně nebo trvale sníženou 
soběstačností (z důvodů stáří nebo 
nemoci) působí potíže a problémy v 
péči o vlastní osobu a domácnost. 
Společně s uživateli a jejich rodinami 
usilujeme o co nejdelší setrvání uži-
vatele v přirozeném prostředí jeho 
domova – navštěvujeme jej přímo 
v jeho domácnosti a poskytujeme 
podporu, pomoc nebo péči 
v sebeobsluze, na kterou uživatel 
nestačí.  
Nejinak tomu bylo také v uplynulém 
roce – s našimi uživateli jsme proží-
vali chvíle radostné i těžké. Vnímali 
jejich starosti, těžkosti a bolesti, ra-
dovali se z maličkostí, které si zdravý 
člověk často ani neuvědomí. Z toho, 
že můžeme na procházku. Z toho, že 
byl dobrý oběd. Z toho, že je s kým 
se vidět, s kým si promluvit. Snažili 
jsme se jim být nablízku nejen 
s profesionálně poskytovanou péčí, 
ale také s úsměvem, pochopením a 
povzbuzením, tak abychom naplňo-
vali nejenom charakter sociální služ-
by, ale také myšlenku charitního díla 
– láskyplné služby člověka člověku.  
Ne vždy je to v tak náročném povo-
lání jednoduché – zdánlivé maličkos-
ti jako nemoc pracovníka, pokažené 
auto, nebo náhlá komplikace na ces-
tě, mohou někomu, kdo čeká na naši 

pomoc, hodně znepříjemnit den. 
Zvlášť v takových situacích je pak 
zásadním předpokladem úspěchu 
aktivní, tvůrčí, ale především spoleh-
livý a ochotný tým, bez kterého si 
takovou službu, kterou je ta naše, 
ani není možné představit. Každý její 
člen totiž musí vědět, že jeho práce 
je zároveň službou, která je 
z pohledu těch, kteří ji využívají, ne-
zbytností. To je zavazující i krásné 
zároveň – dává to naší práci pečeť 
důležitosti. Jsou to situace, kdy plně 
pociťujeme ono „terénní“ ve svém 
jméně.  
Například u „terénních“ automobilů 
– odpusťte nám to přirovnání – mívá 
člověk vyšší nároky. Musí zvládnout 
náročné cesty a zdolat překážky. 
Spolehlivě, v pořádku. Dodávají pocit 
bezpečí. Často zajíždí do míst, kam 
jiné spojení neexistuje, a často 
v situacích, spojených s posláním – 
napadají mne terénní auta záchran-
né služby, myslivců, expedic. No a 
v neposlední řadě přináší tyto vozy 
také zvláštní a nesrovnatelnou ra-
dost těm, kterým slouží. Vím, že ta-
ková metafora je určitým zlehčením 
– ale přesto, se vší vážností, děkuji 
všem, kdo stojí za tím, že se kola 
terénní Charitní pečovatelské služby 
Uherský Brod stále otáčejí. Jsou to 
naši pracovníci, kolegové jiných slu-
žeb, management, ale také všichni 
dárci, dobrovolníci a příznivci naší 
práce. 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Při naší službě funguje také půjčovna 
kompenzačních pomůcek, která je 

Kontaktní údaje 
Vedoucí služby 
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. 
mobil: +420 724 651 265 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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vždy aktuální dostupné na interneto-
vých stránkách naší charity.  

v regionu Uherskobrodska a Bojko-
vicka unikátní. Potřebné pomůcky se 
díky nám dostávají k širokému okru-
hu těch, kteří je potřebují – ať už jde 
o naše uživatele (formou fakultativní 
služby), nebo kohokoli, komu je tato 
služba zapotřebí. Věřte, že je těchto 
zájemců stále mnoho – snad i víc. 
Proto je pro nás vždy velkou radostí, 
když se nám podaří získat prostředky 
na nákup nebo obnovu pomůcek – 
ať už jde o finanční dary, výtěžky 
dobročinných akcí nebo přímo daro-
vané pomůcky. Pomůcky jsou často 
tím prvním, co shání člověk, který se 
najednou ocitne v situaci, kdy se o 
sebe nemůže plně postarat sám. 
Proto je jistě dobře, že tento servis 
naše Charita zajišťuje.  V minulém 
roce jsme museli přesněji stanovit 
čas, kdy se půjčování pomůcek věnu-
jeme. Jsme rádi, že si veřejnost na 
tuto změnu zvykla a dál jsme pro ni 
vstřícným a spolehlivým partnerem 
v řešení náročných životních situací. 
Veškeré informace o půjčovně jsou 
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Snížená soběstačnost z důvodu vě-
ku, chronické onemocnění nebo 
tělesné postižení – takovými obtíže-
mi trpí klienti, kterým poskytujeme 
naši pomoc. 
 
Naše pečovatelská služba je, stejně 
jako v minulých letech poskytována  
v Charitním domě v Horním Němčí a 
také v domácnostech v obcích Horní 
Němčí a Slavkov. Služby pro klienty 
od 18 let, bez omezení horní hranice 

věku, poskytujeme denně od 7 do 18 
hodin. Uživatelům nabízíme pomoc 
a podporu při osobní péči. To zna-
mená pomoc při hygieně, úklidu 
domácnosti, nákupy, doprovod 
k lékaři i dopravu charitním autem. 
Kromě toho podporujeme klienty 
také duševně, například zprostřed-
kováním návštěvy kněze, případně 
doprovodem do nedalekého kostela. 
V roce 2014 jsme poskytli naši po-
moc a podporu celkem patnácti uži-
vatelům. 
 
Rok 2014 začal jako každoročně tra-
dičním posezením, kdy za našimi 

uživateli přišli důchodci z obce a při 
krátkém vzpomínání na společné 
akce jsme strávili pěkné odpoledne. 
Den plný srdečného povídaní a mi-
lých vzpomínek jsme zakončili mší 
svatou v kostele sv. Petra a Pavla, 
slouženou otcem Janem Kornekem, 
který naši farnost stále navštěvuje. 
Svou přítomností nás velmi potěšila i 
řeholní sestra Markéta Luxová 
z kláštera v Uherském Brodě. 
Každý rok také společně slavíme Den 
matek. Mezi oblíbené akce patří 
také výlety na nedalekou přehradu, 
kde je posezení v přírodě pro všech-
ny silným a příjemným relaxačním 
zážitkem. Každoročně v naší prostor-
né zahradě pořádáme celocharitní 
turnaj v Člověče nezlob se a Den 
charity – to vše na svátek patrona 
charity sv. Vincence z Paula. Akcí se 
s námi pravidelně účastní náš du-

chovní správce, otec Hofírek. 
V roce 2014 se změnil ráz naší zahra-
dy. Bylo nutné vykácet stromy, které 
poskytovaly za horkých letních dnů 
stín. 
 
Díky vstřícnému přístupu obce nám 
na zahradě vyrostla krásná a pro-
storná pergola. Vnímáme toto skvělé 
doplnění mobiliáře prostoru za vel-
ký, pozitivní  přínos pro naši práci. 
Chtěla bych tímto co nejsrdečněji 
poděkovat starostovi obce, mís-
tostarostovi a obecnímu zastupitel-
stvu obce Horní Němčí za vstřícnost 
a pomoc jak finanční, tak materiální. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  HORNÍ NĚMČÍ 

Kontaktní údaje 
Vedoucí služby 
Markéta Zámečníková 
mobil: +420 724 651 260 
 
Horní Němčí 158 
687 64 Horní Němčí 
+420 572 648 474 
marketa.zamecnikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRÁNÍ 

Dle platného Zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách je pečovatelská 
služba terénní službou poskytova-
nou v domácnosti člověka závislého 
na pomoci druhé osoby. Naše pečo-
vatelská služba pomáhá potřebným 
lidem jak v Domě s pečovatelskou 
službou ve Strání, tak i lidem v celé 
obci Strání, Květná a Březová. 
Pečovatelská služba zde vznikla před 
12 lety a napsala mnoho životních 
příběhů. Naši mnoholetí klienti se 
stávají součástí našich životů a my 
s nimi jejich nemoci, stáří, mnohdy i 
beznaděj ale i radost, prožíváme 
společně.  
Naši klienti nepotřebují absolutní 
komfort, jak se někomu může zdát. 
S povděkem přijímají podporu a po-
moc v činnostech, které ještě 
s obtížemi, ale přece jen zvládají. A 
právě zde nalézáme smysl naší prá-
ce. Naši klienti jsou plnohodnotnými 
partnery v rozhodování a volbě celé-
ho procesu plánování jím poskytova-
né služby. Mnohokrát se nám však 
stává, že tohoto rozhodnutí již nej-
sou schopni, zejména vzhledem 
k pokročilému stadiu nemoci. 
V tomto případě uvítáme spolupráci 
rodiny, bez které by péče nebyla 
přiměřená a efektivní. Není výjimkou 
služba poskytovaná jenom pár dní, 
kdy doprovázíme klienta na sklonku 
života. V tuto chvíli jsme zejména 
oporou pečující rodině. Dovolím si 
říci, že právě tato situace vyžaduje 
vysoce profesionální přístup. A od-
měnou nám je upřímné poděkování 
a stisk ruky se slzami v očích. Věřím, 
že v tu chvíli každá pečovatelka po-
chopí, proč tuto práci vlastně dělá. 
Možná že mnoho z Vás netuší, že 

Pečovatelská služba Strání, poskytu-
je i pomoc a péči rodině s trojčaty. 
Na začátku roku 2014 nám obec 
Strání oznámila radostnou novinku, 
že trojčátka jsou na světě a všechny 
děti i maminka jsou zdraví a budou 
nás potřebovat. Pro náš tým pracov-
níků to byla příjemná změna. Zde 
však musím objasnit, komu je pečo-
vatelská služba poskytovaná. Nejed-
ná se o péči či hlídání dětí a podob-
ně. Jde o poskytování pomoci matce 
dětí, která má díky naší pomoci více 
času. Ten pak může věnovat péči a 
výchově svých dětí. Proto v naší obci 
zajišťujeme této rodině praní a žeh-
lení prádla, úklid bytu, dovoz obědů, 
nákupy a pochůzky či doprovázení 
maminky s dětmi k lékaři. Předpoklá-
dá se, že služba bude poskytovaná 
na základě potřebnosti až do 4 let 
věku dětí. 
 
Pro naše klienty a jejich rodinné pří-
slušníky či vrstevníky je pečováno 
taky po duchovní stránce. Každý den 
v týdnu probíhá na DPS modlitba 
růžence a každou neděli za našimi 
klienty přichází jáhen s hostií. Moc si 
této služby vážíme, protože mnoho 
klientů není schopno prožívat mši 
svatou v kostele. I proto máme již 
více než rok v Domě s pečovatelskou 
službou „v provozu“ novou kapli. Jak 
říká otec Jan Hrudík „konečně bude 
mše sloužena důstojně a ne na jídel-
ním stole“. V tomto společenství se 
setkáváme minimálně jednou za 
měsíc. Kaple vznikla za finanční pod-
pory obce Strání a nemalého úsilí 
otce Jana Hrudíka a tehdejšího sta-
rosty Mgr. Ondřeje Benešíka. Na 
spolufinancování se podílela i far-
nost Strání a Oblastní charita Uher-
ský Brod, kdy byla část financí zajiš-
těna z Postní almužny. Zde bych 
chtěla vyzdvihnout spolupráci všech 
subjektů – obce, farnosti a Charity.  
A to je skvělý příklad toho, že to jde! 
Děkujeme, že jste s námi. 
Taktéž děkujeme za podporu obci 
Březová. Děkujeme za pomoc finanč-
ní i morální. 

