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Váš poskytovatel sociálních služeb 

Vydává Charita Uherský Brod 

„Způsob Božího jednání je téměř omračující, protože se jeví jako nemožné, že by 

se zřekl Svojí slávy, aby se stal člověkem jako my. Jaké překvapení vidět Boha, 

který přijímá naše způsoby: spí, pije mateřské mléko, pláče a hraje si jako všech-

ny děti! Bůh jako vždycky vzrušuje, je nepředvídatelný, neustále mimo naše sché-

mata. Proto nás jesličky, jež ukazují Boha tak, jak přišel na svět, vybízejí, aby-

chom přemýšleli o svém životě napojeném na Boží život a stali se Jeho učedníky, 

chceme-li dosáhnout nejzazšího smyslu života.“ Papež František 

 

 

PŘEJEME VŠEM  

KRÁSNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE! 

Zázrak Vánoc opět zní v 

srdcích a domácnostech  
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„ O  O D L E H Č O -

V A C Í  S L U Ž B U  

M Ů Ž E   P O Ž Á -

D A T  T A K O V Ý  

Z Á J E M C E ,  K T E -

R Ý  P O T Ř E B U J E  

V Y U Ž Í T  D O P O -

M O C  K  S O B Ě S -

T A Č N O S T I  O D  

D R U H É  O S O B Y ,  

A B Y  J E H O  P E -

Č U J Í C Í  O S O B A  

Č I  R O D I N A  

M O H L A  N A Č E R -

P A T  N O V O U  S Í -

L U  A  O D P O Č I -

N O U T  S I “   

   Charita Uherský Brod provozuje tři nové služby 

Vážení občané,  

 

rádi bychom vás na sklonku 

roku informovali o fungová-

ní nových služeb Charity 

Uherský Brod. Ty byly pod-

pořeny z Programu pro po-

skytování finanční podpory 

z rozpočtu Zlínského kraje 

k zajištění odlehčovacích 

služeb na území Zlínského 

kraje pro rok 2019 a 2020 a 

od 1.1.2019 je také na jeho 

území v ORP Uherský Brod 

poskytuje.   

 

Cílem služeb je umožnit pe-

čujícím fyzickým osobám 

nezbytný odpočinek a mož-

nost k regeneraci sil k další 

péči o takto nemocné.  O 

podporu v rámci těchto regis-

trovaných odlehčovacích 

služeb může tedy požádat 

takový zájemce, který je od-

kázaný na pomoc druhé oso-

by, aby jeho pečující osoba 

či rodina mohla načerpat no-

vou sílu a v tento čas si od-

počinout. 

Odlehčovací služby máme tři

-terénní, ambulantní a po-

bytovou.  

 

Terénní Domácí odlehčova-

cí služba Uh. Brod je posky-

tována na celém území ORP 

Uherský Brod a funguje kaž-

dý den od 6:00 – 20:00 hodin 

vždy v klientově domácnosti.  

Pečující osoby službu využí-

vají nejčastěji k zajištění pé-

če v čase dovolených, když 

si potřebují sami zajít 

k lékaři či zajistit své osobní 

záležitosti anebo si jen odpo-

činout s vědomím, že je o 

jejich blízké dobře postaráno. 

 

Pobytová Odlehčovací služ-

ba Strání sídlí a je poskyto-

vána v budově domu 

s pečovatelskou službou ve 

Strání, kapacitně má tři lůžka 

a je poskytována 

v nepřetržitém provozu tzn. 

že je o klienty celodenně po-

staráno včetně zdravotní pé-

če, stravy a mnoha aktivizač-

ních činností až na dobu 6 

týdnů.  

 

Ambulantní Odlehčovací 

služba Uh. Brod byla do kon-

ce září 2019 poskytována 

v Uherském Brodě. Z důvo-

du zvýšené poptávky po této 

službě na jiném místě byla 

přestěhována pro lepší do-

stupnost od 1.10.2019 na 

Strání. Nyní sídlí také 

v domě s pečovatelskou služ-

bou a jmenuje se Ambulantní 

odlehčovací služba Strání. 

Poskytována je ve všední 

dny od 7:00 – 18:00 hodin. 

Klient může do ní docházet 

pravidelně po celý týden ne-

bo jen v konkrétní dny a na 

takový počet hodin jaký si 

sám zvolí, kdy potřebuje pe-

čující osoba z jakéhokoliv 

důvodu volno. 

Za odlehčovací služby klient 

platí podle platné legislativy 

130,- Kč/hod.- vyhláška      

č. 505/2006 Sb. zákona č. 

108/2006 sb. o sociálních 

službách.  

Potřebujete-li právě vy před-

stavované služby, neváhejte 

nás kontaktovat a dozvědět 

se více informací, jak vám 

pomoci.  

