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SLOVO ŘEDITELE
Můj kolega Vít, který každoročně
zpracovává naši Výroční zprávu, mě
neúnavně upozorňuje na to, že jsem
nedodal svůj hodnotící článek za rok
2016. „Šéfe, už jste poslední!“, volá…už se ho téměř bojím potkat.
Neústupný mladík!
A nepožaduje tvrdošíjně jenom článek, ale i nadpis, respektive motto
celé Výroční zprávy, které by charakterizovalo naši činnost.
Tak jsme s kolegou hledali, hledali až
jsme našli. Když jsme společně rozebírali loňský rok, připomněli si ten
obrovský rozsah naší práce, to
množství služeb a aktivit, tu armádu
obětavých pracovníků Charity, tak
jsme dospěli k jednoznačnému poznání, že naše motto Charita vždy a
všude, je vysoce výstižné a pravdivé.
Vše podstatné o činnosti uherskobrodské Charity pro potřebné spoluobčany se dočtete, vážení a milí přátelé, v této Výroční zprávě. Mnoho
našich informací sdělujeme široké
laické i odborné veřejnosti během
roku přes náš web, sociální sítě, newsletter, Charitní zpravodaj, obecní
zpravodaje či regionální média.
Proto se sluší na tomto místě poděkovat v první řadě všem pracovníkům naší Charity, zejména pak těm,
kteří pracují v první linii tváří v tvář
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našim klientům. Klobouk dolů před
jejich obětavostí, vstřícnosti a nasazením!
Dovolte mi poděkovat představitelům samospráv a státní správy za
velmi dobrou komunikaci a spolupráci. Společnými silami se nám daří
zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby.
Velmi těžce si umíme představit naši
činnost bez věrných sponzorů, dobrovolníků a podporovatelů všeho
druhu. Moc mě tato spolupráce těší
a mám radost, že se o naše potřeby
zajímá stále více lidí.
Uvědomujeme si, že byť je odbornost a profesionalita naší práce tím
zásadním v našem konání, přesto
cítíme, že je nutné ji doplňovat nadstavbou v podobě duchovní péče o
klienty i spolupracovníky. Tímto poděkováním směřuji k našemu děkanovi P. Josefu Pelcovi, všem kněžím
uherskobrodského děkanátu a řádovým sestrám. Jejich služba je nenahraditelná!
Děkuji za Vaši podporu, pomoc a
důvěru, přátelé!
S úctou
Petr Houšť

SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí přátelé charitního díla. Otevíráte
výroční zprávu Oblastní charity Uherský Brod za rok 2016. S vděčností
Pánu Bohu chci spolu s vámi poděkovat za další rok společné práce
v charitním díle pomoci našim bližním. Jsem rád, že naše charita funguje v zásadě dobře a plní své poslání, o
čem svědčí i následující přehled služeb, klientů, finančních prostředků
apod. Dobře dopadly Tříkrálová sbírka i Postní almužna. Jejich mírné navýšení ukazuje, že našim farníkům i
spoluobčanům regionu není osud
potřebných lidí lhostejný a že charita
má jejich důvěru. Poskytování zdravotních a sociálních služeb je na velmi dobré úrovni, což mohu potvrdit i
z osobní zkušenosti a všem pracovníkům i podporovatelům charity upřímně děkuji. Přesto si dovolím připomenout, jak je důležité v našem životě i v naší práci nejen prosit o Boží
požehnání tomu, co si sami navymýšlíme, ale také se snažit hledat, co Pán

chce vykonat skrze nás. Když budeme alespoň po malých krůčcích postupovat i v našem osobním duchovním životě, bude pro nás Boží vůle
jasnější. Nebudeme uštvaní a stresováni množstvím další práce, ale budeme schopni i více a srozumitelněji
předávat onen „duchovní rozměr“,
který dělá charitu nezaměnitelnou
s jinými humanitárními organizacemi. Podaří se tak naplňovat slova
emeritního papeže Benedikta XVI:
„Křesťanskou charitu nelze redukovat
na pouhý humanismus nebo humanitární iniciativu. Materiální pomoc,
třebaže je nezbytná, není celá láska.
Tou je účast na nabízené a sdílené
lásce Kristově. Každá autentická láska je konkrétním projevem lásky Boží
k lidem a stává se tedy zvěstováním
evangelia.“
Do dalšího období přeji Oblastní charitě Uherský Brod hodně sil a Božího
požehnání.
P. Josef Pelc

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ RADY CHARITY
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás oslovit jménem rady
charity, která je ustanovena na základě stanov Arcidiecézní charity Olomouc a je poradním orgánem ředitele charity. Členové jsou jmenováni na
2 roky a nemohou být profesionálními zaměstnanci příslušné oblastní
charity. Členy rady se souhlasem příslušného duchovního správce nebo
děkana jmenuje a odvolává prezident
Arcidiecézní charity Olomouc nebo
osoba pověřená diecézním biskupem,
zpravidla na návrh ředitele příslušné
charity. V současné době má rada
Oblastní charity Uh. Brod 11 členů,
kteří zastupují obce, na jejímž území
oblastní charita provozuje sociální
zařízení, členem je i duchovní správce
farnosti.
Rada charity se schází dle potřeby a k
jednání využívá prostory v uvedených
zařízeních. Postupně tak poznáváme
všechny provozy a můžeme objektiv4

ně posuzovat jejich přínos pro obyvatele našeho regionu. V roce 2016
jsme se seznámili s provozem Nízkoprahového denního centra sv. Vincence a noclehárny v Uherském Brodě a navštívili jsme Dům s pečovatelskou službou v Dolním Němčí. Myslím, že mohu zde vyjádřit názor
všech členů rady, že si nesmírně vážíme a oceňujeme práci zaměstnanců
oblastní charity, kteří dokáží předávat milosrdnou lásku všem potřebným. Péče v zařízeních, které provozuje Oblastní charita Uh. Brod je poskytována na vysoké profesionální
úrovni. Svědčí o tom i množství zájemců, kteří využívají služby charity i
těch, kteří jsou zatím „čekateli“ na
umístění do vhodného zařízení.
Přeji všem zaměstnancům Oblastní
charity Uh. Brod hodně trpělivosti a
empatie při jejich náročné práci a
také odpovídající ohodnocení.
Marta Mošťková

O CHARITĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE
OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

ZŘIZOVATEL:

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

RADA CHARITY

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

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
771 01 Olomouc
Marta Mošťková - předsedkyně
Mgr. Petra Píšková
Adam Bobčík
Ing. Marie Kománková
Bc. Karel Smetana
Olga Kvasničková, DiS.
Ing. Petr Vrána
Bc. Marek Mahdal
Vítězslava Kubíčková
Ing. Ferdinand Kubáník
Ing. Jiří Zatloukal
P. Mgr. Josef Pelc - děkan
REVIZNÍ KOMISE

Ing. Věra Rýznarová
Mgr. Blanka Holešová

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2016: 158
(včetně dohod)

Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.
O CHARITĚ

POSLÁNÍ - CÍL - ZÁSADY - CÍLOVÁ SKUPINA
POSLÁNÍ

Oblastní charita Uherský Brod je nezisková 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 principech 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
6

■ dosažení stabilního postavení v síti
registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji
ZÁSADY

Naše práce vychází z křesťanského vnímání hodnoty každé osoby, jeho jedinečnosti 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 specifikovány poslání, cíl, cílovou skupinu
i zásady.

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vážení čtenáři výroční zprávy Oblastní
charity Uherský Brod, dovolte mi,
abych Vás informovala o změnách a
posunech, které se udály v roce 2016
v oblasti sociální práce v naší organizaci.
Sociální práce v naší organizaci je
rozmanitá, tak jako celá škála našich
služeb, sociálních, zdravotních i
„nesociálních“.
Sociální služby prevence poskytujeme
v Uherském Brodě, jak osobám bez
přístřeší, tak matkám s dětmi v tísni.
Poskytujeme služby také pro osoby
s mentálním nebo kombinovaným
postižením v terapeutické dílně. Seniorům pak nabízíme denní stacionář
pro osoby trpícími demencí a Alzheimerovou chorobou, poskytujeme ale
také sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Odborné sociální poradenství je též
jedna ze služeb, která poskytuje podporu a pomoc potřebným spoluobčanům. Mimo to je nabízeno sociálními
pracovníky základní sociální poradenství téměř v každé obci ORP Uherský
Brod.
Dalšími službami péče pak doplňujeme komplexní nabídku pomoci a podpory pro naše spoluobčany. Jedná se
o terénní pečovatelskou službu, jak
přímo ve městě Uherský Brod, tak
v okolních obcích a také o služby domovů pro seniory rodinného typu,
které se mohou pyšnit malou kapacitou zařízení.
Nabízíme také domácí zdravotní i
hospicovou péči v terénní formě.
Každá služba je tedy něčím specifická
a vždy pomáhá našim klientům
v jejich nepříznivých životních situacích. Proto je nutné se v dané problematice dobře orientovat a klást důraz
na profesionalitu. Toto je úkolem
především sociálních pracovníků,

kteří garantují, co nejkvalitnější nastavení služeb a jejich průběh.
Za rok 2016 se tedy událo spoustu
důležitých změn a posunů. Jak jsem
již zmínila, připravovalo se zavedení
nové sociální služby Odborného sociálního poradenství, s tím souvisí
poskytování základního sociálního
poradenství v okolních obcích. Klademe čím dál větší důraz na posílení
sociální práce a intenzivněji se začínáme zabývat kvalitou v sociálních
službách, pravidelně jsou svolávány
porady sociálních pracovníků, kde
mají sociální pracovníci možnost
sdílet mezi sebou svou „dobrou praxi“, či řešit různá úskalí sociální práce. Společně se svými kolegy diskutujeme nad zefektivňováním jejich
práce, nad snížením administrativní
zátěže, jak pro sebe samé, tak pro
své spolupracovníky. Konzultujeme
společně sociální dokumentaci, metodiky služeb a snažíme se o jejich
sjednocení a srozumitelnost, aby
dané materiály nebyly bezúčelné
papíry, kterými se čím dál více zahlcujeme. Tomuto chceme předejít i
díky využití informačního systému
WebCarol, který se snažíme používat
maximálně a tím zajistit, že co nejvíce informací a dat budou shromažďovány bezpečně a na jednom místě. V roce 2016 jsme se snažili také
pravidelně vzdělávat, jak v používání
informačního systému, tak díky
vzdělávacímu projektu, který stále
ještě probíhá.
Doufám tedy, že v dalších
letech se budeme též v oblasti sociální práce ubírat směrem kupředu,
budeme zodpovědně naplňovat své
pracovní povinnosti a zasazovat se o
provádění takových změn a naplňovat takové úkoly, které budou mít
dopad na kvalitu a komfort naší práce.
Mgr. Vladimíra Suchánková
koordinátorka sociální práce
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O CHARITĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
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Bc. Jana Hrdinová
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 279
Email: jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Denní stacionář Domovinka

