NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ ZEJMÉNA:

PREAMBULE
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost
a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého
života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti a svým
učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.
Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální,
humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž
prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.
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SLOVO ŘEDITELE
ŽALUJI…ANO, ŽALUJI!
Žaluji, že náš stát, naše vlády, nebyly schopny od vzniku
samostatné České republiky vytvořit důstojné podmínky
pro nestátní neziskové organizace (NNO) poskytující
sociální služby.
Žaluji, že nebylo doposud nastaveno jasné a dlouholeté
financování sociálních služeb a tím zajištěna stabilita
poskytovatelů zejména z řady NNO.
Žaluji, že nebyl vytvořen jasný a spravedlivý systém
spolufinancování sociálních služeb ze strany krajů, ORP a
obcí. Zajistit financování sociálních služeb musí ti, kteří
disponují veřejnými prostředky.
Žaluji, že doposud stát nebyl schopen zajistit stejné podmínky financování
v jednotlivých krajích. Je nepochopitelné, že každý kraj má nastavena mnohdy velmi
rozdílná pravidla v oblasti spolufinancování sociálních služeb.
Žaluji, že ani na úrovni ORP nejsou nastavená stejná pravidla pro spolufinancování
sociálních služeb. V mnohých ORP ani žádná pravidla zpracována dodnes nejsou a mě
už opravdu nebaví dělat výběrčího daní.
Žaluji, že v mnoha případech mají příspěvkové organizace poskytující sociální služby
lepší podmínky pro svoji činnost než NNO. Zřizovatelé příspěvkových organizací (kraje,
obce) často výrazně dofinancovávají provoz příspěvkových organizací ze svých
rozpočtů, tedy z daní nás všech, a to na úkor NNO.
Žaluji, že stát skrze Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, kterou řídí, není dlouhodobě
schopen nastavit jasná a spravedlivá pravidla pro zajištění provozu domácí zdravotní
péče a domácí hospicové péče, spravedlivého finanční ocenění zdravotních sester
a jejich stabilizaci v tomto segmentu zdravotní péče. Věc je jednoduchá - kde není
vůle, tam není ani cesta!
Žaluji, že stát doposud nebyl schopen zmírnit velmi přebujelou administrativu
a nezřídil jedno sběrné místo pro shromažďování sledovaných a potřebných dat.
Žaluji, že stát není schopen zajistit více finančních prostředků z dotací EU pro
poskytovatele sociálních služeb zejména z řady NNO v oblasti investic (pořízení
a opravy budov, pořízení vybavení, pořízení aut do terénních služeb, atd.), a to bez
finanční spoluúčasti žadatele a s financováním ex-ante.
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Žaluji, že po nás stát, na všech jeho úrovních, vyžaduje stále v mnoha případech
uvádět povinnou publicitu. Nepochopil jsem dosud za co, že máme být vděční?? Za to,
že volení zástupci přerozdělí veřejné rozpočty, tedy peníze daňových poplatníků? Za
to, že za stát, za tuto společnost, a na základě jejich požadavku, pečujeme o nemocné,
o sociálně slabé rodiny, opuštěné seniory, matky samoživitelky, lidi s demencemi
a mentálním postižením, lidi na okraji společnosti a jinak potřebné občany a voliče?
Nemá to tedy být spíše naopak?
Omlouvám se Vám, vážení a milí přátelé, za tento svůj výlev nespokojenosti
s dlouhodobě nevyřešeným způsobem financování sociálních služeb, zejména pokud
se jedná o poskytovatele z řad NNO.
Nicméně přes veškeré výše uvedené problémy s radostí konstatuji, že rok 2018 byl
v činnosti Charity Uherský Brod rokem ve všech ohledech opět velmi úspěšným, jak se
o tom můžete dočíst a přesvědčit na dalších stránkách této výroční zprávy.
Charita Uherský Brod je významným poskytovatelem sociálních služeb v našem
regionu, současně i velikým zaměstnavatelem (220 pracovníků), který poskytuje, a to
nad rámec svých povinností, také mnoho služeb těm, kterým už nikdo jiný není
schopen pomoci. Toto jsme schopni vykonávat jenom díky velkému zájmu našich
spolupracovníků, dobře nastaveným procesům v organizaci práce, v dobrém
financování naší činnosti a inovativnímu přístupu našich skvělých lidí.
To vše se nám daří i za velké pomoci a podpory ze strany našeho zřizovatele, otce
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Naše poděkování směřujeme k městu Uherský
Brod a do obcí našeho regionu, ke starostům a obecním zastupitelům, protože
spolupráce s nimi je pro nás klíčová.
Moc mě těší, že na nás myslí a stále nás podporují podnikatelé, různí sponzoři
a nadace, protože jejich finanční a materiální pomoc nám velmi pomáhá při rozvoji
naší činnosti.
Nezastupitelnou roli mají, při pomoci klientům naší Charity, kněží děkanátu Uherský
Brod v čele s otcem děkanem P. Svatoplukem Pavlicou. Jejich služba je neocenitelná,
stejně jako služba ze strany našich stálých, i nových dobrovolníků.
Všem Vám, vážení a milí přátelé, za Vaši pomoc, podporu, modlitbu a službu, velmi
děkuji. A moc Vás prosím, abyste Charitě zachovali přízeň, respektive skrze Charitu
zejména těm, kterým sloužíme.
S úctou
Petr Houšť
ředitel, statutární zástupce
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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Člověk je Bohem povolán ke službě. Proto bude natolik
šťastný, nakolik bude toto poslání naplňovat. Je
samozřejmě jednodušší a pohodlnější si nechat sloužit.
Pán Ježíš je jasným příkladem, že On je služebníkem všech.
„Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil.“
Charita je organizace, která má toto poslání naplňovat
a uskutečňovat. Zaměstnancům nemá jít jen o vykonávání
odborných ošetřovatelských úkonů a splnění si povinností,
ale o vkládání do těchto úkonů lásku, která se projevuje
celistvě zájmem o člověka. Člověk nemá totiž jen tělo,
ale i duši a ducha. Všechny tři složky musí být ošetřovány.
Děkuji všem, kteří službu vnímají v tomto smyslu a tak přibližují lidem Boží lásku
a vyprošuji jim hojnost Božího požehnání pro další službu.
P. Svatopluk Pavlica, děkan