 

Domácí odlehčovací služba 

Uh. Brod (terénní): 

Vedoucí služby— 

Bc. Terezie Fojtíková, Dis. 

Tel.724 651 265  

 

Ambulantní Odlehčovací 

služba Strání 

Odlehčovací služba Strání 

(pobytová): 

Vedoucí služeb:  

Bc. Miroslava Havlíková, 

DiS. Tel.: 776 080 273 
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V Národní ceně sociálních služeb uspěla i paní Vladimíra  

Suchánková z uherskobrodské Charity 

Cenu za svou činnost v Charitě Uherský Brod převzala na počátku prosince v Praze v Vladimíra Su-

chánková. Uspěla v anketě „Národní cena sociálních služeb“, v kategorii Sociální pracovník. 

V souvislosti s udělením ceny jsme paní Suchánkové položili několik otázek.  

 

Paní Suchánková, přibližte prosím, jak slavnostní ceremoniál 

v Praze probíhal?  

 

Národní cena sociálních služeb je celostátní soutěž, pořádaná Asociací 

poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonií ČCE, jejíž cílem je ocenit 

pracovníky ve všech druzích sociálních služeb. Soutěž je členěná na ka-

tegorie: 

Pracovník v sociálních službách – pro Terénní služby 

Pracovník v sociálních službách – pro Ambulantní služby 

Pracovník v sociálních službách – pro Pobytové služby 

Sociální pracovník 

Manažer sociálních služeb 

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 4. prosince 2019 na Novoměstské 

radnici v Praze. Program zahájil úvodním slovem prezident APSS ČR 

Jiří Horecký a ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský. Ministerstvo prá-

ce a sociálních věcí zastoupil pan David Pospíšil. Celý program byl pro-

vázen úžasnou paní Hanou Maciuchovou, k poslechu hrála příjemná hudba a pro všechny bylo na závěr připra-

veno občerstvení v podobě rautu. 

 

Jak převzetí ceny za svou práci hodnotíte? 

 

Abych se přiznala, tak jsem byla z převzetí ceny trochu v rozpacích. Velmi si vážím toho, že můj nadřízený 

dokáže ocenit moji práci a je přesvědčen o tom, že práci dělám dobře (to je pro mne velká motivace). Popravdě 

jsem však nikdy nepřemýšlela nad tím, že by toto mohl ocenit i někdo zvenčí, když mne nezná. Proto v první 

moment, kdy jsem se dozvěděla, že jsem byla vybrána mezi 5 nejlepších sociálních pracovníků, jsem si řekla, 

proč zrovna já, když po naší zemi běhá jistě spoustu jiných, mnohem schopnějších, sociálních pracovníků. 

Nicméně, při slavnostním předávání jsem si uvědomila „vážnost situace“ a byla jsem velmi dojatá, že práce, 

kterou děláme my všichni v sociálních službách je tak málo vidět, je strasně nedoceněná, náročná a přitom tak 

krásná a naplňující. Toto morální ocenění, kterého se nám mnohdy dostává velmi málo, bych přála každému 

v naší profesi. Jsem opravdu vděčná za tento příjemný zážitek a hlavně za ty kolegy, kteří mají snahu navrh-

nout svoje spolupracovníky, kteří si to opravdu zaslouží. 

 

Před pěti lety obdržela cenu ve stejné anketě v Praze i Vaše maminka, pokud se nemýlím. Spatřujete 

v tom nějakou symboliku? 

 

Ano, maminka převzala tuto cenu Pečovatelka roku – pro ambulantní služby v roce 2013. Jestli v tom vidím 

symboliku? Možná ano. Já pracuji v sociálních službách skoro 13 let a vlastně od malička jsem věděla, že tuto 

práci chci dělat, takže studium střední i vysokoškolské bylo již sociálním směrem. Proto myslím, že příklad 

citlivosti a vnímavosti vůči potřebám druhých je jistě zakořeněný už ve výchově od rodičů. Další formování 

člověka sociálním směrem samozřejmě přináší i životní situace, se kterými se v životě potkáváme. Myslím, že i 

maminka, která pracuje v sociální sféře až posledních zhruba devět let, tak prosociální a empatická byla vždy, 

tudíž jsme se mohly vzájemně inspirovat a učit se jedna od druhé.  

 

 

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus 
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V  T Ě C H T O  D N E C H  

P R A C O V N Í C I   

C H A R I T Y  

P O V E Z O U D Á R K Y  

D Ě T E M  N A  

U K R A J I N U .   

Nejlepší pracovníci Charity Uherský Brod za rok 2019 

byli oceněni při závěrečné poradě organizace 

Jako i v předešlých letech, také letos Charita Uherský Brod ocenila své nejlepší 

pracovníky. Ocenění vzešli z nominací svých kolegů – zaměstnanců Charity 

Uherský Brod. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v rámci porady pra-

covníků Charity Uherský Brod, ve středu 18. prosince v Dolním Němčí.  