 Kontaktní údaje 
 Vedoucí služby 
 Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
 mobil: +420 776 080 273 
 
 Cyrila a Metoděje 271 
 687 65 Strání 
 +420 724 651 347 
 miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz 
 www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ 
lům každoročně radost, stejně jako 
milé vánoční návštěvy korytňan-
ských školáků, pěveckého sboru – 
Mužáků a tříkrálových koledníčků. O 
Vánocích a Velikonocích přichází na 
dům také kněz udělit svátosti. Na 
domě proběhlo také několik oslav 
opravdu úctyhodných narozenin, 
včetně naprosto kulaté stovky. 
Den oslav 
V týdnu příprav obce Korytná na 
hodové veselí v měsíci září vyvrcholi-
ly i přípravy našeho Domu 
s pečovatelskou službou. Mnoho 
pozvaných hostů se z účasti na osla-
vách omluvilo, ale ti co přišli, nám 
pomohli pro klienty a s klienty vytvo-
řit velmi příjemné společenství. Gri-
lovali a slavili jsme téměř až do set-
mění. Každý, kdo se našich oslav 
zúčastnil, odcházel s pocity příjemně 
stráveného dne a malým „bonusem“ 
- skleněnou kytičkou nalepenou na 
čele, nebo aspoň na autě.  
Bilance roku 2014 
Také pro rok 2014 platí, že přemýšlí-
me, jestli jsme pro naše klienty udě-
lali všechno, co jsme mohli a co bylo 
v našich silách. V tomto roce nás 
opustily dvě naše klientky. Obě se 
zde cítily jako doma, o čemž svědčí 
to, že si přály na sklonku posledních 
dnů za námi vrátit a být v naší péči 
až do konce.  
Dobrým měřítkem pro nás bývá ode-
zva od klientů, jejich rodinných pří-
slušníků a známých. Poděkují za pé-
či, pochválí pečovatelky za drobnos-
ti, které my samy bereme jako sa-
mozřejmosti. Přesto věřte, že taková 
pochvala hodně pomáhá při další 
práci. Svůj velký dík všem pečovatel-
kám přidávám za jejich píli a oběta-
vost i já. 
Ale ani jejich snaha a ochota by ne-
mohly přinášet své plody, kdyby 
nebylo spolupráce obce Korytná, 
otci Petrovi Martinkovi díky za pod-
poru po duchovní stránce, díky dob-
rovolnicím, které klientům pomáhají 
naplňovat volný čas, díky také všem 
sponzorům, dárcům a příznivcům. 

Je tady opět čas ohlédnout se za 
dalším rokem, tentokrát rokem 
2014. Pro Pečovatelskou službu Ko-
rytná to byl rok jubilejní, protože 
jsme v jeho průběhu oslavili 10. vý-
ročí, které si zaslouží připomínku i 
při tomto ohlédnutí. 
10. let charitní práce v Korytné 
„Zajdi na JZD, máme tam 15 jedno-
tek, dostaneš 75 korun. V hospodě si 
kup mydélko od cesty.“ Tak začíná 
vzpomínka jedné naší kolegyně na 
dům na nároží uličky směrem k míst-
nímu družstvu. Krom kanceláře ze-
mědělského podniku v něm sídlila 
ještě jídelna, švec, několik bytů a 
nakonec také dílna švadlen. Od těch 
dob se toho hodně změnilo – mydél-
ka za 80 haléřů se už v hospodě na-
proti neprodávají, z kanceláře JZD je 
kancelář sociální služby a místo do-
mu, o kterém byla řeč, stojí dům 
nový, s posláním být domovem pro 
ty, kteří potřebují pomoc a podporu 
v každodenní péči o sebe a o domác-
nost.  
Podle svého poslání poskytla služba 
během svého desetiletého trvání 
pomoc a podporu téměř 60-ti obyva-
telům domu, ve kterém sídlí, a dal-
ším čtyřem v jejich domácnostech 
mimo něj.  
Klientům, kterým to už zdravotní 
stav neumožňuje, jsme se snažili a 
dál snažíme zprostředkovat alespoň 
některé kulturní a společenské udá-
losti – dříve to bylo pravidelné stavě-
ní májky a pečení vánočního cukroví 
a perníčků. Stále se udržují také zvy-
ky naší vesnice – před domem se 
zastavují „fašančáré.“ Průvod s 
„Božím tělem“ dělá našim uživate-

Kontaktní údaje 
Vedoucí služby 
Mgr. Jitka Chvílová 
mobil: +420 724 651 262 
 
Korytná 107 
687 52 Korytná 
+420 724 651 294 
jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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„Kam jdete, děvčice?“ 
„Ke klientovi, říkejme mu třeba pan 
Jaroslav.“  
„Já vás stejně obdivuju. Jak dokážete 
tady v dědině každému pomoct, 
když vás někdo zavolá, jdete tam, 
kam je potřeba. To by jen taky každý 
nedělal.“ 
Taková a podobná slova jsou tou 
největší motivací pro zaměstnance 
Pečovatelské služby Dolní Němčí, 
která své služby poskytuje již více 
než 9 let. Za tu dobu jsme pozna-
ly  nepřeberné množství klientů 
s rozličnými potřebami, které se 
snažíme i nadále naplňovat. Často se 
setkáváme s nemocí, osamocením a 
utrpením našich klientů. Mnohdy na 
nás nemají náladu, nejraději by byli 
sami, abychom po nich „nic nechtě-
li“. 
 Setkáváme se však také s vděčností, 
milými slovy, úsměvem a radostí 
z toho, že si v naší společnosti mo-
hou klienti zpříjemnit všední dny a 
že jim pomůžeme v situacích, které 
už sami nezvládají. 
Pečovatelská služba Dolní Němčí je 
především terénní formou sociální 
služby, která reaguje na potřeby 48 
klientů Domu s chráněnými byty 
Dolní Němčí a na potřeby klientů 
v terénu. Za některými docházíme 
do jejich domácností denně, další 
našich služeb využívají několikrát do 
týdne či podle individuální objednáv-
ky. 
Kromě běžných služeb nabízíme také 
všem klientům PS DN možnost 
účastnit se nejrůznějších kulturních 
akcí a nejinak tomu bylo 
v uplynulém roce.  Velmi dobré zku-
šenosti máme se spoluprací ze zá-

kladní školou, mateřskou školou a 
základní uměleckou školou. Žáci do 
Domu s pečovatelskou službou při-
chází obvykle s dramatickým, pěvec-
kým či tanečním vystoupením. 
 Za pomoci klientů jsme také připra-
vili posezení s opékáním špekáčků a 
to jak v létě, tak také na podzim roku 
2014. Prosinec se pak již tradičně 
nesl v duchu mnoha společných kul-
turních akcí, ať už šlo o Mikulášský 
večírek, který se každoročně těší 
velké oblibě, pečení perníčků, zdo-
bení vánočního stromku či vystoupe-
ní mužského pěveckého sboru Dol-
němčané na Štědrý den. Některé 
naše klientky se také opět zúčastnily 
Čaje o páté či turnaje v Člověče, ne-
zlob se.  
Děkujeme praktickému lékaři, zastu-
pitelům obce, dárcům, spolupracov-
níkům i všem těm, kteří jakkoli 
v uplynulém roce přispěli ke zdárné-
mu chodu služby a k péči o naše kli-
enty a těšíme se na další spolupráci 
při zajištění Pečovatelské služby Dol-
ní Němčí. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ 
Kontaktní údaje 
Vedoucí služby 
Bc. Zdena Bartošová 
mobil: +420 724 651 263 
 
Školní 888 
687 62 Dolní Němčí 
+420 572 648 002 
zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV 

Rok 2014 se stal mezníkem v historii 
Pečovatelské služby Bánov. Od listo-
padu roku 2014 začala služba praco-
vat v nepřetržitém provozu. Na změ-
nu provozní doby navazovala i změ-
na v personálním obsazení služby, 
došlo k navýšení pracovních úvazků 
o dva. Rozšíření provozní doby se-
bou přineslo i změnu ve struktuře 
uživatelů. Významně se zvýšil počet 
úkonů v oblasti pomoci při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
Kolektiv zaměstnanců během roku 
absolvoval povinné vzdělávání, které 
bylo financováno z projektu 
„Vzdělávejte se pro růst“. V rámci 
podpory zaměstnatelnosti se díky 
příspěvku z Úřadu práce podařilo ve 
službě zřídit jedno pracovní místo 
(veřejně prospěšné práce) pro oby-
vatele Bánova. Významnou měrou 
se zapojil do pracovního týmu pasto-
rační asistent Oblastní charity Uher-
ský Brod, na jehož pořady 
s duchovní tématikou se klienti těší.  
 
V roce 2014 jsme začali spolupraco-
vat s nově zvoleným zastupitelstvem 
obce a nově jmenovaným duchov-
ním správcem farnosti. Otec Jiří Kup-
ka se s obyvateli Domu s chráněnými 

byty oficiálně přivítal ve mši svaté 
odsloužené za všechny seniory. Do 
pravidelného pořadu bohoslužeb 
byla ve farnosti zahrnuta i mše svatá 
sloužená v kapli Domu s chráněnými 
byty Bánov. 
 
Pečovatelskou službu Bánov jsme 
prezentovaly veřejnosti v rámci slav-
nostního představení zrealizovaného 
projektu Komplexní revitalizace stře-
du obce Bánov.  
 
Jménem služby děkuji kolegům za 
chápající postoj, který zaujali ke 
změně provozní doby, zastupitelům 
obce Bánov za výbornou spolupráci 
a vstřícnost a také všem dárcům, 
dobrovolníkům a příznivcům PS Bá-
nov, otci Janu Machovi i Jiřímu Kup-
kovi. Zvláštní poděkování patří Ing. 
Petráňovi, díky jehož daru bylo rozší-
řeno technické zázemí služby o su-
šičku na prádlo a ponorný mixér. 
Poděkování patří také Romanu Ku-
novskému za zakoupení fénů pro 
klienty. Velké poděkování patří 
správci budovy panu Chovancovi. 
 
Pečovatelskou službu Bánov finanč-
ně podpořily obce Bánov a Bystřice 
pod Lopeníkem. Finanční podpora 
obce je jedním z významných ukaza-
telů, které sleduje Zlínský kraj a kte-
rá má sloužit dle Zlínského kraje na 
podporu a rozvoj registrovaných 
sociálních služeb v uvedených ob-
cích.    