Mgr. Veronika Bartončíková
Kontaktní údaje
Mobil: 735 713 788
Email: veronika.bartoncikova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence

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

Mgr. Jitka Marková
Kontaktní údaje
Mobil: 731 697 205
Email: jitka.markova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Charitní dům Vlčnov

Jarmila Kubáňová, DiS.
Kontaktní údaje
Mobil: 739 547 626
Email: jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Charitní dům Nivnice

Lucie Jourová, DiS.
Kontaktní údaje
Mobil: 606 055 135
Email: lucie.jourova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Pečovatelská služba Strání
■ Pečovatelská služba Korytná

Bc. Marie Adámková, DiS.
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 267
Email: marie.adamkova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Bc. Pavel Janča
Kontaktní údaje
Telefon: 735 713 789
Email: pavel.janca@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Noclehárna Uherský Brod

Bc. Iveta Dubravová
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 301
Email: iveta.dubravova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod

Mgr. Jana Mackovičová
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 284
Email: jana.mackovicova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Pečovatelská služba Dolní Němčí
■ Pečovatelská služba Horní Němčí

Mgr. Monika Šenovská
Kontaktní údaje
Mobil: 572 633 105
Email: monika.senovska@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Azylový dům Uherský Brod

Mgr. Vladimíra Suchánková
Kontaktní údaje
Mobil: 733 742 053
Email:vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Charitní pečovatelská služba Uherský Brod

O CHARITĚ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ředitel
Ředitelství
oddělení ředitele
Administrativní pracovník
Pastorační asistent, TKS, PA
Vzdělávání a sociální projekty
Dobrovolnictví
Sociální práce
Benchmarking
Centrum potravin. a materiální pomoci
Integrovaný záchranný systém
Mimořádné události, humanit. pomoc
Fundraising a PR
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
Noclehárna Uherský Brod
Centrum seniorů Uherský Brod
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence
Domácí zdravotní péče
Vedlejší a komerční činnost
Kuchyň s jídelnou, Pedikúra, Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
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O CHARITĚ

PROJEKT EU
ROZVOJ A ZVLALITŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CHARITĚ UHERSKÝ BROD
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/00003
Doba realizace projektu: 1. září 2016 – 31. srpna 2018
Náklady: 2 255 247, 14Kč
Cílem projektu je zavést v organizaci nová řešení, která povedou k efektivnějšímu využití zdrojů, k
systematickému zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb, ke schopnostem našich pracovníků
nastavit individuální plány a pracovat s klienty podle individuální péče.
Specifikace a kvantifikace cílů:
1. Zlepšení kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory
2. Zlepšení kvality poskytování služeb v pečovatelských službách
3. Zkvalitnění poskytovaných služeb u klientů se sníženou mentální schopností
4. Zkvalitnění poskytovaných služeb u klientů s ekonomickými problémy
Plánované akreditované školení:
Domovy pro seniory:

Bazální stimulace - 24 vyuč. hod./2 skupiny/21zaměstnanců (19 PSS, 2
SP);

Přesuny klientů, manipulace s klienty na lůžku - 8 vyuč. hod./2 skupiny/25 zaměstnanců (25 PSS);

Aktivizační metody pro seniory - 16 vyuč. hod./2 skupiny/24 zaměstnanců (22 PSS, 2 SP);

Nefarmakologické a aktivizační metody v péči o osoby s demencí - 8
vyuč. hod./2 skupiny/ 24 zaměstnanců (22 PSS, 2 SP);

Prevence pádů u seniorů - 8 vyuč. hod./2 skupiny/ 26 zaměstnanců (24
PSS, 2 SP).
Pečovatelské služby:

Doprovázení umírajícího - 8 vyuč. hod./ 3 skupiny/46 zaměstnanců (44
PSS, 2SP)

První pomoc - 8 vyuč. hod./ 4 skupiny/49 zaměstnanců (48 PSS, 1 SP)

Bazální stimulace - 24 vyuč. hod. / 3 skupiny/42 zaměstnanců (40 PSS,
2 SP)

Jak pracovat s nekomunikujícím klientem - 8 vyuč. hod./2 skupiny/34
zaměstnanců (32 PSS, 2 SP)

Psychiatrické minimum v terénní sociální práci - 8 vyuč. hod./2 skupiny/37 zaměstnanců (35PSS, 2 SP)

Úprava stravy pro osoby těžce přijímající stravu - 8 vyuč. hod./3 skupiny/52 zaměstnanců (50 PSS, 2
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Motivace k pohybové terapii - 8 hod./7 zaměstnanců. (5 PSS, 2 SP);

Ergoterapie a zaměstnání osob se ZTP - 8 hod./4 zaměstnanci (3 PSS, 1 SP);

Arteterapie - 16 hod. / 9 zaměstnanců (6 PSS, 3 SP);

Muzikoterapie - 8 hod. /9 zaměstnanců (6 PSS, 3 SP);

Dramaterapie - 8 hodin /9 zaměstnanců (7 PSS, 2 SP);

Azylový dům, Nízkoprahové denní centrum, Noclehárna

Nezaměstnanost a Úřad práce - 8 vyuč. hod./9 osob (7 PSS, 2 SP)

Problematika návratu z VTOS/PL - 8 vyuč. hod./6 osob (4 PSS, 2 SP)

Sociálně-právní poradenství - 8 vyuč. hod./10 osob (8 PSS, 2 SP)

Motivace klienta ke změně - 8 vyuč. hod./11 osob (10 PSS, 1 SP)

Resocializace osob bez domova - 8 vyuč. hod./4 osoby (3 PSS, 1 SP)

Práce se zadluženým klientem bez domova - 8 vyuč. hod./6 osob (5 PSS, 1
SP)
V rámci jednotlivých klíčových aktivit jsou dále plánovány:

Odborné konzultace

Týmové supervize

Stáže

Tvorba Metodik sloužících ke zkvalitnění a zlepšení péče klientů služeb organizace

BENCHMARKING 2016
"Vynikajících výsledků v systému Hodnocení sociálních služeb ve Zlínském kraji
dosáhly téměř všechny sociální služby naší organizace. Nejvyšší bodové ohodnocení získalo 9 služeb z oblasti péče o seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením
a osoby se zdravotním postižením.
Kvalitní a obětavá práce pracovníků naší charity je patrná nejen ze statistického
hodnocení, ale především z mnoha kladných ohlasů našich klientů a jejich rodinných příslušníků."
Mgr. Martina Šimánková
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
UHERSKÝ BROD
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod je terénní služba poskytovaná v domácnostech, jejímž posláním je pomoc a podpora osobám,
které mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodů stáří
nebo nemoci a nezvládají péči o
svou osobu a domácnost. Společně
s uživateli a jejich rodinami usilujeme o co nejdelší setrvání
v přirozeném prostředí jejich domovů.
Služba je poskytována v obcích
Uherský Brod, Újezdec u Luhačovic,
Těšov, Havřice, Šumice, Bojkovice,
Prakšice, Pašovice, Drslavice, Lhotka,
Hradčovice, Veletiny, Vlčnov, Nivnice, Bánov, Velký Ořechov, Nezdenice, Záhorovice; rozvoz obědů – Nivnice, Korytná, Horní Němčí, Dolní
Němčí, Slavkov

Naší cílovou skupinou jsou osoby
závislé na pomoci druhé osoby a
rodiny s trojčaty či vícerčaty. Od
roku 2015 poskytujeme pomoc matce s trojčaty. Služba je zaměřena na
úklid domu, praní a žehlení prádla,
dovoz obědů, nákupy a pochůzky či
doprovázení maminky s dětmi
s ohledem na individuální potřeby
této rodiny. Služba by měla být poskytována až do věku 4 let dětí.
Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácím prostředí klientů a to v rozsahu, který si zvolí sa12

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

motný klient prostřednictvím pečovatelských činností uvedených v jeho
individuálním plánování průběhu
služby a sjednaných ve smlouvě. V
procesu individuálního plánování
také dochází k průběžnému hodnocení, nejen plnění daných potřeb a
požadavků, ale také i celé služby.
Terénní pečovatelská služba se poskytuje nejen v pracovní dny od 6:30
hodin – 19:30 hodin, ale i o víkendech a ve svátcích od 6:30 – 13:00
hodin podle aktuálně zaplněné kapacity služby.
Je poskytována přímo v domácím
prostředí jednotlivých klientů a vykonává tyto základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.

Je mou milou povinností poděkovat
za dosavadní spolupráci vedením
jednotlivých obcí, farnostem a individuálním dárcům a podporovatelům.
Přeji nám, aby se i v dalších letech
stejně jako dosud dařilo službě přinášet do domovů klientů naší služby
naději žít doma, kde to mají rádi,
přestože již nejsou plně soběstační.
Zapůjčování kompenzačních pomůcek je nabízeno Charitní pečovatelskou službou Uherský Brod jako fakultativní služba. Zapůjčení pomůcek
je však možné nejen klientům této
služby, ale také široké veřejnosti,
jejichž blízcí se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a pomůcky jim
napomohou zvládnout nelehkou
situaci popř. usnadnit péči poskytovanou osobou.
Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemně uzavřené
smlouvy a za finanční spoluúčasti
klienta dle platného ceníku poplatků.
V roce 2016 bylo zapůjčeno 76 pomůcek těm klientům, kteří využívají
naše sociální služby /v rámci fakultativní činnosti/ a 218 pomůcek široké
veřejnosti.