 

Výsledky pro rok 2019: 

 

Nejlepší vedoucí pracovník – „PER OPTIME“  

 

Pavel Janča 

Bohumila Smutná 

Vladimíra Suchánková 

Martina Marečková 

 

Za významný přínos pro organizaci – „PER BONUS“  

 

František Bílek 

Eva Knechtlová 

Jana Mackovičová 

 

Počin roku – „BENE FACERE“  

 

Benefiční degustace přívlastkových vín ve Strání 

Duchovní obnova v Trnavě 

Charitní ples ve Vlčnově 

Promítání kina v Azylovém domě 

Předvánoční trhy v Bratislavě 

 

Osobnost roku – „DONATE“    

 

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. – generální ředitel Slováckých strojíren a.s. Uherský Brod 

 

 

Vánoční dárky míří do dětských domovů na Ukrajinu 

 

Ve čtvrtek 5. prosince bylo z uherskobrodské Charity doručeno 16 dárečků  do cha-

ritní centrály v Olomouci. Odtud dárky poputují, podobně jako v předešlých letech, 

do dětských domovů na Ukrajině. 

Celkem bude letos obdarováno  381 dětí. 

„Děkujeme dárcům – pracovníkům Charity, kteří balíček připravili. Myslete prosím 

na tyto děti a jejich rodiny v modlitbě,“ poznamenal František Bílek, koordinátor 

sbírkové činnosti a zástupce ředitele Charity Uherský Brod. 

Více informací o projektu můžete najít zde: www.charitaproukrajinu.cz 

 

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising 

http://www.charitaproukrajinu.cz
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Regionální centrum sociální pomoci už pomohlo desítkám klientů  

Cílem uherskobrodského 

Regionální centra sociální 

pomoci je poskytnout oka-

mžitou informaci a radu o 

možnosti řešení tíživé soci-

ální situace široké veřejnos-

ti.  

Doposud tuto službu využilo 

celkem 27 osob většinou  

formou osobní, telefonické či 

elektronické komunikace.  

Většinou poskytuji rady oh-

ledně péče o osobu blízkou, 

pomůžu s vyplněním formu-

lářů, zjistím a předám kontak-

ty na úřady či sociální služby 

(hlavně v oblasti oddlužení) nebo 

prostě jen vyslechnu. 

Skvělá spolupráce je i 

s dialyzačním střediskem B. 

Braun v Uherském Brodě, kde se 

zaměstnanci nedívají na člověka 

jen po té zdravotní stránce, ale 

není jim lhostejné, pokud se 

dozví, že jsou lidé v obtížné ži-

votní situaci. 

V dnešní uspěchané době je po-

třeba (především u úředníků a 

jiných odborníků) umět si udělat 

chvíli času pro člověka, vyslech-

nout ho a podpořit, že situace 

není neřešitelná, že není sám a 

že je vždy nějaká naděje... 

 

Vladimíra Suchánková, 

Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční na počátku nového roku. Tříkráloví koledníci se ve 

městě Uherský Brod, ale i v okolních obcích objeví ve dnech 3. a 4. ledna 2020. 

„Vedle finanční sbírky, která pomáhá během roku velkému množství potřebných lidí u nás i ve svě-

tě, má tato akce i další rozměry. Letos bychom chtěli vyzdvihnout hodnotu vzájemného osobního 

setkání. Rádi bychom, aby každý člověk, kterého naši koledníci navštíví, pocítil, že mu opravdu pře-

jeme vše dobré do nového roku. Věřící lidé podpoří toto přání svou modlitbou,“ upřesnil hlavní ko-

ordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku, František Bílek z brodské Charity. Jak dodal, orga-

nizátoři rádi uvítají nové zájemce, kteří by se do akce aktivně zapojili, jako tříkráloví koledníci.  

 

Program koledování: 

registrace vedoucích skupinek a vyzvednutí oblečení pro koledníčky v kanceláři Charity Uher-

ský Brod na NOVÉ POLIKLINICE (pavilon B, 1. patro - vedle laboratoře): 

v prosinci ve dnech 9., 11., 13., 16., 18. a 20. v časech od 7:30 do 16:00, po Novém roce 2.1. v čase 

od 7:30 do 16:00. V pátek 3.1. v den sbírky jen do 11:00. Potom se koledníci mohou sejít 

s organizátory v jídelně budovy Charity na Mariánském náměstí. 

3. 1. 2019 14:45 farní kostel  - zahájení Tříkrálového koledování a průvod na radnici. Sbírka pokra-

čuje do soboty 4. 1.Hlásit se mohou nejlépe celé skupinky čítající tři koledníčky a vedoucího starší-

ho 15 –ti let. Činnost zajistíme i pro přihlášené jed-

notlivce. Skupinka si potom vybírá den koledování a 

trasu. 