Kontaktní údaje 
Vedoucí služby 
Mgr. Gabriela Hamadová 
mobil: +420 724 651 283 
 
Bánov 721 
687 54 Bánov 
+420 572 631 269 
gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH NIVNICE 
lečnou mší svatou, kterou sloužil 
otec Petr Martinka a byla obětována 
nejen za zdárné dokončení stavby, 
ale i za všechny naše zemřelé klien-
ty, kteří nás opustili v roce 2014.    
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
paní starostce obce Nivnice, zastupi-
telům obce, všem zaměstnancům 
firmy ZEVOS  a.s. a ostatním řemesl-
níkům, kteří se na opravě podíleli. 
Poděkování patří také vedení, léka-
řům a zdravotním sestrám z LDN 
v Uherském Brodě, kteří projevili 
velkou vstřícnost a přijali naše klien-
ty přechodně do svého zařízení a 
velmi dobře o ně pečovali. Děkuji i 
našim sponzorům, dobrovolníkům a 
v neposlední řadě otci Petrovi Mar-
tinkovi za jeho návštěvy, mše svaté, 
povzbuzení a podporu jak našim 
klientům, tak i pracovníkům Charity.  
Spolupráce s ošetřujícími lékaři, 
s mateřskou školou, základní školou 
a farním úřadem je také velmi dobrá 
a přínosná.  
Aktivizační pracovnice si připravuje 
pravidelně 2x týdně pro klienty pro-
gram - hraní společenských her, cvi-
čení paměti, zpěv, povídání, jedno-
duchá tělesná cvičení apod. Účast je 
dobrovolná a každý klient si může 
z nabídky vybrat přesně to, co mu 
vyhovuje.  
Pracovní kolektiv je stabilní, 
v loňském roce jsme spolupracovali 
se dvěmi pracovnicemi na výpomoc 
z úřadu práce (program EU). Pro 
kolektiv byla tato spolupráce jedno-
značně přínosná. 
U všech pracovníků proběhlo povin-
né vzdělávání v DPS Dolní Němčí.  
Kapacita naší služby je 17 klientů, 
během roku 2014 jsme přijali 11 
nových klientů a 9 zemřelo. 
 
Všem sponzorům, dárcům a dobro-
volníkům, kteří nám během roku 
pomáhali, bych ráda jménem uživa-
telů i pracovníků Charitního domu 
co nejsrdečněji poděkovala. Vážíme 
se každé pomoci i projevů vstřícnosti 
a pochopení.  

 
Také loňský rok byl pro pracovníky 
Charitního domu Nivnice poměrně 
hektický, ale můžeme s radostí kon-
statovat, že naše snaha přinesla dů-
ležité výsledky. 
V roce 2014 jsme, kromě jiného, 
měli za úkol uspořádat a připravit 
charitní ples. Slavnostní akce se ko-
nala 31.1.2014 v SD Beseda v Nivni-
ci. Účast byla hojná, zúčastnili se ho 
starostové a místostarostové 
z okolních obcí a další hosté. Na ple-
se bylo vybráno 45 832,- Kč. Jsme za 
tuto pomoc velmi vděční a jsme vel-
mi rádi za tuto vstřícnost a pochope-
ní ze strany účastníků. 
Výtěžek plesu jsme použili na poříze-
ní zvedacího zařízení pro klienty na-
šeho charitního domu. 
Děkujeme všem dárcům, sponzo-
rům, pomocníkům při přípravě a 
úklidu sálu, pracovníkům obecního 
úřadu i pracovníkům Oblastní charity 
Uherský Brod, kteří nám s přípravou 
plesu pomáhali.  
Také nás v minulém roce čekala re-
konstrukce charitního domu, výmě-
na střechy, výměna oken a zateplení 
celého domu, výmalba celého domu 
a drobné opravy. Jednalo se o časo-
vě i finančně náročné práce, které se 
neobešly bez zásahu do chodu naše-
ho zařízení. 
Klienti byli průběžně připravováni na 
situaci, kdy po dobu rekonstrukce 
museli zůstat minimálně tři týdny v 
LDN v Uherském Brodě, nebo u 
svých rodin.  Opravu financovala 
obec Nivnice, jako majitel budovy, a 
stavebních prací se ujala firma ZE-
VOS a.s. Uherský Brod.  
Ukončení opravy jsme oslavili spo-

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Ludmila Bartošová 
mobil: +420 724 651 259 
 
Komenského 119 
687 51 Nivnice 
+420 724 651 341 
ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV 
pro nás vždy neskutečně velkým 
povzbuzením do další náročné prá-
ce. Jsme opravdu velmi rádi za vý-
bornou spolupráci s rodinami, které 
pravidelně navštěvují své příbuzné a 
cennými připomínkami nám pomá-
hají posunovat službu stále kupředu.  
Velmi oceňujeme vstřícný postoj ze 
strany vedení obce a zastupitelů. 

Pan starosta se pravidelně zajímá o 
chod domu a je vždy připraven nám 
vycházet vstříc.  
V naší službě se snažíme klást důraz 
na duchovní stránku. To je možné 
jen díky nezištnému a obětavému 
přístupu místního duchovního správ-
ce P. Petra Hofírka, který k nám při-
chází nejen sloužit pravidelné boho-
služby, ale je připraven v případě 
potřeby přijet kdykoli.   
Děkujeme tímto všem, kdo naši služ-
bu jakýmkoli způsobem podporují, 
pomáhají nám, posunují nás dál cen-
nou radou či povzbuzují příjemným a 
milým slovem. 

Zajímavé lidské příběhy, radost i 
smutek a samozřejmě hodně užiteč-
né práce pro naše klienty, to byl rok 
2014 v Charitním domě sv. Petra a 
Pavla ve Slavkově.  
Život v Charitním domě je především 
o lidských příbězích…Někdy veselej-
ších, jindy pohnutějších. Každý člo-
věk je jedinečný, každý má jiná přá-
ní, jiné zvyklosti. Je na nás, abychom 
mu zajistili nejen hmotné zabezpe-
čení a kvalitní služby, ale též něco 
nad rámec, co by mu život zpříjemni-
lo a obohatilo. Uživatelé mají mož-

nost se jednou za měsíc přímo na 
zařízení účastnit mše svaté, kterou 
ochotně přichází sloužit P. Petr Hofí-
rek. Jednou za týden nás navštěvuje 
sestra Milada Mertová, která donáší 
Svaté Přijímání. Aktivizační pracovni-
ce vytváří různé aktivizační progra-
my pro všechny, kdo mohou a chtějí 
se zapojit. V neposlední řadě je tře-
ba vyzdvihnout činnost a zájem dob-
rovolnice paní Machálkové.  
Velmi důležitá je pro nás zpětná vaz-
ba od rodinných příslušníků našich 
uživatelů. Každé slovo pochvaly je 

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Bohumila Grebíková 
mobil: +420 724 651 261 
 
Slavkov 214 
687 64 Slavkov 
+420 724 651 286 
bohumila.grebikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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CHARITNÍ DŮM VLČNOV 

„Nemůžeme dojít na konec svého 
života a zjistit, že jsme žili jen jeho 
délku. Je třeba žít také jeho šířku a 
hloubku. (Diane Ackerman)“ 
 
Rok je dlouhý časový úsek, bohatý 
na události a zážitky. Zážitky mohou 
být pozitivní i negativní. Ty hluboké 
si člověk dokáže vybavit i po letech, 
se všemi detaily a barvami. 
K pozitivnímu a hlubokému zážitku 
roku 2014 patří oslava jubilea  - de-
seti let poskytování pobytové sociál-
ní služby pro seniory, Charitního 
domova Vlčnov.  
Ústředním bodem oslav byla děkov-
ná mše svatá, kterou sloužil v kapli 
Ducha Svatého P. Bohumír Vitásek, 
prezident Arcidiecézní charity Olo-
mouc, koncelebrovali P. Josef Pelc a 
P. Ladislav Kunc.  Mše svatá byla 
díkůvzdáním, ohlédnutím za přede-
šlými lety i krásným mezilidským 
setkáním. Setkáním s představiteli 
obce Vlčnov, uživateli a obyvateli 
Vlčnova, osobnostmi, které stály u 
zrodu našeho domova pro seniory. 
Ráda bych vzpomenula pana Pijáčka 
– starostu obce, pana Mošťka, paní 
Tomancovou a paní Vozárovou, kteří 
se podíleli organizačně i přímo na 
realizaci stavby našeho domova.  
Do neoficiální části oslav se organi-
začně zapojili i otec Vitásek a ředitel 
OCH Uherský Brod, Petr Houšť. Na 
společné krájení cibule u jednoho 
stolu, protkané humorným vyprávě-
ním P. Vitáska a pana ředitele neza-
pomene nikdo z nás. Nezapomene-
me ze dvou důvodů, prožili jsme 
krásné chvíle a prožili si evangelium. 

Setkali jsme se s „pastýřem, který je 
cítit ovcemi“…(z homilie papeže 
Františka při mši se svěcením olejů 
2.4.2015, baz. sv. Petra). Závěrem 
oslav nás provázel Mužský sbor Vlč-
nov.  
Z bohatého kulturního i duchovního 
dědictví Vlčnova čerpáme, i v rámci 
naší práce, po celý rok. Uživatelé se 
mohou pravidelně setkávat během 
slavení mše svaté, kulturních progra-
mů zprostředkovaných dětským sou-
borem Vlčnovjánek, Čerešničkami, 
Mužským sborem Vlčnov, Búdovými 
umělkyněmi.  
Každý týden na zařízení přijíždí akti-
vizační pracovnice, která po do-
mluvě s uživateli připraví plán spo-
lečných i individuálních aktivit. Mezi 
nejoblíbenější patří příprava míst-
ních tradičních jídel, čtení z místních 
periodik farnosti i obce, výroba 
drobných předmětů, přáníček, pro-
mítání, společná modlitba aj. 
V případě uživateli vyjádřeného přá-
ní dojíždí i pastorační asistent 
z Oblastní charity Uherský Brod. Za-
řízení navštěvují i mladí lidé v roli 
dobrovolníků. Návštěvy dobrovolní-
ku se mění v obohacující mezigene-
rační setkání.  
Důležitá jsou samotná setkání mezi 
uživateli navzájem. K nejvýznamněj-
ším místům patří zahrada našeho 
domova a pergola. Místa setkávání 
by nevznikla bez přispění obce Vlč-
nov. Podporu obce nevnímám jen 
jednorázově, ale jako podporu dlou-
hodobou, kontinuální. 
Ráda bych prostřednictvím Výroční 
zprávy poděkovala našim uživate-
lům. Uživatelé vytváří specifickou 
atmosféru našeho domova. Dále 
rodinným příslušníkům, kolegům, 
představitelům obce Vlčnov, zejmé-
na panu starostovi Janu Pijáčkovi a 
paní místostarostce Martě Mošťko-
vé. V neposlední řadě též duchovní-
mu správci P. Ladislavu Kuncovi i 
dobrovolníkům za spolupráci, rady i 
povzbuzení. 

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Bc. Tereza Holečková 
mobil: +420 724 651 258 
 
Eduarda Beneše 1251 
687 61 Vlčnov 
+420 724 651 315 
tereza.holeckova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 

Charitní ošetřovatelská služba je 
terénní formou zdravotní péče a 
v regionu uherskobrodska a bojkov-
ska poskytuje ošetřovatelské služby 
již 22let. Odborná péče je poskyto-
vána pouze zdravotními sestrami 
registrovanými MZČR k samostatné-
mu výkonu práce všeobecné sestry. 
Ošetření nemocného je indikováno 

praktickým lékařem nebo ošetřují-
cím lékařem v nemocnici. Význam-
ným přínosem této služby pro paci-
enty je, že je poskytována ve vlast-
ním domácím prostředí a umožňuje 
jim tak neomezený kontakt 
s ostatními členy rodiny a  se svými 
přáteli. Odborné zdravotní ošetření 
poskytujeme pacientům všech věko-
vých skupin s dlouhodobým i akut-
ním onemocněním a všem ostatním, 
kteří ho nezbytně potřebují. 
 