Podrobnější informace o půjčovně
jsou dostupné na internetových
stránkách
organizace:
www.uhbrod.charita.cz.
Kompenzační pomůcky k zapůjčení:
•
antidekubitní matrace
•
polohovací postele
•
mechanické vozíky
•
chodítka pevná i pojízdná
•
toaletní židle
•
Elektrický zvedák
•
Jídelní stolky
•
Odsávačky hlenů
•
Koncentrátory kyslíku

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)

Pečovatelská služba

Název pečovatelské služby
Identifikátor
Počet pracovníků přímé péče/ pečovatelů
Okamžitá kapacita služby
Počet klientů v roce 2016

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
391 8445
12 / 9,825 úvazku

Věkový průměr
Počet rozvezených obědů
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet vykonaných návštěv

9 klientů v daný okamžik; 60 klientů/den
167
59 mužů a 108 žen
79 let
17 322
26 120 dovoz / 57 720 přímá péče
30 284 / 12 915 (pouze v přímé péči)
13

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

V obci Horní Němčí v Charitním domě sv. Václava a v obci Slavkov
v domácnostech, poskytujeme pečovatelskou službu klientům, kteří mají
sníženou soběstačnost jak z důvodu
věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
a rodinám, ve kterých se narodilo 3 a
více dětí.
Klientům pomáháme a podporujeme

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006
Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet pracovníků přímé péče
Okamžitá kapacita služby
Počet klientů v roce 2016
Věkový průměr
Počet rozvezených obědů
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet vykonaných návštěv
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jim v péči o ně samotné. Pomoc při
hygieně, úklidy, podání jídla a pití,
polohování, přesun na vozík, pomoc
při oblékání a svlékání, pomoc při
zajištění stravy, nákupy, běžné pochůzky (např. pošta, lékárna), praní a
žehlení prádla, doprovod k lékaři na
úřady, doprava charitní autem.
Službu poskytujeme denně od 7.00
do 18.00 hodin, dospělým osobám.
Kapacita služby je 2 klienti v jeden
okamžik.
Pravidelně za klienty dojíždí sociální
pracovnice, která poskytuje sociální
poradenství. Velmi kvalitní ošetřovatelskou službu zajišťují zdravotní
sestry z Domácí zdravotní péče
z Uherského Brodu a a také je velmi
dobrá je spolupráce s praktickou
lékařkou MUDr. Neugebauerovou.
Aktivizační pracovníci z Centra seniorů dojíždí za našimi klienty jedenkrát
týdně. Společně chodí na procházky,
jezdí na výlety, nebo vyrábí různé
ruční výrobky.
Tradicí se stal turnaj v Člověče nezlob se, kterého se pravidelně účastní klienti z okolních charitních a pečovatelských domů a také klienti ze
Stacionáře Svaté rodiny z Luhačovic.
Každoročně slavíme na svátek patrona charity sv. Vincence z Paula Den
charity.
Pečovatelská služba
1806627
3
2 osoby
16
8 mužů a 8 žen
75 let
2 095
3 343
10 163

ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRÁNÍ
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

Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnosti
člověka závislého na pomoci druhé
osoby. Pečovatelská služba Strání
vznikla v roce 2003 a pomáhá potřebným lidem nejenom v Domě
s pečovatelskou službou ve Strání,
ale i lidem v obcích Strání, Březová a
Lopeník.
Naší cílovou skupinou jsou osoby
závislé na pomoci druhé osoby a
rodiny s trojčaty či vícerčaty.
Od roku 2014 poskytujeme pomoc
matce s trojčaty. Díky naši pomoci
má maminka více času, který věnuje
péči a výchově svých dětí. Služba je

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006
Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet pracovníků přímé péče/ pečovatelek
Okamžitá kapacita služby
Počet klientů v roce 2016
Věkový průměr
Počet rozvezených obědů
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet vykonaných návštěv

zaměřena na praní a žehlení prádla,
úklid bytu, dovoz obědů, nákupy a
pochůzky či doprovázení maminky
s dětmi k lékaři. Vždy s ohledem na
individuální potřeby této rodiny.
Služba by měla být poskytována až
do věku 4 let dětí.
Obtíže a závislost na pomoci druhé
osoby našich klientů se snažíme
zmírnit nejenom profesionální péči
ale i vypůjčováním kompenzačních

pomůcek. Sklad pomůcek v Domě
s pečovatelskou službou ve Strání
eviduje celkem 63 pomůcek, z toho
16 elektrických polohovacích lůžek.
Těší nás, že na pomůcky se nemusí
čekat a vypůjčují se tak nějak plynule. V roce 2016 bylo evidováno 60
vypůjček.
Jsem ráda, že mohu na sklonku roku
opět říci, že spolupráce obce, farnosti a Charity je výborná. Velké díky
patří vedení příslušných obcí za jejich finanční i morální podporu. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Pečovatelská služba
6347392
10
4 osoby
63
17 mužů a 46 žen
79 let
8 113
11 870
53 460
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ
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

Bilance roku 2016 pro naši Pečovatelskou službu je 26 klientů a 41 nových žádostí o poskytování pečovatelské služby.
V začátku roku 2016 jsme kromě
péče o klienty věnovali čas i přípravám na uspořádání 9. charitního
plesu, který se konal právě
v Korytné. Zúčastnili se ho i někteří
naši klienti. V průběhu roku jsme se
našim klientům snažili zpestřit i zajištěním jiných kulturních vystoupení –
zpívání schóličky, fašanky, návštěva
dětí z mateřské školy, zpívání
s Mužáky, návštěva Mikuláše, zdobení vánočních stromků a tradiční zpí-

vání koled. Dle možností a zájmu se
našim klientům snažíme nabídnout
možnost společenského vyžití i mimo dům. Klienty doprovázíme na
akce pořádané v jiných zařízeních
(např. turnaj Člověče, nezlob se!
v Horním Němčí, Čaj o páté
v Uherském Brodě, mše svaté
v jiných službách a zařízeních Oblastní charity Uherský Brod aj.).
V průběhu roku začali za některými
našimi klienty docházet také pracovníci Centra seniorů.

Díky náleží i otci Petrovi Martinkovi,
který k našim klientům pravidelně
dochází se svátostmi. Také dobrovolníci v naší službě pomáhali klientům
tam, kde pečovatelská služba nemůže. Děkujeme za ochotu a spolupráci
Obci Korytná, MUDr. Sváčkové,
MUDr. Strakovi a Charitní ošetřovatelské službě, díky kterým může být
v případě potřeby poskytována našim klientům 2 x denně ošetřovatelská péče.
Typ sociální služby (zákon č.
108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Kapacita služby
Počet klientů za rok 2016
Věkový průměr v roce 2016
Počet vykonaných návštěv v r. 2016
Počet hodin v přímé péči
16

Pečovatelská služba
4069740
18 klientů
26
77,7 let
46894
9673,12

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

Spokojení klienti – to je to hlavní, co
se vybaví pracovníkům Pečovatelské
služby v Dolním Němčí jako první při
myšlence na nedávné oslavy 10. let
výročí zahájení provozu Domu
s chráněnými byty a Pečovatelské
služby v obci, kterou provozuje Charita Uherský Brod. Ta poskytuje individuální pomoc a podporu už 10 let
osobám v domácnosti žijícím v obci
Dolní Němčí, které mají dočasně
nebo trvale sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
a jejichž aktuální situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba podporuje klienty, aby
mohli i v nepříznivých životních situacích spojených se stářím, nemocí či
zdravotním postižením zůstat ve
svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života
společnosti. Jejím cílem je prostřednictvím odborně poskytnutých úkonů kvalifikovanými pracovníky zameTyp sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc.
službách)
Identifikátor
Kapacita služby
Počet klientů
Věkový průměr
Obložnost v %
Počet setkání
Hodiny
Pracovníci
Okamžitá kapacita služby

zit trvalému umístění klienta
v pobytovém zařízení. Podporuje
kontakty s rodinou a přáteli tak, aby
u klientů nedocházelo k přetrhání
přirozených sociálních vazeb. Je poskytována nepřetržitě, a to 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu v čase, který je
s uživatelem dopředu sjednán.
Tak nebo tak, největší radost máme
vždy především z pozitivní zpětné
vazby od našich klientů, na které
nám jako poskytovateli sociálních
služeb nejvíce záleží: „Rádi bychom
tímto, v závěru roku 2016, poděkovali celému personálu Pečovatelské
služby Dolní Němčí v čele s vedoucí
služby paní Zdenou Bartošovou, za
příkladnou práci pro nás, klienty této
služby. Děkujeme za vstřícnost, vlídné chování, ochotu i porozumění
pečovatelek a dalšího personálu vůči
nám. Práce a úsilí personálu, který se
nám věnuje v nepřetržitém provozu,
si velmi vážíme.“ Klienti Pečovatelské
služby Dolní Němčí
Děkujeme všem kolegům a spolupracovníkům, dárcům, sponzorům, zastupitelům obce i místnímu praktickému lékaři za jejich snahu, úsilí a
pomoc, kterou se podařilo zastínit
všechny problémy a těžkosti, které
fungování naší služby přirozeně doprovází, a těšíme se na vás v rámci
další spolupráce opět za rok.