 

Kontakty na koordinátory Charity Uherský 

Brod: 

František Bílek : 724 651 321,  

frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz; 

František Slavíček, 730 54 74 64,   

frantisek.slavicek@uhbrod.charita.cz 

 

Tříkráloví koledníci opět navštíví domácnosti regionu 

mailto:frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
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Vánoční pečení, humor, křížovka  

 

350 g hladké mouky + na podsypání 

150 g mletých pražených mandlí 

260 g moučkového cukru, prosátého 

1–2 sáčky vanilkového cukru 

2 vejce 

1/2 lžičky mleté skořice 

2–3 rozdrcené hřebíčky 

špetka soli 

nastrouhaná kůra z 1 biocitronu 

250 g másla 

domácí džem na slepování, nej-

lépe rybízový 

  

V míse smícháme mouku, mandle a 

oba cukry, přidáme vejce, koření, citro-

novou kůru a  sůl. Přistrouháme kostku 

másla a vypracujeme nelepivé těsto. 

(Pokud stále lepí, podsypeme ho mou-

kou. Těsto zabalíme do potravinářské 

fólie a uložíme do lednice alespoň na 

24 hodin odpočinout. 

Troubu předehřejeme na 180 °C. Těsto 

rozdělíme na části, na pomoučněné 

ploše je vyválíme na tenký plát, z něj 

vykrajujeme tvary - nejlépe s otvorem. 

Skládáme je na plech vyložený pa-

pírem na pečení.  

Trochu jiné linecké  

          cukroví  

 
(recept Jany Batouškové)  
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Charita Uherský Brod: poděkování za finanční 

podporu na rok 2019 

 
Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2019. Zlínský kraj poskytl finanční 

podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Tato finanční podpora významným 

způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným.  

 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:  
Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území 

Zlínského kraje pro rok 2019 částku 2.407.050 Kč 

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlín-

ského kraje pro rok 2019 částku 1.063.524 Kč 

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje 

pro rok 2019 částku 3.008.820 Kč 

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na 

území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.409.990 Kč 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb 

na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.165.490 Kč 

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 

kraje pro rok 2019 částku 2.583.630 Kč 

Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území 

Zlínského kraje pro rok 2019 částku 4.089.754 Kč 

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 

kraje pro rok 2019 částku 3.612.831 Kč 

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 

kraje pro rok 2019 částku 3.797.967 Kč 

Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území 

Zlínského kraje pro rok 2019 částku 712.270 Kč 

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních 

služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.788.840 Kč 

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 

kraje pro rok 2019 částku 1.212.299 Kč 

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlín-

ského kraje pro rok 2019 částku 3.626.829 Kč 

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 

kraje pro rok 2019 částku 1.366.400 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

 

 

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2019. Zlínský kraj poskytl finanční 

podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Tato finanční podpora významným způsobem 

umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným.  

Odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro 

rok 2019 částku 980.568 Kč 

Ambulantní odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínské-

ho kraje pro rok 2019 částku 1.365.309 Kč 

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území 

Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.365.309 Kč 

 

Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského 

kraje pro rok 2019. Celková výše podpory činí Kč 1.110.600 Kč. 

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov byl podpořen částkou 127.500 Kč. 

Charitní dům Vlčnov byl podpořen částkou 159.400 Kč. 

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice byl podpořen částkou 180.700 Kč. 

Denní stacionář Domovinka byl podpořen částkou 104.800 Kč. 

Pečovatelská služba Strání byla podpořena částkou 538.200 Kč 

Za výše uvedenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme. 
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Sociální služba Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod je v roce 2019 poskytována za finanční podpory Operač-

ního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.     

 

       
 

 

Charita Uherský Brod rovněž děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra Stopa. Zlínský 

kraj podpořil tento projekt v roce 2019 neinvestiční dotací ve výši 80 000 Kč.  

 

 

 
Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v 

roce 2019: 

 
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 677.800 Kč. 

Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 97.800 Kč. 

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 183.100 

Kč. 

Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši  

102.400 Kč. 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 29.600 Kč. 

Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  

91.500 Kč. 

Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  41.500 Kč. 

Centrum seniorů Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  

5.000 Kč. 

Dobrovolnické centrum Stopa bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  

45.000 Kč. 

 

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 
 

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu charitního projektu. Projekt na podporu 

Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek v roce 2019 nadace podpořila částkou 50.000 Kč. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR  
 

Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace.  

Částka ve výši 99.617 Kč bude použita na pořízení vybavení pro paliativní péči Charity Uherský Brod. Projekt je realizován 

za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. 
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