Poskytujeme tyto úkony: aplikace 
injekcí, inzulínu, infuzí, odběry biolo-
gického materiálu, převazy defektů 
(proleženin, bércových vředů, špat-
ně se hojících ran po chirurgických 
zákrocích apod.), měření krevního 

tlaku, vyšetření glykémie, podávání 
léků, výměnu permanentních katet-
rů, klyzma, ošetřování stomií, odsá-
vání hlenů z dýchacích cest, cílenou 
kontrolu zdravotního stavu pacienta, 
edukaci rodinných příslušníků. Cha-
ritní ošetřovatelská péče zahrnuje 
také provádění komplexní péče u 
těžce nemocných. 
 
 
 
Práce zdravotních sester Charitní 
ošetřovatelské služby je velmi speci-
fická. Ve svém profesionálním životě 
se snažíte být na ledacos připravený, 
ale v okamžiku, kdy překročíte práh 
cizího bytu, nevíte, co Vás za ním 
čeká a jak vše zvládnete. Tato sku-
tečnost je umocněna ještě tím, že 
víte, že je tam nemocný nebo umíra-
jící člověk, který Vaši péči potřebuje. 
Je pouze na Vás jak se k danému 
problému postavíte, zda si získáte 
důvěru nemocného a společně se 
Vám podaří vytvořit dobré podmínky 
pro zajištění spolupráce. 
 
 
Pro všechny zdravotní sestry pracují-
cí v ošetřovatelské službě je obrov-
skou motivací, když jim jejich pacient 
nebo i rodinný příslušník řekne 
upřímně to obyčejné, ale často opo-
míjené slovíčko ,,děkuji“. 

Kontaktní údaje 
Vrchní sestra 
Bc. Martina Marečková 
mobil: +420 603 158 773 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
martina.mareckova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 
 UHERSKÝ BROD 

V devátém měsíci pak porodila zdra-
vou holčičku Sáru. 
 
První týdny byla Vlasta z péče o dce-
ru velmi vyčerpaná, nevěděla, jak 
správně kojit, koupat, měla strach 
vzít malou do náruče nebo ji obléci. I 
k běžným úkonům volala pracovnici 
AD a chtěla, ať se o malou postará 
místo ní, protože má obavy, aby jí 
neublížila. Vlastu jsme se snažili neu-
stále chválit, podporovat a motivo-
vat k tomu, aby se o Sáru starala co 
nejvíce sama.  Několikrát denně, i 
v noci jsme chodili za ní na pokoj a 
pomáhali s péčí o dítě. Vypomáhat 
chodila i Vlastina teta, což bylo vel-
kým přínosem.  
 
Nesmírně důležitý byl vztah matky 
k dítěti. Paní Vlasta dceru velmi mi-
luje, záleží jí na ní, proto i veškeré 
naše rady a doporučení brala vždy 
vážně a řídila se jimi. Během pobytu 
u nás se z ní stala matka, která se 
dokáže o svou dceru postarat 
v rámci svých možností sama, je více 
otevřená, komunikativní, snaživá. 
Stále však potřebuje naši pomoc a 
podporu při výchově své dcery a 
dalších záležitostí týkajících se do-
mácnosti. Paní Vlasta udělala obrov-
ský kus práce, krůček po krůčku se 
učila novým věcem a snažila se být 
co nejvíce samostatná. Dcera Sára 
prospívá velmi dobře, má vše co 
potřebuje a je to milé a usměvavé 
dítě. Uvědomujeme si však, že i přes 
tento pokrok bude paní Vlasta i na-
dále potřebovat někoho, kdo jí bude 
v běžném životě pomáhat. 
 
 
 
Náš azylový dům má kapacitu 9 bytů 
a je téměř po celý rok zaplněný uby-
tovanými maminkami a jejich dětmi. 
V roce 2014 jsme poskytli péči 22 
maminkám a 32 dětem. 

Tak jako minulé roky, i tento rok 
jsme pomáhali maminkách a jejich 
dětem v těžké životní situaci. Aby-
chom Vám naši práci přiblížili, sezná-
míme Vás s příběhem slečny Vlasty.  
 
Slečna Vlasta je mladá žena, která 
bydlela s přítelem na ubytovně. Když 
zjistila, že je těhotná, obrátila se na 
nás s žádostí o pomoc. Velkou pod-
poru ve své rodině neměla, občas se 
stýkala se svou matkou a bratrem.  
Její partner, otec dítěte, nebyl scho-
pen se o ně řádně postarat. 
 
Slečna Vlasta byla po příchodu na 
AD velmi plachá, stydlivá, 
s personálem příliš nekomunikovala. 
Proto bylo naším hlavním cílem zís-
kat její důvěru a pomoci ji 
s přípravou na porod a následnou 
péči o miminko.  Vlasta se na své 
první dítě velmi těšila, nevěděla 
však, jak se o něj postarat, co všech-
no péče o miminko obnáší. Zjistili 
jsme, že ze své původní rodiny si 
nepřinesla téměř žádné návyky a 
dovednosti týkající se vedení domác-
nosti, hospodaření nebo výchovy 
dítěte. Bylo tedy nutné pomoci jí 
s nachystáním základní výbavičky, 
nezbytnými věcmi do porodnice, ale 
také s praktickými radami. Slečna 
Vlasta byla velmi snaživá, začala 
s námi spolupracovat, stále však 
potřebovala pravidelnou kontrolu a 
pomoc. Bylo nutné se neustále ujiš-
ťovat, zda rozumí tomu, co jsme jí 
řekli, zda to správně pochopila. 

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Bc. Jana Jurásková, DiS. 
mobil: +420 724 651 264 
 
Pod Valy 664 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 633 105 
jana.juraskova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD 
a to terapeutickou dílnu určenou pro 
osoby s mentálním postižením a 
denní stacionář Domovinka pro seni-
ory.  
Služba se nachází v blízkosti vlakové-
ho i autobusového nádraží, nedaleko 
centra města. To nabízí uživatelům 
možnost využití všech veřejných 
institucí, kaváren, obchodů, lékařů a 
mnoha dalších služeb určených širo-
ké veřejnosti.  Hlavním cílem naší 
služby je rozvoj pracovních a sociál-
ních dovedností uživatelů. Ti se 
v rámci získávání těchto dovedností 
učí dodržovat stanovenou dobu ur-
čenou pro sociálně pracovní činnost, 
odpovědnosti za odvedenou práci, 
vzájemnou spolupráci a komunikaci, 
při zpracování jednotlivých výrobků 
si procvičují jemnou motoriku, sou-
středění a pozornost.  Během deseti 
let poskytování služby se podařilo 
několika uživatelům získat řádné 
zaměstnání.  Pro ty uživatele, kteří 
dle svého posudku nemohou praco-
vat ani za zcela mimořádných pod-
mínek, popřípadě jejich dovednosti 
ještě nejsou na takové úrovni, aby 
získali zaměstnání na otevřeném 
nebo chráněném trhu práce, se nám 
podařilo najít uplatnění 
v akreditované dobrovolnické čin-
nosti naší organizace.  Zkušenosti 
dobrovolníka Vám blíže popíše uži-
vatel naší služby, pan M. Šerek: 
 
Moje zkušenosti dobrovolníka 
Jako dobrovolník jsem začal praco-
vat v září loňského roku. Pravidelně 
navštěvuji LDN v Městské nemocnici 
v Uherském Brodě, kde si povídám 
se staršími lidmi, kteří jsou nemocní. 
Nejčastěji si povídáme o tom, co lidé 
během života prožili, například o 
válce a chudobě, o dětech a vnouča-
tech, ale také a o tom, že chodím do 
dílny a co v ní všechno vyrábíme. 
Vzpomínám na své zážitky ze školy 
v Brně a o mých zkušenostech 
z chráněného bydlení a cestování.  
 

Dobrovolník Michal Šerek 

V roce 2014 jsme si připomněli 10. 
výročí vzniku Terapeutické dílny sv. 
Justiny Uherský Brod. Výročí jsme 
oslavili jednak s uživateli a rodinný-
mi příslušníky služby neformálním 
setkáním na myslivecké chatě Katov-
ka v Uherském Brodě. Oficiální osla-
va se konala společně s Denním sta-
cionářem Domovinka, který 
v loňském roce slavil své 15. výročí.  
Pozvání na oslavu přijala nejen býva-
lá ředitelka Oblastní charity, paní 
Jarmila Tomancová, první vedoucí 
služby, ale také zástupci vedení Měs-
ta Uherský Brod, Krajského úřadu 
Zlín, odboru sociálních věcí, dlouho-
letí dobrovolníci obou služeb, otec 
Josef Pelc a mnoho dalších. Nejprve 
jsme si připomněli historii vzniku 
služby a poté v klášterním kostele 
proběhla mše svatá a společný oběd 
všech pozvaných.  
Dovolte mi, prosím, seznámit vás 
stručně s historií naší sociální služby. 
Terapeutická dílna sv. Justiny Uher-
ský Brod vznikla 1. ledna 2004. Její-
mu vzniku předcházelo ukončení 
provozu chráněné dílny, ve které se 
pravidelně vyráběly bavlněné ponož-
ky. Tato výroba však byla z finanční-
ho hlediska dlouhodobě neudržitel-
ná. 
Provoz sociálně terapeutické dílny 
v počátcích jejího vzniku probíhal v 
nedůstojných podmínkách výrobní 
haly na ulici Větrná, později v zasta-
ralé budově uhelných skladů v cen-
tru města. Následně se však vedení 
Charity podařilo sjednat se zástupci 
města výstavbu nových prostorů v 
areálu bývalé zvláštní školy. Vznikly 
tak prostory pro dvě sociální služby, 

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Mgr. Martina Skočovská 
mobil: +420 736 676 576 
 
Pod Valy 664 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 631 388 
martina.skocovska@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA 
z MŠ Primátora Hájka. 
V září odešel do Olomouce P. J. Če-
slav Plachý, který nám přinášel du-
chovní dary mše svaté a svátostí. 
Na svátek svatého Mikuláše nás také 
navštívil Mikuláš, aby nás potěšil 
malou pozorností a zazpíval s námi 
adventní písně. 
Před vánocemi nám studenti gymná-
zia J. A. Komenského přiblížili vánoč-
ní atmosféru koledováním a výrobou 
malých dárečků. 
Pracovní aktivity: 
K oslavě velikonoc jsme si s uživateli 
vyráběli blahopřání pro své přátele a 
rodiny. 
Již od prvních jarních dní se těšíme 
z naší květinové zahrádky, o kterou 
všichni společně pečujeme. 
Vůně cukroví nebo nějaké dobroty 
vždy navozuje pocit domova, proto 
zařazujeme každý týden aktivní 
účast na přípravě a potom společně 
posedíme a povídáme si.  
Také se podílíme na výzdobě hrobu 
svých blízkých pletením věnečku 
nebo přípravě jednoduchých dekora-
cí. 
Abychom se aspoň trochu a dle 
svých možností podíleli na zmírnění 
utrpení našich bližních v řadě rozvo-
jových zemí, kteří trpí malomocen-
stvím, snažíme se navíjet přízi a plést 
pro ně speciální obvazy. 
V rámci spolupráce s Českou alzhei-
merovskou společností (ČALS) 
nabízíme veřejnosti informační ma-
teriály k problematice Alzheimerovy 
choroby 
a také možnost absolvování testů 
paměti, které včas upozorní na pří-
znaky poruchy paměti. Pokud se 
léčba zahájí brzy, může oddálit pro-
jevy choroby. 
Všem našim sponzorům, dárcům, 
dobrovolníkům a rodinným příslušní-
kům touto cestou vyjadřujeme vděč-
nost a velký dík. Věříme, že naše 
spolupráce bude nadále pokračovat 
v tolik prospěšné službě nemocným. 
Městu Uh. Brod děkujeme za každo-
roční finanční pomoc a spolupráci. 