Pečovatelská služba
9716717
48 uživatelů / den
54
79
X
50 128
12 919
12
4
17

ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV
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

V roce 2016 jsme začaly poskytovat
službu 6 novým klientům, skončila
smlouva 6 klientům, 4 klienti zemřeli, 2 klienti odešli na vlastní žádost,
odchod do pobytového zařízení.
Tělesná soběstačnost klientů naší
služby vykazuje mírné zhoršování,
zaznamenali jsme ve službě nárůst
počtu nemocných s demencí. Péče o
nemocné s demencí je vysoce náročná, vyžadující důsledný individuální
přístup. Novodobý fenomén ovlivnil i
naši službu. V určité chvíli přestává
naše služba stačit a měla by nastoupit služba pobytová zaměřená úzce
na péči o nemocné demencí. Ve
službě jsme pocítili skutečnost, že
těchto zařízeních je v našem regionu
významný nedostatek. Péči o nemocné jsme mohli zajistit díky spolupráci probíhající v multidisciplinárním týmu. Spolupracovali jsme
s lékaři, odbornými lékaři, kněžími,
zaměstnanci soudy, sociálními pracovníky
ze
sociálního
odboru Městského úřadu v Uherském
Brodě, sociálními pracovníky Úřadu
práce i s Policií.
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Zcela významná byla spolupráce
s představiteli Obce Bánov. Ze strany
OÚ se nám dostávalo morální i finanční podpory, okamžitých reakcí
na mnohé potřeby našich klientů,
naše návrhy na saturaci těchto potřeb.
A tak proběhl v Domě
s pečovatelskou službou počítačový
kurz pro seniory (projekt Senioři
komunikují, Nadace V. a L. Klausových), do kterého se zapojili i klienti
naší služby. Odstartovala se spolupráce se Svazem neslyšících a nedoslýchavých, Nedoslýchaví Slovácka
zaměřená na pomoc lidem se sluchovým postižením.
Pravidelně probíhaly mše, bohoslužby slova.
Významnou a krásnou událostí roku
2016 byla možnost účasti na mši
svaté v kapli Domu s pečovatelskou
službou. Mši svatou celebroval P.
Zdeněk Klimeš, působící ve farnosti
odkud naši k se diamantové svatby
našich klientů.

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o
soc. službách)
Identifikátor
Počet pracovníků přímé péče
Okamžitá kapacita služby
Počet klientů v roce 2016
Věkový průměr
Počet rozvezených obědů
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet vykonaných návštěv

Pečovatelská služba
3475241
5
3 osoby
26
79 let
2 436
8 958
16 798

ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH NIVNICE
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

V minulém roce 2016 u nás došlo k
personálním změnám. Vyměnily se
nám sociální pracovnice a aktivizační
pracovnice odešla do důchodu. Její
práci převzala sociální pracovnice.
Aktivizace pro klienty probíhají pravidelně 2x týdně. Jsou zaměřeny na
cvičení paměti, zpěv, povídání, jednoduchá tělesná cvičení, hraní společenských her a přednášky. Pracovnice je tematicky ladí podle ročních
období a svátků během roku. Pořádá
společné modlitby křížové cesty,
májové pobožnosti, adventní a vánoční koledy, .... Účast na aktivizacích je dobrovolná a každý klient si
může vybrat, co mu vyhovuje. Klienti, kteří se společných aktivizací nezúčastňují, ty pak pracovnice obchází
na pokojích, kde probíhá individuálně.
Vloni poprvé jsme dostali od obce
nabídku stromu na vytvoření
„májky“. Během aktivizace jsme připravili květy a řetězy na její výzdobu.

Májku jsme společně vyzdobili a za
pomocí personálu usadili a zabezpečili. Dělala nám radost celý měsíc.
Na charitním domě také proběhla
oslava devadesátých narozenin naší
klientky. S rodinnými příslušníky
uspořádali pro obyvatele i pro personál charitního domu hostinu na
dvoře, protože bylo krásně.
V letních dnech nescházelo ani společné opékání v CHD, kam pracovníci
vodí i své děti, aby svou energií potěšily naše obyvatele.
V minulém roce jsme také zapojili
děti ze ZŠ do projektu – Stáří očima
dětí. Malovaly pro naše klienty obrázky, které máme vystaveny na
chodbách. Devatenáctého prosince
jsme pro ně uspořádali vernisáž jejich výtvorů v našich prostorách a
napekli jsme pro ně linecké cukroví.
Ony pro naše klienty na oplátku připravily pěkný vánoční příběh a
všechny obdarovaly drobným dárkem.
V adventní době přišel klientům zazpívat pan Vlastimil Ondra s dětmi a
folklórní skupina Mužáci.
Pravidelně se u nás každý měsíc konaly mše svaté. Chtěla bych touto
cestou poděkovat P. Martinkovi za
jeho návštěvy, mše sv., povzbuzení a
podporu jak našim klientům, tak i
pracovníkům Charity.

Typ sociální služby (zákon č.
108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor

2694393

Kapacita služby

17

Počet klientů

23

Věkový průměr

84,4

Struktura uživatelů v r.2016

Domov pro seniory

Bez
PnP

Obložnost v %

0
99,2

Přepočtené úvazky

11,8

I.st.
0

II.st.
3

III.st.
8

IV.st.
11
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV
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

Je to již dvacet let od doby, kdy Charitní dům sv. Petra a Pavla ve Slavkově zahájil svou činnost. Dvacet let
příběhů lidí, kteří strávili podzim
svého života v našem zařízení. Příběhů radostných, někdy smutných.
Dvacet let snahy ze strany personálu
vytvářet prostor, aby se klienti
v našem domě cítili jako doma.
Významnou událostí roku 2016 byla
slavností oslava 20. výročí naší služby. Oslava byla zahájena v nedaleké
kapli sv. Zdislavy, kde jsme poděkovali Bohu za jeho ochranu a pomoc a
prosili o požehnání do dalších let. Po
mši svaté slavnostní program pokračoval na nově dvoře charitního domu. Starosta Slavkova Libor Švardala
ve svém proslovu ocenil náročnou
práci pracovníků Charity a poděkoval
personálu a vedoucí charitního domu za jejich svědomitou práci. Každé
z pracovnic osobně předal růži, jako
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symbol vyjádření díků.
Další významnou událostí bylo dokončení rekonstrukce venkovních
prostor našeho zařízení. V roce 2015
byla postavena pergola, v letošním
jubilejním roce byla dokončena nová
dlažba, květinová zahrada, nové
oplocení… Je radostí, když můžeme
vyvézt naše klienty ven pod pergolu
či na nový dvorek a dopřát jim možnost prožít pěkné dny společně
s ostatními a těšit se z modrého nebe, zelené trávy, rozkvetlých květů.
Tohle může častokrát znamenat více, jak návštěva lékaře a krabička
léků.
Jsme rádi, že můžeme již dvacet let
vytvářet domov lidem, kteří jsou
skrze svůj věk odkázáni na pomoc
druhých. Velké poděkování patří
všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Poděkování patří představitelům obce Slavkov v čele s panem
starostou Liborem Švardalou, našemu duchovnímu správci P. Petrovi
Hofírkovi, který naše zařízení pravidelně navštěvuje, vysluhuje svátosti
a je oporou našim klientům
v duchovní oblasti. Velmi si vážíme
jakékoli pomoci a jsme vděční za
slova povzbuzení.

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)

Domov pro seniory

Identifikátor
Kapacita služby
Počet klientů
Struktura uživatelů v r.2016

149 4420
12
21
Bez
I.st.
PnP

(výše příspěvku na péči)
Věkový průměr
Obložnost v %

0
84 let
97,17%

Přepočtený počet úvazků

13,925

0

II.st.

III.st.

IV.st.

0

6

15

ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ DŮM VLČNOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bc. Tereza Holečková
mobil: +420 724 651 258
Vlčnov 1251
687 61 Vlčnov
+420 724 651 315

tereza.holeckova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Charitní dům Vlčnov poskytuje sociální službu již čtrnáctým rokem. Bezbariérový objekt nabízí komfort soukromí v jednolůžkových pokojích
s vlastním nebo společným sociálním zařízením. Péče je poskytována
v nepřetržitě pracovníky v sociálních
službách a zdravotními sestrami.
Zařízení disponuje množstvím kompenzačních pomůcek, které zapůjčuje dle aktuální potřeby svých klientů.
Mezi hlavní patří elektrické polohovací postele, kterými je vybaven každý pokoj. Dále jsou to chodítka, vozíky, drobné polohovací polštáře,
elektrický zvedák. Snahou je zajistit
komfort, pocit bezpečí a kvalitní
péči.
Uplynulý rok 2016 v Charitním domě
ve Vlčnově s sebou nesl personální
změny, kdy jsme se rozloučili se dvěma pracovnicemi a zároveň jsme
nové tři pracovníky přivítali. Jsme
vděčni za nové nápady a podněty
přinesené novým personálem. Kro-

mě změn pracovního týmu, podstoupila služba v květnu Inspekci kvality
sociálních služeb, kde s menšími
připomínkami uspěla.
Z pohledu hmotného vybavení domova byly pořízeny nové matrace a
rozšířen inventář o elektrické postele a matrace do všech postelí, antidekubitní matrace.
V rámci dění domova se v měsíci
květnu konaly v místní kapli pravidelné májové pobožnosti s rozjímáním při růženci. V letních měsících
jsme se s klienty při aktivizaci starali
o naši zahrádku, na které jsme sklízeli bylinky a ovoce. Plody zahrádky
jsme s klienty zpracovávali při výrobě štrůdlů či bublanin. Těmito činnostmi se snažíme zachovávat účast
na pracích, které byly pro naše klienty denní starostí i radostí. Zimní období se pak neslo ve znamení výroby
adventních věnců a pečení vánočního cukroví. Vánoční pečení proběhlo
ve formě společného setkání klientů,
pracovníků a jejich dětí, bývalých
pracovníků a dobrovolníků.
Ráda bych poděkovala za spolupráci
představitelům obce Vlčnov za spolupráci a podporu Charitního domu,
místním
lékařům,
duchovnímu
správci a v neposlední řadě spolupracovníkům a dobrovolníkům.