Naše služba zajišťuje našim spoluob-
čanům trpícím Alzheimerovou de-
mencí (dále jen AD) a jinými typy 
demence smysluplné využití volného 
času, milé a pohodové prostředí, 
které v nich evokuje pocit bezpečí a 
atmosféru domova. Zábavnou for-
mou udržujeme jejich pohybové a 
smyslové dovednosti. 
Společenské aktivity: 
V únoru byl první společenskou udá-
lostí Charitní ples, který se konal 
v Nivnici. Naši uživatelé si nenechali 
ujít příležitost tance a setkání se 
svými známými. Začátkem března 
jsme se potěšili fašankovým rejem 
masek a zpíváním lidových písní. Na 
jaře a na podzim se naši uživatelé, 
kteří mají rádi hudbu a tanec, účast-
ní „Čaje o páté“ v prostorách uher-
skobrodského Domu kultury. 
Největší událostí v letošním roce 
byla oslava 15. výročí provozu DS 
Domovinky, které jsme oslavili 
s Terapeutickou dílnou za účasti ve-
řejných činitelů města, velmi nás 
potěšila návštěva paní Hrdinové 
z Krajského úřadu Zlín. Celou událost 
přenášela regionální TV Slovácko. 
O prázdninách nás přišly rozptýlit 
svým vystoupením děti z MŠ Primá-
tora Hájka a malá Nelinka Suchánko-
vá nám zazpívala oblíbené písně. 
Veřejnosti každoročně nabízíme se-
známení s naším zařízením a proble-
matikou choroby AD pořádáním Dne 
otevřených dveří, který je celostátně 
nazván „DNY PAMĚTI“. I pro naše 
uživatele je připraveno vystoupení 
studentů gymnázia J. A. Komenské-
ho pod vedením paní Mgr. Hauerlan-
dové. Se svým zpěvem a recitací 
přispěly k slavnostní náladě i děti 

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Marie Vintrová 
mobil: +420 724 651 272 
 
Pod Valy 664 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 631 388 
marie.vintrova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD 
Ulehly 

 Por. Ing. A. Fuksa a jeho 
„opakovací“ přednáška 
s bezpečnostní, hasičskou, 
tématikou 

 Utvrzení se o krásách Bílých 
Karpat s RNDr. P. Kučou 

Co se změnilo? 
 Modlení v kapli – vzhledem 

k dlouhodobým zdravotním 
komplikacím p. Z. Šulekové se 
vedení modliteb za Oblastní 
charitu aktivně ujali další uži-
vatelé Centra seniorů 

 Mariánské večeřadlo – změ-
ny v klášteře se dotkly i Cen-
tra seniorů: P. Česlav odešel 
do nového působiště a nás se 
ujal P. Josef v novém Modli-
tebním společenství. 

 Cykly – v průběhu kalendářní-
ho roku 2014 jsme ukončili 
cyklus: 

 Jak jsem je poznal p. J. Ma-
rečka 

 Sekty P. Zdeňka – máme pře-
hled o Moonistech, ORFC, 
Mormonech, Svědcích Jeho-
vových, Církvi Apoštolské… 

 Modlitba podle Nového záko-
na s P. Josefem 

 Zahájili jsme nové cykly: 
 Duševní hygiena s Mgr. A. 

Kutnarovou 
 Rodáci – o J. A. Komenském 

přednášel p. J. Koller 
 Kulturní dění v Uherském 

Brodě s patriotkou p. V. 
Ličmanovou – doposud jsme 
probrali hasiče, Sokol, Orla, 
Skauty, Muzejní společnost… 

 Liturgika s P. Zdeňkem 
 Credo – VĚŘÍM - s P. Josefem 
 
A tak jako „Věřím v jednoho Boha,“ 
tak věřím, že s jeho pomocí bude 
Centrum seniorů fungovat i v letech 
následujících. 
 

zapsala Bc. Jana Hrdinová 
vedoucí Centra seniorů v roce 2014 

Přes každoroční finanční problémy 
se zabezpečením služby se v roce 
2014 podařilo službu Centra seniorů 
zachovat v „krizovém“ režimu jako 
v roce předešlém.  
Co zůstalo zachováno? 
 Den služby pátek 
 Prostory v Domě kultury a 

hudebním sále Základní umě-
lecké školy 

 Duchovní aktivity s P. Jose-
fem Pelcem a P. Zdeňkem G. 
Klimešem 

 Spolupořádání oblíbeného 
Čaje o páté v jarním termínu 

 Tradiční pouť na sv. Hostýn 
s P. Česlavem 

 Pletení obvazů pro malomoc-
né 

Započaté aktivity:  
 Přednášky na téma astrono-

mie Ing. R. Rajchla – seznámil 
nás s novinkami v kosmonau-
tice, planetami a jejich vývo-
jem 

 Zpívánky s Mgr. M. Rosenfel-
dovou – radostně jsme pře-
zpívali písničky trampské, 
tradicionály, spirituály, slo-
vácké „pěsničky“ i koledy a 
písně na přání 

Co bylo nové? 
 Návštěvy veřejných generálek 

ve Slováckém divadle 
v Uherském Hradišti v rámci 
individuálních plánů 

 Zajímavé informace o fyzic-
kém a duchovním vlivu místa 
a prostoru na člověka p. J. 

Kontaktní údaje 
Vedoucí služby 
Ing. František Bílek, PhD. 
mobil: +420 724 651 321 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 630 149 
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM SV. VINCENCE  
UHERSKÝ BROD 

pomáhali mu pracovníci vyřizovat 
úřední i osobní záležitosti. Po delší 
době jsme se společně s panem Ja-
nem domluvili, že se pokusí požádat 
o umístění do domu s pečovatelskou 
službou. Společně jsme pomohli 
vypsat žádost o umístění a pak už 
jsme jen čekali na rozhodnutí.  
V dubnu přišla dobrá zpráva o přijetí 
do domu s pečovatelskou službou a 
pan Jan se tak mohl nastěhovat do 
„vlastního“. Pracovníci NDC mu po-
mohli nejen s přestěhováním, ale 
také s nákupem nejnutnějších osob-
ních věcí, zajištěním postele, stolu a 
židlí. Když jsme se s panem Janem 
loučili, přáli mu vše dobré a ať si 
nové bydlení pořádně užívá, byl vel-
mi šťastný, že už nemusí trávit čas 
na ulici. Přesto jsme měli pocit, že je 
nejistý, bojí se nového prostředí, 
nových lidí. Proto jsme zkontaktovali 
sociální kurátorku a sociální pracov-
nici v zařízení, aby byly s panem Ja-
nem v kontaktu a pomohly mu 
v začátcích jeho pobytu. Letos 
v dubnu to byl tedy rok, kdy se na-
stěhoval, a je stále obyvate-
lem zařízení, zvykl si na režim a těší 
se i dobrému zdraví.  
 
Chci poděkovat svým kolegyním za 
zájem o ne vždy jednoduchou práci, 
kterou vykonávají. Děkuji za jejich 
nadhled a empatii vůči sobě i uživa-
telům služby. Můj dík patří také 
městské policii, městu Uherský Brod 
a všem, kdo se jakkoli podíleli a i 
nadále podílejí na chodu Nízkopra-
hového denního centra. 

Už pátým rokem NDC Sv. Vincence 
Uherský Brod pomáhá ambulantní a 
terénní formou uživatelům, kteří se 
ocitli bez přístřeší nebo jim hrozí 
sociální vyloučení z důvodu ztráty 
bydlení.  Službou chceme předchá-
zet tomuto sociálnímu vyloučení, 
zdravotním komplikacím způsobe-
ných tímto stylem života a motivovat 
uživatele k postupnému začlenění 
do běžného života společnosti.  
 
V roce 2014 se uskutečnilo 2 503 
návštěv uživatelů naší služby, odbor-
nou pomoc jsme poskytli v 654 pří-
padech (hledání bydlení, zaměstná-
ní, kontakty s úřady atd.), stravu 
2113 krát, hygienický servis byl vyu-
žit 876 krát, možnost vyprat si prád-
lo využili uživatelé 284 krát.  
 
Pro představu naší práce uvádím 
příběh pana Jana. Jedná se o pána, 
který byl v důchodovém věku, dlou-
hou dobu se toulal po ulicích Uher-
ského Brodu a spal v centru města 
pod nákladní rampou.  Měl vážné 
zdravotní potíže a problémy 
s komunikací – ztratil zubní protézu, 
což způsobovalo nesprávnou artiku-
laci a pán budil dojem podnapilosti. 
Z těchto důvodů měl velké potíže 
s jednáním na úřadech, při vyřizová-
ní ubytovny, u lékaře atd. Do našeho 
zařízení začal pravidelně docházet 
v roce 2011 a to téměř denně. Využí-
val hygienický a potravinový servis, 
pral si prádlo, a pokud bylo potřeba, 

 Kontaktní údaje 
  Vedoucí zařízení 
  Bc. Bohumila Smutná 
  mobil: +420  601 387 996 
 
  Vazová 2497 
  688 01 Uherský Brod 
  +420 724 651 299 
  bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz 
  www.uhbrod.charita.cz 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

KUCHYŇ S JÍDELNOU 

Charitní kuchyni s jídelnou provozu-
jeme od dubna 1998.                                 
Vaříme denně, 7 dní v týdnu, 365 
dnů v roce, včetně sobot, nedělí a 
svátků.   
 
Stravu, kterou dovážíme, zajišťujeme 
na základě uzavřené smlouvy.                    
A to smlouvy o zajištění stravy, která 
je určena pro širokou veřejnost, ne-
bo smlouvy o poskytování sociální 
služby – pro lidi se sníženou soběs-
tačností, převážně seniory a lidi 
zdravotně postižené. Stravování 
v jídelně je řešeno formou strave-
nek. Strávníci mají možnost výběru 
ze dvou druhů jídel.    
              
Od listopadu 2012 jsme zapojeni do 
Integrovaného záchranného systé-
mu. S hasiči Zlínského kraje máme 
uzavřenou smlouvu o poskytování 
stravy při mimořádných událostech. 
V této souvislosti musím zmínit naše 
nasazení při zásahu v muničním skla-
du ve Vrběticích, kam jsme dodávali 
jídlo pro hasiče a policisty po dobu 
tří měsíců; v počátku dokonce dva-

krát denně.  
 
Pracovníci kuchyně také zajišťují 
občerstvení při akcích pořádaných 
naší organizací. Jedná se například o 
charitní ples, Čaj o páté a jiné kultur-
ní, prezentační a benefiční akce.                                                       

Kontaktní údaje 
Vedoucí kuchyně 
Michal Fojtík 
mobil: +420 724 651  251 
Šéfkuchař 
Dušan Pajurek 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 630 648 
michal.fojtik@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V roce 2014 se vykoledovalo v obcích uher-
skobrodska celkem 1 225 472 Kč.    
 
Klíč k rozdělení výtěžku TKS 
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc 15% 
Celostátní projekty      5% 
Režie sbírky           5% 
Humanitární pomoc   10% 
Vráceno Charitě UB   58% 
Nouzový a krizový fond ACHO     7% 

Koordinátor Tříkrálové sbírky 
Vít Kadlčík, pastorační  asistent 
mobil: +420 724 651 295 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 630 149 
vit.kadlcik@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 

V Oblastní charitě Uherský Brod bylo z výtěžku TKS použito celkem 1 041 000 Kč 
/včetně čerpání z nouzového fondu TKS/ 
 

Tento výtěžek byl použit následujícím způsobem: 
Pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek: 60 000,- Kč 
Přímá pomoc zejména pro matky s dětmi v tísni.: 361 000,-  Kč 
Spoluúčast při rekonstrukci Charitního domu ve Slavkově: 200 000,-  Kč 
Spoluúčast na pořízení devíti nových automobilů  
pro pečovatelské služby:  220 000 ,- Kč 
Dofinancování AD: 200 000,- Kč /projekt z roku 2013/ 

Obec Částka v Kč 

Bánov 22 502,- 

Bojkovice 18 175,- 

Hradčovice 5 000,- 

Korytná 11 250,- 

Lopeník 4 000,- 

Nivnice 11 000,- 

Pitín 2 000,- 

Prakšice 8 000,- 

Rudice 6 990,- 

Strání 19 865,- 

Uherský Brod 170 154,- 

Újezdec u Luhačovic 8 000,- 

Vlčnov 13 082,- 

  

  

Tabulka rozdělení přímé pomoci dle obcí v roce 2014 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

POSTNÍ ALMUŽNA 

Rádi bychom Vám vyjádřili naši vděčnost a poděkování za zapojení se do Post-
ní almužny, která je na výzvu našich biskupů výrazem našeho odhodlání měnit 
sama sebe k lepšímu prostřednictvím pomoci potřebným, zvláště v době sva-
topostní, ve které nás církev vybízí k větší solidaritě.  
V našem děkanátu Uherský Brod jste v roce 2014 darovali částku 128 108 Kč. 
Upřímně děkujeme za Vaši štědrost a dobrou vůli pomáhat svým bližním, kteří 
jsou v jakékoli složité životní situaci.  
ZÁMĚRY VYUŽITÍ 
■ Elektrická odsávačka: 11 805,-  Kč 
■ Příze pro pletení obvazů pro malomocné: 2 300,-  Kč 
■ Prezentace pomoci při mimořádných událostech:  2 213- Kč 
■ Děkanátní den dobrovolnictví: 13 077,- Kč 
■ Humanitární pomoc: Spací pytle pro Ukrajinu: 10 710,- Kč 
■ Pořízení sociálního zařízení pro DS Domovinka: 9 445,- Kč 
■ Oxygenátor: 17 350,- Kč 
■ Servírovací stolek k lůžku 3x: 6 210,- Kč 
■ Charitní dobrovolnické centrum STOPA: 19 437,- Kč 
     Zůstatek převedený do roku 2015 ve výši: 35 561,- Kč 

Bánov 8 459,- 

Bojkovice 13 313,- 

Březová 2 540,- 

Dolní Němčí 9 800,- 

Horní Němčí 3 376,- 

Hradčovice 3 781,- 

Komňa 616,- 

Korytná 5 732,- 

Nezdenice 3 000,- 

Nivnice 6 879,- 

Pitín 2 816,- 

Prakšice 8 080,- 

Rudice 1 565,- 

Starý Hrozenkov 3 459,- 

Strání 20 977,- 

Šumice 3 450,- 

Uherský Brod 18 314,- 

Újezdec 4 531,- 

Vlčnov 7 420,- 

CELKEM: 128 108,- 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

NÁKLADY V ROCE 2014 
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB 13 734 917,41 

spotřeba potravin 3 886 285,88 

zdravotní materiál 516 201,78 

kancelářský materiál 293 495,52 

úklidový materiál 222 354,98 

drobné nákupy, spotřební materiál 1 042 960,25 

svoz odpadu 147 172,02 

pracovní oděvy 198 459,57 

pohonné hmoty + LPG 765 248,60 

náklady TKS 13 008,57 

DDIM 818 181,82 

spotřeba energie 2 457 360,69 

opravy a údržba 693 712,68 

cestovné 58 934,00 

nájemné 570 925,00 

telefony 249 066,27 

poštovné 15 022,00 

revize 12 477,00 

školení 721 806,60 

reprezentace, pohoštění 214 231,00 

ostatní služby 838 013,18 
  

OSOBNÍ NÁKLADY 34 718 219,00 

hrubé mzdy 24 747 488,00 

DPP, DPČ 1 055 792,00 

sociální a zdravotní pojištění 8 565 299,00 

ostatní sociální pojištění 245 180,00 

zákonné sociální náklady 104 460,00 
  

OSTATNÍ NÁKLADY 2 926 544,86 

daně a poplatky 35 974,58 

pojištění 255 878,49 

ostatní provozní náklady 492 905,32 

odpisy 809 843,50 

provozní režie 1 331 942,97 

  

NÁKLADY CELKEM 51 379 681,27 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝNOSY V ROCE 2014 
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 29 032 242,02 

za prodané vlastní výrobky a zboží 7 894 150,12 

za služby poskytnuté klientům 17 496 461,19 

od zdravotních pojišťoven 3 641 630,71 

  

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DARY 1 546 957,59 

příspěvky od jednotlivců 40 691,00 

dary od sponzorů 1 102 705,40 

příspěvky z obcí 122 124,00 

Tříkrálová sbírka 200 000,00 

Postní almužna (kostelní sbírka) 81 437,19 

  

OSTATNÍ VÝNOSY 1 521 539,22 

mimořádné výnosy 56 290,71 

jiné ostatní výnosy 1 447 194,97 

tržby z prodeje majetku 0,00 

úroky 18 053,54 

  

PROVOZNÍ DOTACE 19 989 434,12 

provozní dotace MPSV 15 763 200,00 

evropské fondy 1 085 742,12 

provozní dotace Zlínský kraj 421 000,00 

provozní dotace město Uherský Brod 751 000,00 

provozní dotace Úřad práce Uherské Hradiště 1 918 492,00 

Ministerstvo vnitra ČR 50 000,00 

  

VÝNOSY CELKEM 52 090 172,95 
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V roce 2014 proběhl nákup zvedacího zařízení pro vozíčkáře do charitního domu 
v Nivnici, ve výši Kč 77.625,-. 
Výsledek hospodaření za rok 2014 ovlivňují odpisy, které jsou ve výši Kč 
809 843,50. Celkově naše organizace vykazuje zisk ve výši Kč 710 491,68. Zůstatek 
účtu nerozdělený zisk z minulých let je Kč 1 304 tis. 

 
Ing. Libor Mikel,ekonom         



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 

Ztrátová střediska 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Ředitelství 3 442 495,74 3 442 495,74 0,00 

Centrum seniorů Uherský Brod 142 436,93 80 550,00 -61 886,93 

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 4 349 053,36 4 155 548,16 -193 505,20 

Denní stacionář Domovinka 1 055 799,68 950 894,00 -104 905,68 

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 1 455 052,09 1 394 582,00 -60 470,09 

Pečovatelská služba Strání 3 147 933,72 3 127 525,39 -20 408,33 

Charitní dům Vlčnov 4 112 068,61 4 111 988,00 -80,61 

Pečovatelská služba Bánov 1 552 257,88 1 158 451,45 -393 806,43 

IZS - krizová pomoc 227 487,05 172 455,39 -55 031,66 

Povodně - mimořádné události 830,94 0,00 -830,94 

Dobrovolnictví 85 014,67 85 014,67 0,00 

Náklady TKS 11 388,32 0,00 -11 388,32 

celkem: 19 581 818,99 18 679 504,80 -902 314,19 

Zisková střediska 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Charitní ošetřovatelská služba UB 2 691 516,57 2 742 307,84 50 791,27 

Pečovatelky - pedikúry 25 147,17 34 455,12 9 307,95 

Kuchyně sociální 4 103 568,24 4 197 445,00 93 876,76 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni UB 2 791 139,24 3 061 859,00 270 719,76 

Charitní dům  Slavkov 4 074 338,76 4 429 335,30 354 996,54 

Charitní dům Nivnice 4 679 887,84 5 022 356,73 342 468,89 

Pečovatelská služba Horní Němčí 1 210 643,23 1 278 002,00 67 358,77 

Pečovatelská služba Dolní Němčí 3 938 255,42 4 178 741,53 240 486,11 

Pečovatelská služba Korytná 3 464 104,32 3 473 750,51 9 646,19 

Nízkoprahové denní centrum 1 677 957,81 1 708 908,20 30 950,39 

celkem: 28 656 558,60 30 127 161,23 1 470 602,63 

Hospodářská činnost 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Kuchyň podnikatelská 3 141 303,68 3 283 506,92 142 203,24 

  3 141 303,68 3 283 506,92 142 203,24 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 

Oblastní charita Uherský Brod 
Náklady Výnosy VH 

51 379 681,27 52 090 172,95 710 491,68 
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PODĚKOVÁNÍ 
Státní orgány 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 15.673.200,- Kč (celková dotace na sociál-
ní služby) 
Ministerstvo vnitra ČR  50.000,- Kč na program Dobrovolnická služba 
 
Města a obce 
 
Město Uherský Brod poskytlo veřejnou finanční podporu ve výši  751.000,- Kč 
(z toho: 324.000,- Kč na Charitní pečovatelskou službu Uherský Brod, 121.000,
- Kč na Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence, 177.000,- Kč na Terapeutic-
kou dílnu sv. Justiny, 39.000,- Kč na Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, 
80.000,- Kč na Denní stacionář Domovinka a 10.000,- Kč na Centrum seniorů) 
Obce: Šumice 35 000,- Kč, Bánov 30.000,- Kč, Vlčnov 20.000,- Kč, Nivnice 
10.000,- Kč, Slavkov 15 000,- Kč, Bystřice pod Lopeníkem 5.000,- Kč. 
Dolní Němčí: Pořízení nábytku pro zázemí PS Dolní Němčí v hodnotě 35 000,- 
Kč.   
Děkujeme všem obcím, které nám pomáhají na zařízeních s opravami, rekon-
strukcemi, úklidem atd. 
 
Zlínský kraj 
 
Zlínský kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 421.000,- Kč (z toho: 
187.000,- Kč na Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, 90.000,- Kč na Charitní 
dům sv. Andělů strážných Nivnice, 64.000,- Kč na Charitní dům sv. Petra a Pav-
la Slavkov a 80.000,- Kč na Charitní dům Vlčnov). 
 
Ostatní instituce 
 
Úřad práce Uherské Hradiště  Kč 1.918.492,- 
 
Ostatní 
Akce Vege-Najt pro Azylový dům pro matky s dětmi Kč 18.000,- 
 
Farní úřady 
 
Děkujeme Římskokatolické farnosti Uherský Brod a všem jednotlivým farnos-
tem v uherskobrodském děkanátu za pomoc při Tříkrálové sbírce, Postní al-
mužně a duchovních činnostech na našich zařízeních. 
 