Typ sociální služby (zákon č.
108/2006 Sb., o soc. službách)
Název služby

Domov pro seniory

Identifikátor

2002899

Kapacita služby

15

Počet klientů

16

Věkový průměr

85,5

Obložnost v %

99,7

Přepočtené úvazky

13,39

Charitní dům Vlčnov
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
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

Domácí zdravotní péče je forma odborné zdravotní péče. Je poskytována přímo v domácím prostředí potřebným lidem jako terénní péče.
Umožňuje jim setrvat ve vlastním
prostředí, které dobře znají a pozitivně ovlivňuje i jejich psychický stav.
Ošetřování pacientů v domácím prostředí je možné na základě indikace
praktického lékaře, nebo při propuštění z hospitalizace do domácího
ošetřování. Odborné úkony jsou
prováděny zdravotními sestrami
registrovanými MZ ČR k samostatnému výkonu práce všeobecné sestry.
Domácí zdravotní péče, která je indi-
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kovaná praktickým lékařem je plně
hrazena ze zdravotního pojištění
každého občana. Odborné zdravotní
ošetření poskytujeme pacientům
všech věkových skupin s dlouhodobým i akutním onemocněním a všem
ostatním, kteří ho nezbytně potřebují.
Poskytujeme tyto úkony: aplikace
injekcí, inzulínu, hypodermoklýzu,
odběry krve a dalšího biologického
materiálu, péče o drény a žaludeční
sondy, péče o permanentní močový
katetr, převazy defektů (proleženin,
bércových vředů, špatně se hojících
ran po chirurgických zákrocích
apod.), měření vitálních funkcí – TK,
puls, dech, TT, saturace, vyšetření
glykémie, podávání léků, výměnu
permanentních katetrů u žen, klyzma, ošetřování stomií, odsávání
hlenů z dýchacích cest a edukaci
rodinných příslušníků.
V roce 2016 poskytla naše služba
zdravotní péči 314 pacientům.

ZPRÁVA O ČINNOSTI

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
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

Posláním domácí hospicové péče
Uherský Brod je všestranná podpora
a pomoc nevyléčitelně nemocným
osobám v konečném stádiu nemoci
a také rodinám a jednotlivcům, kteří
se rozhodli pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí. Toto poslání naplňujeme
praktickým provázením všech zúčastněných osob touto nelehkou
situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.
Co nabízíme?
■ Všestrannou podporu a pomoc
rodině, která na sebe vzala péči o
člověka, který umírá
■ Multidisciplinární tým
 spolupráce s praktickými a odbornými lékaři
 spolupráce s odborným konzultantem
 domácí zdravotní péče
 pečovatelská služba
 odlehčovací služba
 péče o pečující
 sociální práce
 duchovní podpora
 psychologická podpora
 půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
 půjčovna speciálních zdravotnických přístrojů
 poradenství
 péče o pozůstalé
■ Službu nepřetržitě 24 hodin denně
7 dnů v týdnu
■ Zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
22

Zdravotní péče je poskytována bezplatně na základě indikace ošetřujícího lékaře.
Podmínky pro přijetí
 klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
 klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospicové
péči a alespoň jedna osoba je
připravena převzít odpovědnost
za celodenní péči o klienta
 místo poskytování péče na území děkanátu Uherský Brod/ORP
Uherský Brod
Cílová skupina paliativní péče
Cílovou skupinu paliativní péče tvoří
pacienti v pokročilých a konečných
stádiích nevyléčitelných chorob.
Onemocnění a stavy, které v pokročilých stádiích obvykle vyžadují paliativní péči, jsou:
 nádorová onemocnění
 neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené skleróze,
Parkinsonovy nemoci, demence,ALS
 konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
 AIDS
 polymorbidní geriatričtí pacienti
 pacienti v persistujícím vegetativním stavu
 některé vrozené pediatrické
syndromy a onemocnění
 kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní
péče

Domácí hospicovou (paliativní) péči
poskytujeme na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje.

ZPRÁVA O ČINNOSTI

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY
S DĚTMI V TÍSNI UHERSKÝ BROD
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

Níže uvádíme zpracovanou analýzu
výstupních dotazníků, které ilustrují,
jak je dosahováno cílů a poslání našeho zařízení z pohledu klientek.
Klientky očekávají od pobytu v zařízení zejména nalezení bydlení, dále
splácení dluhů a učení se samostatnosti. Téměř u všech splnil pobyt
v Azylovém domě jejich očekávání.
Konkrétně uvádí v oblasti osamostatňování se, nalezení zaměstnání,
bydlení, splácení dluhů, psychického
zklidnění a také ve způsobu poskytování pomoci. U jedné klientky nenaplnil očekávání, a to proto, že existují rozdíly ve spolupráci pracovníků s
jednotlivými klientkami Každá z klientek se naučila novým dovednostem, získala nové znalosti - zdokonalení práce na PC, šetření financí, vaření, vyplňování formulářů, starat se

sama o sebe a samostatnosti.
Za rok 2016, bylo stanoveno klientkami v rámci individuálního plánování, celkem 186 individuálních cílů.
Z toho: splněno – 109x
nesplněno – 29x
částečně splněno – 48x
Mezi nejčastější individuální cíle patřilo:
 Zajištění financí (nadace, finanční hospodaření, odkládání financí)
 Učení a rozvoj klientky a dětí,
plnění školních povinností
 Hledání bydlení a pronájmů
 Získání zaměstnání, brigády či
rekvalifikace
 Zajištění lékařské a odborné
péče
 Řešení soudních řízení, získání
výživného či trestních oznámení
 Vyřízení dávek a zajištění potřebné dokumentace či dokladů
 Volný čas klientky a dětí, režim
dne
 Řešení dluhové situace
 Zajištění mateřské školy, základní školy a střední školy

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc.
službách)

Azylový dům

Identifikátor

3001486

Kapacita služby

9 bytových jednotek, 29 lůžek

Počet klientů

21 klientek/matek, 41 dětí

Obložnost

93,7 %

Dělení klientů dle cílových skupin

12 osob bez přístřeší, 8 osob v krizi, 1 oběť
domácího násilí

Zaměstnanci HPP

5,71 úvazků

Provozní doba

nepřetržitě
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

TERAPEUTICKÁ DÍLNA
SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bc. Jana Boráková
mobil: +420 739 547 620
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
+420 572 631 388

jana.borakova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Každý rok je vždy specifický něčím
jiným. Toto specifikum určuje buď
velká událost, nebo změna. Pro dílnu
byl rok 2016 hlavně o personálních
změnách i velkých událostech. Nový
pracovní rok s námi již nezapočala
pracovnice v sociálních službách
Jarmila Kubáňová, DiS., tím odstartovala již zmíněné personální převraty.
V únoru jsme přivítaly do pracovního
kolektivu novou sociální pracovnici
Bc. Ivetu Dubravovou a o prázdninách odešla za mateřskou dovolenou paní vedoucí Mgr. Martina
Šimánková. Koncem prázdnin se
dílna zapojila do projektu Podpora a
rozvoj vybraných druhů sociálních
služeb
ve
Zlínském
kraji,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776
. Účast v projektu znamená pro dílnu
finanční jistotu na určitou dobu, ale
také nárůst pracovních povinností.
Hlavním cílem tohoto projektu je
podpořit určité druhy služeb ve Zlínském Kraji a prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb. Také jsme tento
rok absolvovaly různé jarmarky –
Kateřinský jarmark, Bílokarpatské
slavnosti, Den Země, Den památek,
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Kapacita služby
Počet uzavřených smluv
Počet kontaktů za rok
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Čaj o páté a Májový jarmark Nivnice
aj. Klienti zde prezentovali své výrobky a při prodeji se učili komunikovat s veřejností a rozvíjet své sociální dovednosti. Jsme rádi, že mezi
již tradiční akce, které dílna pořádá
spolu s Městem Uherský Brod, patří
Filmové promítání pro osoby se
zdravotním postižením a Zábavné
plavání. Je nutné také zmínit společné aktivity s hypermarketem Tesco
Uherský Brod. Společně jsme v roce
2016 uspořádaly společné pečení
vánočních perníčků a následně je
v hypermarketu zdobili.

Sociálně terapeutická dílna
6420497
14 klientů v jeden okamžik
18
2553

ZPRÁVA O ČINNOSTI

DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA
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

V našem zařízení poskytujeme našim
spoluobčanům trpícím AD a jinými
typy demence smysluplné využití
volného času a pohodové prostředí,
které jim nahrazuje atmosféru domova. Snažíme se zábavnou formou
udržovat jejich pohybové a smyslové
schopnosti.
Naším posláním je co nejdéle zachovat klientům soběstačnost, individuálním přístupem jim vytvářet pocit
jistoty, bezpečí, úcty, vědomí sounáležitosti a tak zabránit jejich sociální
izolaci a předčasnému odchodu do
pobytového zařízení.
Celým rokem nás provázela řada
zajímavých akcí:
Velkou společenskou událostí je již
tradičně charitní ples, konaný ve
Strání, který si nenechali ujít naši
milovníci tance.
Fašank jsme s klienty oslavili
v maskách zpěvem a tancem
s dobrým pohoštěním.
Pravidelně každý měsíc věřícím klientům nabízíme duchovní podporu,
před postní dobou mohli zájemci
přijmout i svátost nemocných.
Jako každý rok jsme navštívili lázně
Luhačovice, kde jsme při moučníku a
kávě poseděli a vychutnávali lázeňTyp sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Kapacita služby
Počet klientů
Věkový průměr

skou atmosféru.
Divadlo v Uherském Hradišti nám
nabídlo účast na veselohře „Sám na
dva šéfy“, někteří klienti byli velmi
dojatí, protože již nedoufali, že by
ještě někdy navštívili divadlo.
Na začátku podzimu jsme se zúčastnili na Velehradě pouti nemocných
s velkým duchovním zážitkem.
Po dobu školního roku se klientům
věnují studenti GJAK a střední školy
z Předbranské ulice v rámci odborné
praxe.
Každoročně v září nabízíme veřejnosti seznámení se s naší službou a
problematikou Alzheimerovy choroby pořádáním DNE OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, který je celostátně nazván
„DNY PAMĚTI“. K dispozici máme
odborný materiál pro pečující a také
možnost absolvování testů paměti,
jejichž výsledky včas upozorní na
příznaky poruchy paměti.
V čase adventním nás navštívil Mikuláš s malou pozorností, abychom
společně zazpívali adventní písně.
Před velikonocemi a před vánocemi
jsme s klienty tvořili dekorace a přáníčka pro radost naši i všech přátel.
Na závěr vyjadřujeme díky městu
Uherský Brod za finanční podporu,
panu děkanovi Pelcovi, dobrovolníkům a rodinným příslušníkům za
jejich pomoc, službu i podporu. Těšíme se na spolupráci i v dalším roce.