Děkujeme všem 
 
 dárcům 
 sponzorům 
 státním institucím 
 obcím a městům 
 farním úřadům uherskobrodského děkanátu 
 dobrovolníkům 
 brigádníkům 
 zaměstnancům 
 tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek 
 Radě charity a její revizní komisi 
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Touto cestou chceme co nejsrdečněji poděkovat všem dobrodincům za finanč-
ní a materiální dary, které jste v roce 2014 poskytli skrze naši Charitu zejména 
sociálně slabým rodinám, lidem bez přístřeší, matkám s dětmi v nouzi a dalším 
potřebným lidem, kteří se ocitli ve velmi tíživé životní situaci. Děkujeme zvlášť 
otci Janu Rajlichovi OP za poskytnutí skladu pro naši činnost. Děkujeme všem, 
kdo na potřebné myslí ve svých modlitbách. 
Předkládáme základní přehled o různých formách pomoci, kterou nad rámec 
svých povinností poskytla Oblastní charita Uherský Brod, a které významným 
způsobem doplňují poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách. Pomoc je rozdělována efektivně podle nastavených pravi-
del potřebným lidem v našem okolí i v zahraničí. Často jsou k nám lidé odkazo-
vání pracovníky sociálního odboru. 
 
V dalším roce bude hlavní snahou hledání vhodných skladovacích prostor a 
následné větší zapojení dobrovolníků do této činnosti.  
  
DĚKUJEME! 

 

Ing. František Bílek, PhD. 
vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci 
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POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 
Vstup do nového roku 2014 jsme zahájili přípravami a proškolováním členů tý-
mu pro mimořádné události. Díky finančním prostředkům získaným z projektu 
Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji jsme mohli během měsíců ledna – břez-
na zrealizovat 150ti hodinový Výcvik v krizové intervenci a 48ti hodinový Sociál-
ně-psychologický výcvik pro 12 našich členů. Výcviky byly velmi intenzivní a ná-
ročné. Po dobu realizace školení pracovníci neměli téměř žádný volný čas, pro-
tože výcviky probíhaly od rána do večera. Po večerech každý musel dohnat ale-
spoň část toho, co z běžného pracovního dne zameškal, a probíhaly také o ví-
kendech, abychom co nejméně scházeli na svých službách.   
Naštěstí jsme ze začátku roku žádnou pomoc vztahující se k mimořádným udá-
lostem nemuseli poskytovat. Proto i další část roku probíhala v duchu příprav, 
úklidů skladu, nákupu materiálu, opravám vysoušečů a také předávání zkuše-
ností získaných při poskytování pomoci při povodních v roce 2013.  
Vše se změnilo ve třetím čtvrtletí. 
Vrbětice 
Dne 16. října 2014 jsme okolo poledních hodin byli Hasičským záchranným sbo-
rem Zlínského kraje v souladu s uzavřenou Dohodou o plánované pomoci na 
vyžádání telefonicky požádáni o zajištění stravy zasahujícím složkám integrova-
ného záchranného systému podílejícím na odstraňování škod a hlídání areálu po 
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. 
Pár minut po 17. hodině naši 3 pracovníci vyjeli do Vrbětic s autem naloženým 
várnicemi, obsahujícími čerstvě uvařený guláš pro 170 osob, čaj a kávu. Jídlo 
příslušníkům IZS na místě vydávali do jednorázového plastového nádobí.  
Pro další dny byly požadovány obědy vždy na 12 hodin i večeře na 20 nebo 22 
hodin. Na dovozu večeří jsme se od 20. 10. domluvili s Charitou Slavičín. Počty 
požadovaných porcí vždy dopředu hlásilo koordinátorce operační středisko HZS 
Zlínského kraje. 
Obědy jsme policistům, hasičům a záchranářům vozili nepřetržitě od 16. října 
2014 do 11. ledna 2015, včetně víkendů a svátků. Ze začátku se jídlo vydávalo 
do jednorázového plastového nádobí v hasičských stanech, kam jsme kromě 
stravy, uvařené horké kávy a ochuceného čaje dodávali také balenou vodu, 
cukr, mléko do kávy a plastové kelímky. Po měsíci působení v areálu se složkám 
IZS podařilo vyjednat zázemí v jedné z budov, takže i výdej a konzumace stravy 
začala mít nějakou „kulturu“ a bylo mimo jiné konečně kde mýt ihned po vydání 
stravy nádoby pro převoz. 
Jak probíhal náš den 
Rozvoz a výdej stravy vždy zajišťovali pracovníci Charity, kteří zrovna neměli 
službu na svém středisku. Rozpis výdejců stravy a případných náhradníků byl 
koordinátorkou připraven vždy zhruba na 1 týden dopředu a nutno dodat, že 
zájemců o tuto mimopracovní činnost bylo ze strany našich kolegů, jejich rodin-
ných příslušníků a dobrovolníků opravdu víc než dost. Každý z pracovníků byl 
před prvním výjezdem seznámen s bezpečnostními pravidly, která bylo nutno 
dodržovat v areále, i s povinnostmi vyplývajícími z Dohody na vyžádání. Kuchaři 
na 10:45 hod. nachystali várnice s jídlem na rozvozovou rampu, výdejci stravy si 
je naložili do auta a okamžitě vyjížděli směrem do Vrbětic.  
U závory ve vjezdu do areálu muničních skladů proběhla kromě nezbytné identi-
fikace také diskuze nad tím, co dobrého vezeme a pak na místě k tomu určeném 
nám policisti nebo hasiči pomohli várnice a nádobí z auta vyložit. Pak už se jen 
štosovali do zástupu. Než byli všichni nasyceni, stihli naši pracovníci trochu po-
klidit kuchyň i jídelnu. Před odjezdem z areálu, jsme navnadili velitele zásahu i 
službu konající příslušníky u závory na jídlo pro další den. Na Charitě 
v Uherském Brodě jsme pak prázdné nádoby vyložili v kuchyni, uklidili auto, 
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POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 
doplnili do auta zásoby jednorázového nádobí, surovin, úklidových prostředků 
na další dny, případně něco dokoupili. 
Co se vařilo  
Kromě zmiňovaného guláše to byla i jiná klasika: řízek s bramborem, čočka 
s klobásou a chlebem (mimochodem ta vždy byla terčem vtípků od pyrotechni-
ků, že opět jsou na obzoru neřízené výbuchy), svíčková na smetaně s knedlí-
kem, špagety s masovou směsí sypané sýrem, sekaná se zelím a knedlíkem, 
rizoto atd. Prostě obědy, které se vařily i pro naše strávníky v Uherském Brodě. 
A porce typicky „chlapské“.  
Mikuláš a vánoce ve Vrběticích 
Na Mikuláše jsme příslušníkům složek IZS trochu zpestřili oběd. Ten den vezly 
stravu dvě naše kolegyně, ženy, a už z Uherského Brodu vyjížděly s andělskými 
křídly na zádech. Čerta ani Mikuláše s sebou sice neměly, přesto si od policistů, 
pyrotechniků a hasičů vyposlechly nějakou tu básničku. Pro chlapy naše kultur-
ní vložka bylo překvapením, ale myslíme si, že drobné odreagování, odbočení 
myšlenkami aspoň na pár minut od jejich nezáviděníhodné služby v areálu, 
byla pro ně povzbuzující. 
Pracovníci Charity Uherský Brod se snažili vytvořit i trošku vánoční atmosféru. 
Na Štědrý den jsme do Vrbětic dovezli kromě jídla a tekutin také stylově ozdo-
bený vánoční stromeček, pro všechny sloužící toho dne jsme měli vyrobené 
vánoční přání a také drobný dáreček. Pro navození svátečního obědu jsme pak 
při vydávání stravy pustili aspoň z mobilu koledy a zpívali. 
Další pomoc Charity 
Za zmínku určitě stojí i skutečnost, že jsme (třebas jen okrajově) pomáhali i při 
evakuaci obcí Lipová a Haluzice na začátku prosince, kdy došlo k výbuchu dru-
hého skladu. Po telefonické aktivaci od psycholožky HZS Zlínského kraje se do 
této akce mohlo do hodiny zapojit zhruba 18 pracovníků Charit z Uherského 
Brodu, Slavičína, Luhačovic a Valašských Klobouk. Našich kapacit nakonec vyu-
žito nebylo, ale aspoň po telefonu jsme zajišťovali nouzové ubytování pro zdra-
votně postižené občany obou vesnic. 
Labutí píseň 
Na závěr našeho působení v rámci Dohody o plánované pomoci na vyžádání 
pro složky IZS ve Vrběticích naši kuchaři konečně vyslyšeli koordinátorkou tlu-
močená přání příslušníků z Vrbětic a uvařili „nechlapské“ jídlo – buchtičky se 
šodó. Byla to sladká tečka za naší pomocí na vyžádání ze strany IZS… 
Za celé tři měsíce jsme směrem ke stravě ani jiné spolupráci neslyšeli jedinou 
výtku. Právě naopak. Nejen že jsme vždy dovezli vskutku chutné jídlo a poslou-
chali uchu lahodící chvály na naše kuchaře, ale vždy jsme i pružně reagovali na 
neplánovaná navýšení počtu porcí, změnu času dodání stravy či zapůjčení ma-
teriálu. Jedna z nejhezčích reakcí jednoho z policistů byla: „Jestli poskytujete 
tak kvalitní i zdravotní a sociální služby, jak výborné je jídlo z vaší kuchyně a 
milí lidé, kteří je vydávají, tak bych chtěl být jednou vaším klientem“.  
 

Mgr. Jitka Chvílová 
Koordinátor pro mimořádné události 
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DOBROVOLNICTVÍ 
Druhý rok akreditované činnosti, dotace, stále noví dobrovolníci, nová akredita-
ce, spousta příjemných chvil a aktivit, nová přátelství a krásné zážitky. Takto lze 
popsat uplynulý dobrovolnický rok. Naši dobrovolníci jsou zapojeni ve třech 
programech: Lepší cestou (pomoc na našich zařízeních a službách, např. povídá-
ní a předčítání uživatelům, doučování na Azylovém domě, apod.), Nárazově 
(pomoc na aktivitách během roku – Charitní ples, Drakiáda, Charitní tábor, Kar-
neval, apod.), Mimořádně – dobrovolníci pro mimořádné události (odklízení 
následků po povodních, po proškolení také sociální šetření, psychosociální pod-
pora, atd.). Nově jsme na podzim 2014 akreditovali nový program Dobrovolníci 
v nemocnici – naši dobrovolníci dochází do Městské nemocnice s poliklinikou 
v Uherském Brodě, kde si s pacienty povídají, předčítají jim či se společně po-
modlí. Celkem již dobrovolníci vykonali přes 100 dobrovolnických hodin 
v Nemocnici.  

 
O aktivitě a snaze svědčí i tento přehled činnosti:  
 1 008 Dobrovolnických hodin 
 413 hodin dobrovolnické činnosti odvedené zaměstnanci OCH 
 12 akcí v 16ti dnech 
 24 nových dobrovolnických smluv 

 
Jedna z našich dobrovolnic (Iveta, 49 let) dochází do Azylového domu pro mat-
ky s dětmi v tísni a napsala mi: „Právě sem docházím za dětmi, které potřebují 
pomoc s učením a také je vyslechnout, když mají potřebu sdělit, co jim leží na 
srdíčku. Čas, který trávím s dětmi, je úžasný. Je pro mě naplněním a relaxací a 
jsem ráda, že to maminkám dětí pomáhá trochu překonat toto krizové období.“  
 
V roce 2014 jsme byli podpořeni dotací Ministerstva vnitra ČR, děkujeme! Také 
děkuji všem dobrovolníkům, kteří vykonávají krásnou práci a zcela zdarma  - ne, 
že by si to nezasloužili, ale proto, že jsou k nezaplacení!  