Denní stacionář

8320216
10 klientů
20 - 8 ukončení pro zhoršený zdravotního
stavu
76,3
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD
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

Služba v roce 2016 fungovala zcela
v terénní formě. Snahou je zařadit
službu do akčního plánu Zlínského
kraje na další období. Děkujeme
obcím, ve kterých působíme za vyjádření podpory, Tescu Uherský Brod
za finanční i materiální dary a dobrovolnici paní Kapinusové za organizaci
tvořivých dílniček pro seniory.

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

Identifikátor
Forma služby

2893219
Terénní (služba je poskytovaná ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod - obce Uherský Brod, Korytná, Strání, Horní Němčí, Dolní Němčí, Bánov)

Počet klientů
Věkový průměr
Počet uskutečněných setkání

54
80,4 let
1069

Průměrný přepočtený úvazek

1,2

ZPRÁVA O ČINNOSTI

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM SV. VINCENCE
UHERSKÝ BROD
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

Ztráta bydlení, nemožnost si najít
práci, dluhy, ale také řešení zdravotního stavu. I takové problémy, řeší
společně s klienty, pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence (NDC). Služba funguje už sedmým rokem a jejím cílem je předcházet
sociálnímu
vyloučení
z důvodu ztráty bydlení, předcházet
také zdravotním komplikacím, které
by u klientů mohly vzniknout tímto
stylem života a také se snažíme o
motivaci k začlenění klientů do
„běžného“ způsobu života.
Pro představu, že pracovníci NDC
musí být vždy připraveni řešit jakékoliv akutní situace, uvádím příběh
pana Tomáše. Tomáš je klientem
služby několik let, má dlouhodobé
zdravotní potíže – trpí epilepsií,
s rodinou se kvůli svému způsobu
života téměř nestýká a jediný, kam si
chodí pro pochopení a podporu je
jeho dědeček, který žije v Domově

pro seniory. Nejednou se stalo, že
epileptický záchvat klienta postihl
přímo ve službě. Pracovníci zareagovali standardně, klienta uložili na
zem, odsunuli veškeré předměty
z jeho blízkosti, aby se nezranil a po
odeznění záchvatu volali Rychlou
zdravotnickou pomoc (RZP). Poslední epileptický záchvat byl však úplně
jiný. Pracovnice postupovaly, tak jak
byly zvyklé, ale najednou přestal pan
Tomáš dýchat. Po zjištění, že má
klient nehmatný puls na krční tepně,
byly nuceny zahájit neodkladnou
kardio pulmonární resuscitaci a to až
do příjezdu RZP. Nikdo si nedokáže
představit, jak dlouhých bylo pro
pracovnici těch pět minut, než se ve
dveřích objevili záchranáři. Pan Tomáš byl ve velmi špatném zdravotním stavu, lékař musel několikrát
použít defibrilátor, ale nakonec dopadlo vše dobře, klienta převezli do
nemocnice a asi po měsíci byl
v dobré kondici propuštěn.
Chci poděkovat svým kolegyním za
skvělou práci, za empatii, pokoru,
akčnost, humor a také za skvělou
atmosféru ve službě. Moje poděkování patří také městu Uherský Brod,
Městské policii Uherský Brod, Policii
ČR Uherský Brod, Sociálnímu odboru
města Uherský Brod a také všem,
kdo se jakkoli podíleli na chodu NDC.

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet aktivních klientů

Nízkoprahová denní centra

Kontakty
Intervence
Strava

3 472
793
1 598

Hygiena

1 362

Praní prádla

242

7817571
101
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

NOCLEHÁRNA UHERSKÝ BROD
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

Noclehárna Uherský Brod poskytuje
přenocování a provedení osobní hygieny všem lidem ve věku nad 18 let,
kteří přišli o vlastní bydlení, ocitli se
na ulici a tuto nepříznivou situaci
nemohou nebo nedovedou ihned
řešit vlastními silami. Služba napomáhá předcházet nemocem a úrazům,
které hrozí lidem na ulici, obzvláště
v zimním období. Umožní lidem přespat v teple, bezpečí a v čistotě. Předchází se tak např. vzniku omrzlin, kterými často lidé na ulici trpí nebo smrti
umrznutím. Cílem služby je předcházet sociálnímu vyloučení, podáváme
pomocnou ruku těm, kteří přišli
téměř o všechno, snažíme se jim pomoci
najít
cestu,
vedoucí
k urychlenému zařazení se do
„běžné“ společnosti a snažíme se,
aby naši klienti věděli, že na svou
těžkou situaci nejsou sami, že je tu
někdo, kdo je ochoten jim pomoci.
Noclehárna Uherský Brod byla uvedena do provozu koncem ledna roku
2016 a do konce roku 2016 poskytla
přes 1400 noclehů.
Jednou z podmínek pro přijetí
k přenocování je soběstačnost klienta, kterou také deklarovali u pána,
kterého nám přivezli v zimě na přenocování. Zjistili jsme, že pán nemá žádné věci, jen to, co měl oblečeno na
sobě. Při pomoci s hygienou jsme
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zjistili, že pán je inkontinentní a má
pouze jedinou plenku, kterou bylo
třeba nutně vyměnit. Pán nebyl
schopen samostatné chůze a na dotazy odpovídal zmateně. V den přijetí
do služby byl propuštěn z nemocnice
do domácího ošetřování. Pán žil
v domnění, že má stále svůj dům, o
který však ve skutečnosti dávno přišel. Protože Noclehárna není vybavena k tomu, aby mohla poskytovat
péči takovým osobám, bylo třeba
ještě v noci zajistit pro pána plenky a
najít mu místo, kde by dostal odpovídající péči, což se podařilo, díky skvělé spolupráci pracovníků Noclehárny
Uherský Brod, pracovnic Nízkoprahového denního centra sv. Vincence,
vedoucí Domácí zdravotní péče a
sociální kurátorky města Uherský
Brod. A tak alespoň tento příběh
skončil šťastně.

Chci tímto poděkovat všem lidem,
kteří se snaží ostatním pomáhat, ať
už jsou to pracovníci Oblastní charity
Uherský Brod, město Uherský Brod,
Sociální odbor města Uherský Brod,
Městská policie Uherský Brod, Policie
ČR v Uherském Brodě nebo občané
Uherskobrodska.

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet aktivních klientů

Nízkoprahová denní centra

Počet lůžkodnů

1 405

7817571
34

ZPRÁVA O ČINNOSTI

KUCHYŇ S JÍDELNOU
Charitní kuchyni s jídelnou provozujeme již 19 let.
Vaříme denně; 7 dní v týdnu, 365
dnů v roce, včetně sobot, nedělí a
svátků.
Dlouhodobě spolupracujeme s odbornými učilišti. Žáci těchto škol
pravidelně dochází na praxi do naší
kuchyně. Někteří u nás dokonce zůstali v pracovním poměru.
Stravu dovážíme nejen do našich
zařízení, ale také do domácností
v Uherském Brodě a okolních obcích.
Naše služby využívají především senioři a lidé, kteří si nejsou schopni
zajistit stravu sami. Část strávníků
dochází do jídelny.
Stravu, kterou dovážíme, zajišťujeme
na základě uzavřené smlouvy, a to
smlouvy o zajištění stravy, která je
určena pro širokou veřejnost, nebo
smlouvy o poskytování sociální služby – pro lidi se sníženou soběstačností, převážně pak
pro seniory a lidi zdravotně postižené. Stravování v jídelně řešeno formou stravenek.
V uplynulém roce jsme byli nuceni
částečně přejít do systému EET.
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V pracovní dny vaříme až 550 jídel, o
víkendech 200 – 250 porcí.
Od listopadu 2012 jsme zapojeni do
IZS. S hasiči Zlínského kraje máme
uzavřenou smlouvu o poskytování
stravy při mimořádných událostech.
Jsme připraveni vařit nejen hasičům,
ale také občanům postiženým těmito událostmi.
Všem strávníkům přejeme dobrou
chuť a děkujeme, že nám i nadále
zachovávají přízeň.