 
Mgr. Jana Forrová 

        koordinátorka dobrovolnictví 
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DUCHOVNÍ AKTIVITY 
 
 Otec děkan je pravidelně zván na porady vedení a na jednání Rady chari-

ty, zajímá se o činnost Charity, setkává se s vedením Charity, celoročně 
zajišťuje duchovní přednáškovou činnost pro službu Centrum seniorů. 
Některé aktivity probíhají díky pochopení otce děkana na faře. Otec dě-
kan se velmi zajímá také o zapojení naší Charity do IZS. 

 Zástupce Oblastní charity Uherský Brod (OCH UB) je členem pastorační 
rady farnosti Uherský Brod /Terezie Fojtíková/. Zástupce farnosti Uher-
ský Brod je členem Rady charity při OCH UB /Ing. Ivan Chrástek - předse-
da Rady charity/. 

 Spolupracujeme se Základní katolickou školou Uherský Brod. Žáci této 
školy navštěvují zařízení provozované OCH UB. 

 Mše svaté v budově ředitelství a v ostatních službách a zařízeních – 70 
mší svatých. 

 Pravidelné vysluhování svátosti smíření a pomazání nemocných /Domy 
pro seniory a DPS/. 

 Návštěvy akolytů se svatým přijímáním. 
 Mimořádné sloužení mší svatých při různých významných příležitostech 

– Den charity v Horním Němčí, Den dobrovolnictví v Bojkovicích, Charit-
ní tábor, oslava výročí /Vlčnov, Korytná, Terapeutická dílna a Denní sta-
cionář Domovinka Uherský Brod/, slavnostní porada na závěr kalendář-
ního roku na faře v Bílovicích  se mší svatou. 

 Pravidelná mariánská večeřadla v Domovince s otcem Josefem Pelcem. 
 V prosinci těsně před vánočními svátky mše svatá za  lidi bez přístřeší, 

následující den oběd s těmito lidmi na NDC sv. Vincence za přítomnosti 
otce děkana a zástupců města UB. 

 Modlitba růžence a křížové cesty ve farním kostele v Uherském Brodě. 
 Celkem 7x adorace ve farním kostele v Uh. Brodě. 
 Duchovní obnova zaměstnanců v trvání dvou dnů pod vedením P. Jana 

Korneka v Dubu nad Moravou.  
 Účast Charity v mariánském průvodu u příležitosti Růžencové slavnosti v 

Uherském Brodě. 
 Ve spolupráci s brodskými skauty rozvážíme Betlémské světlo. 
 Požehnání a vyslání tříkrálových koledníků téměř ve všech obcích děka-

nátu.  
 Velmi dobrá spolupráce s farnostmi při přípravě a realizaci TKS. 
 Společná modlitba a duchovní slovo na začátku každé porady vedení. 
 Spolupracujeme při organizaci slavnosti Božího Těla. Návštěvy řádových 

sester z Uh. Brodu na CHD ve Slavkově a Nivnici /setkání a modlitba s 
uživateli, podání sv. přijímání/. 

 Kněží děkanátu  navštěvují většinu našich služeb za účelem slavení mše 
svaté a udělování dalších svátostí. Přáním našich uživatelů je, aby tyto 
návštěvy byly častější. 

 Kněží ve farnostech pomáhají s koordinací dobrovolníků při organizaci 
TKS. Mnozí kněží se ve své farnosti aktivně zapojují do TKS tím, že orga-
nizují setkání s tříkrálovými koledníky s požehnáním před samotným 
koledováním. Pomáhají s propagací /při ohláškách, umísťují informační 
letáky do vývěsek, apod./. 

 Prezentace charitního díla na Dnech dobré vůle na Velehradě. 
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Naším zřizovatelem je  Arcibiskupství olomoucké. Oblastní charita Uherský 
Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Byla zřízena  dekre-
tem dne 28. 9. 1992 Mons. Janem Graubnerem. Nástrojem zřizovatele pro  
koordinaci řízení činnosti Charit je Arcidiecézní charita Olomouc. 
Několik příkladů pomoci našeho zřizovatele pro činnost Oblastní charity Uher-
ský Brod, které si velmi vážíme: 
 
 každoroční poskytnutí bezúročné půjčky, které nám pomáhají překle-

nout 1. čtvrtletí kalendářního roku, než obdržíme první splátku dotací 
z Ministerstva práce a sociálních věcí /3 mil. korun/ 

 metodická, odborná a konzultační činnost 
 pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky /TKS/ a Postní almužny /PA/ 
 pastorace a duchovní obnova pro naše zaměstnance 
 úzká spolupráce s kněžími /sloužení mší svatých na našich zařízeních, 

návštěvy nemocných, udělování svátostí, supervize, pomoc s organizací 
TKS, PA a potravinových sbírek/  

 zřízení místa pastoračního asistenta, úhrada jeho mzdy 
 pomoc při organizaci a koordinaci humanitární pomoci 
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Corporate Social Responsibility - CSR 
 
Oblastní charita Uherský Brod patří k největším poskytovatelům sociálních 
služeb z řady nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji. 
Plně si uvědomujeme svoji dílčí odpovědnost vůči regionu ve kterém působí-
me, za lidi, kteří v něm žijí, včetně našich zaměstnanců. Uplatňování společen-
ské odpovědnosti považujeme za nedílnou součást systému řízení naší organi-
zace. 
 
Veškeré naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti můžeme rozdělit do čtyř 
základních oblastí. Jde o oblasti, které se zaměřují zejména  na  zaměstnance, 
životní prostředí, spolupráci a komunikaci s veřejností a transparentní řízení. 
 
Péče o zaměstnance: 
 máme nastavený systém benefitů /týden dovolené navíc, příspěvek na 

stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pořízení pracovního oble-
čení, odměny při životních jubilejních a odchodu do důchodu, vysíláme 
zaměstnance na krátkodobé zahraniční stáže, charitní tábor pro děti 
našich zaměstnanců, mikulášská nadílka, poutní zájezdy, využívání vý-
hodných telefonních tarifů, aj./ 

 podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, jsme úspěšní v podávání 
projektů na vzdělávání, zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravě 
zpracování těchto projektů, podporujeme studium zaměstnanců na 
VŠ /vycházíme vstříc při uvolňování do školy, poskytujeme týden place-
ného volna při přípravě na státní závěrečné zkoušky/ 



 umožňujeme zejména matkám s dětmi flexibilní pracovní dobu 
 zajišťujeme zaměstnancům duchovní rozvoj ve formě pravidelných re-

kolekcí 
 provádíme každoročně hodnocení zaměstnanců, stanovujeme si nové 

cíle vedoucí ke zlepšení naší práce 
 
Životní prostředí: 
 samozřejmostí je třídění odpadů 
 máme uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci nebezpečných odpadů 
 šetříme spotřebu energie používáním moderních zdrojů světla 
 pořizujeme vozidla s pohonem na LPG – v roce 2014 jsme pořídili 9 

nových aut pro pečovatelské služby v kombinaci benzín/LPG 
 pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí 
 
Spolupráce a komunikace s veřejností: 
 máme uzavřenu smlouvu s Hasičským záchranným sborem Zlínského 

kraje o zapojení naší organizace do Integrovaného záchranného systé-
mu 

 na základě této smlouvy jsme připraveni pomáhat  zejména při mimo-
řádných událostech typu povodní,  požárů, průmyslových havárií, do-
pravních neštěstí, apod. na celém území Zlínského kraje /zajištění a 
poskytnutí stravy, psychosociální pomoci, zdravotní pomoci, převozu 
osob, vč. zdravotně postižených, dodávky základních druhů potravin, 
desinfekce, vysoušečů, aj./ 

 od 16.10.2014 do 12.1.2015 jsme denně dováželi z naší kuchyně stravu 
členům IZS do Vrbětic, kteří zde řešili následky výbuchu muničního skla-
du 

 Centrum potravinové a materiální pomoci shromáždilo cca 8,3 tuny 
potravin, které během roku rozdalo sociálně slabým rodinám a lidem 
bez přístřeší  

 máme Ministerstvem vnitra ČR  akreditovanou Dobrovolnickou činnost, 
aktivně pracujeme s dobrovolníky a zapojujeme je do našich aktivit 

 pořádáme semináře, prezentujeme svoji činnost v obcích ORP UB 
 spolupracujeme s regionálním tiskem a televizí 
 pro kvalitnější komunikaci s veřejností vydáváme svůj Charitní zpravo-

daj 
 spolupracujeme s mnoha firmami, věnujeme se aktivně fundraisingu   
 
Transparentní řízení: 
 výsledky naší hlavní a hospodářské činnosti jsou auditovány, na naši 

činnost dohlíží zřizovatel, Rada charity, Revizní komise při Radě charity, 
úřady státní správy, samosprávy, a další 

 každoročně vydáváme Výroční zprávu 
 zaměstnanci se řídí Kodexem charity ČR a dalšími profesními kodexy 
 poskytování sociálních služeb kontroluje státní Inspekce kvality sociál-

ních služeb 
 na efektivitu, kvalitu a potřebnost našich služeb dohlíží Zlínský kraj /

benchmarking/  
 jsou jasně nastavená pravidla pro přijímání a využívání darů 
 je zpracovaný Strategický plán organizace 
 máme nastaven systém pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic 
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Vážení čtenáři, 
dovolte mi seznámit Vás s výsledky hodnocení efektivity, kvality, potřebnosti a do-
stupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji, které každý rok provádí Krajský úřad ve 
Zlíně, Odbor sociálních věcí. Tak jako v loňském roce, získaly všechny služby poskyto-
vané Oblastní charitou Uherský Brod, vynikající hodnocení kategorie A. Byly tak zařa-
zeny do Střednědobého plánu a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském 
kraji! Hodnocení probíhá na základě velkého množství sledovaných dat, které vedoucí 
služeb a ekonomické oddělení organizace odevzdává. Následuje porovnání dat se 
všemi dalšími službami na území celého Zlínského kraje, přičemž se ukazuje, že soci-
ální služby Oblastní charity jsou nejen na vysoké úrovni kvality, ale také méně finanč-
ně náročné, než služby příspěvkových organizací.  
I nadále Vám tak Oblastní charita Uherský Brod bude poskytovat ty nejlepší možné 
sociální služby v regionu. 
 

Mgr. Martina Skočovská 
koordinátor pro benchmarking 

 

 
 
Nadace 
 
 
Nadace Bratří Lužů Uherský Brod: 10 000,- Kč 
NADACE AGROFERT: 94 000 Kč 

 
 
Firmy 
 
Česká zbrojovka, EGP Invest, INPOST spol. s.r.o., KOZAP Uherský Brod, WELCO 
spol.s.r.o., VEBA, textilní závody a.s., Arcidiecézní charita Olomouc, APOLLO 3P, s.r.o., 
NewWaterMaening s.r.o. Praha-Karlín, TechSoup ČR, Lidová tvorba Uherský Brod 
 
Děkujeme ostatním drobným dárcům. 
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