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V roce 2016 se vykoledovalo v obcích uherskobrodska celkem 1 307 294 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
Ing. František Bílek, Ph.D.
mobil: +420 724 651 321
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V Oblastní charitě Uherský Brod bylo z výtěžku TKS použito celkem 773 480 Kč
Výtěžek sbírky byl použit na tyto záměry:
Přímá pomoc rodinám s dětmi: 150 000,- Kč
Podpora CPMP: 223 480,- Kč
Rozšíření poskytování pečovatelské péče v PS Bánov: 200 000,- Kč
Rozšíření služeb Centra seniorů: 200 000,- Kč
Mimo to jsme čerpali z Nouzové fondu TKS:
Pomoc rodině zasažené náhlým úmrtím dítěte: 30 000,- Kč
Od ledna 2016 do prosince 2016 jsme v rámci Přímé pomoci přijali 94 žádostí
o finanční pomoc. Z nich potom bylo podpořeno 48 žadatelů (sociálně slabé
rodiny či jednotlivci z Uherskobrodska). Peníze nebyly na konci roku vyčerpány
a tak se pomoc dále čerpá z tohoto zdroje i v roce 2017.
Děkujeme zástupcům měst a obcí, pracovníkům v sociálních službách v ORP
Uherských Brod a kněžím farnosti za dobrou spolupráci při pomoci lidem
v nouzi.
Děkujeme všem dárcům a dobrovolníků i všem, kteří na potřebné myslí
v modlitbách.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

POSTNÍ ALMUŽNA
V roce 2016 tato tradiční sbírka ve farnostech děkanátu vynesla 151 462,- Kč.
V některých papírových kasičkách se objevily také lístky se jmény rodin, které
farníci anonymně navrhli na podporu. Tyto rodiny pracovníci OCH Uherský
Brod oslovili a po prošetření jejich soc. situace nabídli pomoc.
Záměry využití jsou schvalovány děkanem a ředitelem OCH Uherský Brod.
Záměry využití za rok 2016:
Dar nadaci Děti v Kongu: 5 000Kč Kč
Podpora CPMP: 11 945 Kč
Nákup přízí na obvazy pro malomocné: 1 000 Kč
Dar dvěma potřebným rodinám z Vlčnova: 7 950 Kč
Dar potřebné rodině ze Strání: 1 985 Kč
Prezentace Charity: Dny dobré vůle na Velehradě, 25 let Charity ČR: 5 511 Kč
Tisk prezentačních letáků děkanátu Uherský Brod: 26 499 Kč
Relikviář pro ostatky sv. Zdislavy: 6 695 Kč
Koncentrátor kyslíku pro CHD Vlčnov: 21 229 Kč
Zdravotní matrace pro CHD Vlčnov: 36 212 Kč
Koncentrátor kyslíku pro CHD Nivnice: 21 229 Kč
Vybavení pro Nízkoprahové denní centrum: 6 207 Kč

Výsledky postní almužny dle jednotlivých obcí
Farnost
Uherský Brod
Újezdec u Luhačovic
Horní Němčí
Dolní Němčí
Vlčnov
Pitín
Strání
Bojkovice
Nezdenice
Rudice
Prakšice
Březová
Bánov
Hradčovice
Nivnice
Starý Hrozenkov
Šumice
Korytná
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CELKEM

Vybraná částka
16 643 Kč
2 520 Kč
3 795 Kč
12 000 Kč
9 735 Kč
4 192 Kč
19 825 Kč
12 600 Kč
3 535 Kč
963 Kč
9 200 Kč
2 779 Kč
8 422 Kč
5 098 Kč
6 240 Kč
2 121 Kč
3 197 Kč
3 386 Kč
126 251 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

NÁKLADY V ROCE 2016
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB
spotřeba potravin
zdravotní materiál
kancelářský materiál
úklidový materiál
drobné nákupy, spotřební materiál
pracovní oděvy
pohonné hmoty + LPG
náklady TKS
DDIM
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
nájemné
telefony
poštovné
revize
školení
reprezentace, pohoštění
ostatní služby

12 644 448,89
3 826 387,51
477 796,65
204 162,88
367 116,77
476 215,61
214 787,74
581 262,29
6 209,00
646 470,08
1 885 276,45
634 966,58
102 537,51
758 090,00
158 834,66
26 978,00
39 662,00
100 999,00
239 366,10
1 897 330,06

OSOBNÍ NÁKLADY
hrubé mzdy
DPP, DPČ
sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální pojištění
zákonné sociální náklady

41 602 461,50
30 039 983,00
826 966,00
10 277 301,50
264 070,00
194 141,00

OSTATNÍ NÁKLADY
daně a poplatky
pojištění
ostatní provozní náklady
odpisy
provozní režie
NÁKLADY CELKEM

2 974 545,67
22 371,72
267 448,92
746 057,03
894 668,00
1 044 000,00
57 221 456,06
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝNOSY V ROCE 2016
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
za prodané vlastní výrobky a zboží
za služby poskytnuté klientům
od zdravotních pojišťoven

31 605 895,70
9 751 542,56
17 445 431,31
4 408 921,83

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DARY
příspěvky od jednotlivců
dary od sponzorů
příspěvky z obcí
Tříkrálová sbírka
Postní almužna (kostelní sbírka)

1 738 999,000
326 329,00
453 113,00
251 200,00
623 480,00
84 877,00

OSTATNÍ VÝNOSY
mimořádné výnosy
jiné ostatní výnosy
tržby z prodeje majetku
úroky

1 625 564,10
67 174,00
1 538 372,57
0,00
20 017,53

PROVOZNÍ DOTACE
provozní dotace Zlínský kraj- dostupnost
evropské fondy
provozní dotace Zlínský kraj
provozní dotace město Uherský Brod
provozní dotace Úřad práce Uherské Hradiště
Ministerstvo vnitra ČR

22 603 859,75
19 510 020,00
81 354,75
732 000,00
875 780,00
1 356 705,00
48 000,00

VÝNOSY CELKEM

57 574 318,55

Investice - v roce 2016 proběhl nákup 1 ks nového osobního automobilu, v celkové výši Kč 358.406,-. Výsledek hospodaření za
rok 2016 ovlivňují odpisy, které jsou ve výši Kč 894.668,-. Celkově
naše organizace vykazuje za r. 2016 zisk ve výši Kč 352.862,49.
Ing. Libor Mikel, ekonom
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016
Ztrátová střediska
Středisko
Náklady
Výnosy
VH
Ředitelství
1 397 283,93 1 397 283,93
0,00
Centrum seniorů Uherský Brod
672 836,92
489 875,00
-182 961,92
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
5 155 237,35 4 431 279,88
-723 957,47
Denní stacionář Domovinka
1 170 678,43
965 724,00
-204 954,43
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 1 572 974,98 1 382 362,00
-190 612,98
Vzdělávání
81 461,14
81 354,75
-106,39
Pečovatelská služba Korytná
3 795 529,19 3 437 290,68
-358 238,51
Pečovatelská služba Bánov
2 170 268,26 2 000 656,00
-169 612,26
Nízkoprahové denní centrum
1 626 231,92 1 576 409,00
-49 822,92
Noclehárna Uherský Brod
1 329 175,23
915 198,00
-413 977,23
IZS - krizová pomoc
317 347,27
305 778,00
-11 569,27
Dobrovolnictví
219 382,71
114 000,00
-105 382,71
Náklady TKS
8 759,77
1 950,00
-6 809,77
Postní almužna
7 846,59
6 207,00
-1 639,59
celkem: 19 525 013,69 17 105 368,24 -2 419 645,45
Zisková střediska
Středisko
Náklady
Výnosy
VH
Kuchyně sociální
5 254 807,27 5 831 552,36
576 745,09
Centrum materiální a potravinové pomoci
287 131,02
366 860,00
79 728,98
Domácí zdravotní péče
2 973 068,01 3 075 474,06
102 406,05
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni UB
2 914 038,79 3 075 018,00
160 979,21
Charitní dům Slavkov
4 674 477,97 4 764 909,64
90 431,67
Charitní dům Nivnice
5 432 656,61 5 843 631,75
410 975,14
Charitní dům Vlčnov
4 772 445,91 5 052 713,39
280 267,48
Pečovatelská služba Horní Němčí
1 305 392,73 1 448 692,00
143 299,27
Pečovatelská služba Strání
3 795 677,11 4 059 389,35
263 712,24
Pečovatelská služba Dolní Němčí
4 026 471,04 4 166 282,57
139 811,53
Ples
207 181,27
270 531,00
63 349,73
celkem: 35 643 347,73 37 955 054,12 2 311 706,39
Hospodářská činnost
Středisko
Náklady
Výnosy
VH
Kuchyň ekonomická
2 018 787,87 2 470 223,25
451 435,38
Pečovatelky - pedikúry
34 306,77
43 672,94
9 366,17
2 053 094,64 2 513 896,19
460 801,55
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2016
Oblastní charita Uherský Brod

Náklady
Výnosy
57 221 456,06 57 574 318,55

VH
352 862,49
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PODĚKOVÁNÍ
Státní orgány
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2016 ve výši Kč 18.984.720,-.
Sociální služba Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod je poskytována za
finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje ve
výši Kč 525.300,-.
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016 ve výši Kč 672.000,-.
Zlínský kraj poskytl podporu ze svého rozpočtu na „Dobrovolnický program
STOPA“ ve výši Kč 60.000,-.
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo neinvestiční dotaci na program
„Dobrovolnická služba“ ve výši Kč 48.000,-.
Města a obce
Město Uherský Brod poskytlo dotaci z rozpočtu města 875.780,- (Charitní
pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský
Brod ve výši Kč 367.200,-, Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský
Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 149.800,-,
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla finančně podpořena městem
Uherský Brod ve výši Kč 95.700,-, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši Kč 35.200,-,
Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve
výši Kč 84.800,-, Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 40.680,-.)
Za finanční dary děkujeme obcím Bánov, Dolní Němčí, Korytná, Šumice, Strání,
Březová, Vlčnov, Drslavice.
Děkujeme všem obcím, které nám pomáhají na zařízeních s opravami, rekonstrukcemi, úklidem atd.
Ostatní instituce
Úřad práce Uherské Hradiště Kč 1.356.705,-.
Ostatní firmy
Slovácké strojírny, a. s., Korunka Luhačovice z.s., Nadační fond VIAIVA, Nadace
Divoké husy, Nadační fond Tesco , Nadace Synot, Nadace ČEZ, KOVOVÝROBA
HOFFMANN, s.r.o., Nadace Umění pro zdraví, Obchodní společnost KREDIT,
spol. s r.o., WELCO spol. s r.o., Česká zbrojovka a.s., KASKO-Formy spol. s r.o.,
Nadace Charty 77, STÍN KOVO s.r.o.
Farní úřady
Děkujeme Římskokatolické farnosti Uherský Brod a všem jednotlivým farnostem v uherskobrodském děkanátu za pomoc při Tříkrálové sbírce, Postní almužně a duchovních činnostech na našich zařízeních.
Děkujeme všem

Dárcům

Sponzorům

státním institucím

obcím a městům

farním úřadům uherskobrodského děkanátu

dobrovolníkům
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CENTRUM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI
„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt 15, 32)
V tomto roce se více rozvinula spolupráce s Tescem Uherský Brod – každý týden přebíráme potravinové přebytky, které jsou z různých důvodů stažené
z prodeje. V polovině roku byl spuštěn projekt: „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Tímto děkujeme za finanční
podporu sponzorům: Nadaci Synot, Voma a ČSOB – fórum dárců.
Ing. František Bílek, Ph.D.
vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci

PŘUJATÉ POTRAVINY A HYGIENA
Postní potravinová sbírka ve farnostech

640 Kg

Adventní potravinová sbírka ve farnostech

990 Kg

Sbírka "Ne každý má hody" v prodejnách Jednota

340 Kg

Národní potravinová sbírka Tesco Uh. Hradiště a Uh. Brod

1227 Kg

Potraviny získané z Potravinové banky Zlín

884 Kg

Dary výrobců (Linea, Hamé)
Projekt FEAD 1_ Potraviny

1038 Kg
3330 Kg

Projekt FEAD 1_Hygiena

3155 Kg

Celkem

11 604 Kg
DALŠÍ SBÍRKOVÁ ČINNOST

Sbírka zimního oblečení pro uprchlíky do Řecka

50 pytlů

Peněžní sbírka na Haiti

2979,- Kč

Vánoční dárky pro děti z Ukrajinských dětských domovů

11 dárků

Drobní dárci oblečení, obuvi, nábytku a spotřebičů

nevyčísleno

POSKYTNUTNÁ POMOC
Počet osob včetně dětí, které byli během roku alespoň jednou
podpořeni v rámci CPMP. (Většinou však byla pomoc poskytována opakovaně)

671 osob
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POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
„Dobří holubi se vracejí.“ V roce 2016 byly obnoveny dodávky stravy zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému do areálu muničních skladů
ve Vlachovicích – Vrběticích. Tyto dodávky probíhaly nepřetržitě od 16. října
2014, kdy jsme okolo poledních hodin byli požádáni Hasičským záchranným
sborem Zlínského kraje v souladu s uzavřenou Dohodou o plánované pomoci na
vyžádání telefonicky o zajištění stravy zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému podílejícím na odstraňování škod a hlídání areálu po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. V lednu roku 2015 začala stravu pro IZS
zajišťovat armáda, po jejich odchodu byla na dodávku stravy opět oslovena naše
Charita. Stravu jsme tedy vozili v období únor – květen roku 2016.
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PR A FUNDRAISING
Fundraising a PR jsou nedílnou součástí činnosti Oblastní charity Uherský Brod.
V rámci PR se snažíme šířit povědomí o práci Charity, prostřednictvím fundraisingových aktivit oslovujeme nadace, nadační fondy, firmy a další sponzory se žádostmi o
spolupráci a podporu. Součástí práce PR je i pravidelné vydávání newsletteru, který
jsme nabídli široké veřejnosti poprvé v roce 2015. Newsletter se ukázal jako efektivní nositel zpráv, a z řad veřejnosti na něj máme velmi dobré ohlasy.
V průběhu celého roku 2016 jsme pracovali na plnění povinné publicity i publikování
na Facebooku, Twitteru, webu Oblastní charity Uherský Brod a také na propagaci
činnosti brodské Charity v regionálních médiích, obecních zpravodajích, na obecních
webech, ve zpravodaji Arcidiecézní charity Olomouc a dalších médiích.
V roce 2016 se nám, v rámci fundraisingu, díky vstřícnosti nadací, nadačních fondů,
regionálních firem a sponzorů podařilo získat finanční prostředky na pomůcky, přístroje a další vybavení pro řadu klientů našich služeb. Jako velmi účinné se ukázaly
osobní návštěvy zástupců vedení Oblastní charity Uherský Brod ve firmách regionu a
na obecních úřadech. Zástupci firem i obcí projevili velké pochopení a prakticky ani
v jednom případě jsme neodešli bez příslibu spolupráce, která se také následně zrealizovala. Tuto vstřícnost obcí a firem s velkou vděčností vítáme.
Další pokračování měla desítka sbírek potravin a hygienického zboží pro sociálně
slabé občany.
Prostředky pro podporu činnosti naší Charity se snažíme získat také vlastními aktivitami, zejména benefičními akcemi. Mezi tyto naše aktivity patřil v roce 2016 například Charitní ples v Korytné a Benefiční degustace přívlastkových vín ve Strání.
Velké poděkování za spolupráci a vstřícnost patří vedení obcí ORP Uherský Brod,
sponzorům, dárcům, donátorům, dobrovolníkům, zástupcům médií a dalším podporovatelům.
Oleg Kapinus
manažer pro PR a fundraising
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DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolnický program STOPA v roce 2016
V roce 2016 se dobrovolnictví v Oblastní charitě Uherský Brod těšilo výborné
kondici. Přicházeli noví dobrovolníci, pustili jsme se do doučování dětí, pracovali
v již zaběhlých činnostech akreditovaného programu. Přivítali jsme 18 nových
dobrovolníků, aktuálně máme 48 aktivních dobrovolnických smluv. V roce
2016 bylo celkově našimi dobrovolníky vykonáno 950 dobrovolnických hodin.
Dobrovolnická činnost v našich službách je velmi oceňovanou službou jak pro
naše klienty, tak také pro pracovníky. Dobrovolníci jsou již nedílnou součástí
poskytování služeb, pomáhají jak s doučováním dětí na Azylovém dome, tak s
podporou uživatelů v Terapeutické dílně, denním stacionáři, pomáhají při organizaci akcí, dochází za uživateli našich služeb, kde jim předčítají, povídají si s
nimi, dělají jim společnost.
Povídání, četba, modlitba a společnost je hlavní náplní i u dobrovolníků
v Nemocnici s poliklinikou.
Mimo sociální služby a Nemocnici pomáhali dobrovolníci s organizací našich
akcí (Pouť, Tábor, Drakiáda), školili se a také pomáhali v Centru potravinové a
materiální pomoci („CPMP“) s pořádáním sbírek a tříděním do skladu. Další
žádanou dobrovolnickou službou je doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které probíhá v prostorách na Panském domě.

Dobrovolnictví v naší organizaci se má stále ještě čemu učit a kam rozvíjet, proto si velmi vážíme veškeré pomoci a podpory, díky které můžeme dobrovolnickou službu vykonávat a zlepšovat. Děkujeme!

Mgr. Jana Haluzová
koordinátorka dobrovolnictví
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DUCHOVNÍ AKTIVITY

























Otec děkan je pravidelně zván na porady vedení a na jednání Rady charity, 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 děkan se velmi zajímá také o zapojení naší Charity do IZS.
Zástupce Oblastní charity Uherský Brod (OCH UB) je členem pastorační
rady farnosti Uherský Brod /Marie Vintrová/.
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 ročně
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, Charitní tábor, oslavy výročí, slavnostní
porada na závěr kalendářního roku ve Strání.
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 5x adorace ve farním kostele v Uherský Brodě.
Duchovní obnova zaměstnanců v trvání dvou dnů pod v Mikulově pod
vedením P. Oldřicha Chocholáče.
Účast Charity v mariánském průvodu u příležitosti Růžencové slavnosti v
Uherském Brodě.
Účast Charity v průvodu Božího těla v Uherském Brodě, jeden z oltářů je
též u vchodu do budovy Charity.
Ve spolupráci s brodskými skauty rozvážíme Betlémské světlo.
Požehnání a vyslání tříkrálových koledníků téměř ve všech obcích děkanátu.
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 Uherský 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 organizují 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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PODPORA ZŘIZOVATELE
Naším zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Oblastní charita Uherský
Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Byla zřízena dekretem 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 Uherský Brod, které si velmi vážíme:









každoroční poskytnutí bezúročné půjčky, které nám pomáhají překlenout I. čtvrtletí kalendářního roku, než obdržíme první splátku dotací
z Ministerstva práce a sociálních věcí /3 mil. korun/
profinancování projektů
metodická, odborná a konzultační činnost
pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky /TKS/ a Postní almužny /PA/
nabídka pastorace a duchovních obnov 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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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
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 působíme, za lidi, kteří v něm žijí, včetně našich zaměstnanců. Uplatňování společenské odpovědnosti považujeme za nedílnou součást systému řízení naší organizace.
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 oblečení, 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 výhodných 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 placeného volna při přípravě na státní závěrečné zkoušky/

umožňujeme zejména matkám s dětmi flexibilní pracovní dobu

umožňujeme zejména matkám s dětmi pracovní dobu na zkrácené
úvazky

umožňujeme matkám s dětmi zapojit se částečně do pracovního procesu i během rodičovské dovolené, pokud to charakter jejich práce
dovoluje
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zajišťujeme zaměstnancům duchovní rozvoj ve formě pravidelných rekolekcí

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

se společností T-Mobile máme nastaven systém tiskového řešení

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 systému

na základě této smlouvy jsme připraveni pomáhat zejména při mimořádných událostech typu povodní, požárů, průmyslových havárií, dopravních 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./

poskytujeme sociální poradenství v 10 obcích ORP Uherský Brod

Centrum potravinové a materiální pomoci shromáždilo cca 10 tun potravin a hygienických potřeb, které během roku rozdalo sociálně slabým rodinám a lidem bez přístřeší, máme nastavený systém pomoci,
aby nedocházelo k jejímu zneužívání

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

zavedli jsme doučování dětí ze sociálně slabých rodin

poskytujeme dluhové poradenství

pořádáme semináře, prezentujeme svoji činnost v obcích ORP UB

spolupracujeme s regionálním tiskem a televizí

pro kvalitnější komunikaci s veřejností vydáváme svůj Charitní zpravodaj a newsletter

k větší informovanosti o našich službách aktivně využíváme náš web a
sociální sítě

spolupracujeme s mnoha firmami a nadacemi, věnujeme se aktivně
fundraisingu

pořádáme kulturní akce pro širokou seniorskou veřejnost, pořádáme
kulturní a sportovní akce pro klienty i mimo naše zařízení

pořádáme benefiční akce na podporu a propagaci našich služeb
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 sociálních služeb

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

máme nastavený systém předávání informací

jsou jasně nastavená pravidla pro přijímání a využívání darů

je zpracovaný Strategický plán organizace

máme nastaven systém pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic
44