Místoděkan P. Petr Hofírek při sloužení mše svaté u příležitosti
Charitní pouti ke svaté Zdislavě ve Slavkově
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
CHARITA UHERSKÝ BROD
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
Tel: +420 572 630 648
Fax: +420 572 631 128
www.uhbrod.charita.cz
IČO: 48489336
DIČ: CZ48489336
Bankovní účet:: 1540093329/0800
ID datové schránky: x9sj7sn
ŘEDITEL, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA
+420 602 706 376
petr.houst@uhbrod.charita.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE, SBÍRKOVÁ ČINNOST
Ing. František Bílek, Ph.D.
+420 724 651 321
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2018
220 (včetně dohod)
ZŘIZOVATEL
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
771 01 Olomouc
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
uherskobrodský děkanát
ORP Uherský Brod

ZÁSTUPCE ŘEDITELE, HLAVNÍ EKONOM
Ing. Libor Mikel
+420 724 651 320
libor.mikel@uhbrod.charita.cz

POSLÁNÍ - CÍL - ZÁSADY - CÍLOVÁ SKUPINA
POSLÁNÍ
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
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.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
■ Odborné sociální poradenství
Mgr. Vladimíra Suchánková
Mobil: +420 733 742 053
Email: vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz

■ Domácí odlehčovací služba Uherský Brod
Bc. Terezie Fojtíková, DiS.
Mobil: +420 724 651 265
Email: terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz

■ Pečovatelská služba Bánov
Bc. Jana Mošťková
Mobil: +420 724 651 325
Email: jana.mostkova@uhbrod.charita.cz

■ Denní stacionář Domovinka
■ Odlehčovací služba Uherský Brod
Bc. Jana Hrdinová
Mobil: +420 724 651 279
Email: jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz

■ Pečovatelská služba Korytná
Mgr. Jitka Chvílová
Mobil: +420 724 651 262
Email: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz
■ Pečovatelská služba Strání
■ Odlehčovací služba Strání
Bc. Miroslava Havlíková, DiS.
Mobil: +420 776 080 273, +420 724 651 347
Email: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz
Bc. Jarmila Výmolová Tomancová
Mobil: +420 606 055 135
Email: jarmila.tomancova@uhbrod.charita.cz
■ Pečovatelská služba Horní Němčí
Mgr. Jana Mackovičová
Mobil: +420 736 517 603
Email: jana.mackovicova@uhbrod.charita.cz
■ Pečovatelská služba Dolní Němčí
Mgr. Jana Miškeříková
Mobil: +420 736 525 497
Email: jana.miskerikova@uhbrod.charita.cz
■ Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
Mgr. Jan Smrtka
Mobil: +420 572 637 333, +420 730 562 286
Email: jan.smrtka@uhbrod.charita.cz
Bc. Klára Burešová
Mobil: +420 724 651 288
Email: klara.buresova@uhbrod.charita.cz
■ Regionální centrum sociální pomoci Uherský Brod
Mgr. Vladimíra Suchánková
Mobil: +420 733 742 053
Email: vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz
Bc. Lukáš Jílek
Mobil: +420 703 498 546
Email: lukas.jilek@uhbrod.charita.cz
■ Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod
Bc. Bohumila Smutná
Mobil: +420 601 387 996, +420 724 651 299
Email: bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz
Bc. Kristýna Jehličková
Mobil: +420 731 693 986
Email: kristyna.jehlickova@uhbrod.charita.cz

8

■ Charitní dům Vlčnov
Mgr. Jitka Marková, DiS.
Mobil: +420 731 697 205
Email: jitka.markova@uhbrod.charita.cz
■ Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice
Jarmila Kubáňová, DiS.
Mobil: +420 739 547 626
Email: jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
■ Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Mgr. Pavel Hetmer
Mobil: +420 724 651 261
Email: pavel.hetmer@uhbrod.charita.cz
■ Noclehárna Uherský Brod
Bc. Pavel Janča
Mobil: +420 735 713 789, +420 724 651 299
Email: pavel.janca@uhbrod.charita.cz
■ Centrum seniorů Uherský Brod
Mgr. Simona Vrba
Mobil: +420 724 651 321
Email: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
■ Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod
Mgr. Jana Boráková
Mobil: +420 739 547 620
Email: jana.borakova@uhbrod.charita.cz
Veronika Linhart, DiS.
Email: veronika.linhart@uhbrod.charita.cz
Mgr. Iveta Dubravová
Email: iveta.dubravova@uhbrod.charita.cz
■ Sociální rehabilitace Uherský Brod
Mgr. Jana Boráková
Mobil: +420 739 547 620
Email: jana.borakova@uhbrod.charita.cz
■ Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod
Mgr. Radka Roubalíková, DiS.
Mobil: +420 724 651 264
Email: radka.roubalikova@uhbrod.charita.cz
Mgr. Pavla Kadlčková, DiS.
Email: pavla.kadlckova@uhbrod.charita.cz
Bc. Darja Mičová
Email: darja.micova@uhbrod.charita.cz

O CHARITĚ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ŘEDITEL
Ředitelství
oddělení ředitele
Administratvní pracovník
Pastorační asistent, TKS, PA
Vzdělávání a sociální projekty
Dobrovolnictví, benchmarking
Sociální práce, GDPR, WebCarol
Regionální centrum sociální pomoci
Centrum potravin. a materiální pomoci
Integrovaný záchranný systém
Mimořádné událost, humanit. pomoc
Fundraising a PR
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
ekonomické oddělení
Hlavní ekonom - vedoucí
Ekonom, 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 tsni Uherský Brod
Denní stacionář Domovinka Uherský Brod
Terapeutcká dílna sv. Justny Uherský Brod
Noclehárna Uherský Brod
Centrum seniorů Uherský Brod
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence
Domácí zdravotní a hospicová péče
Odborné sociální poradenství
Vedlejší a komerční činnost
Kuchyň s jídelnou, pedikúra, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

9
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PROJEKT EU

ROZVOJ A ZKVALITŇOVÁNÍ 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.
V rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu proběhly:
· Akreditované kurzy
· Odborné konzultace
· Týmové supervize
Konkrétně šlo o tyto kurzy:
· Základní nácviky manipulace s málo pohyblivými klienty
· Aktivizační metody pro osoby s demencí
· Problematika pádů u seniorů
· Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči - přání a skutečnost
· Úvod do problematiky technik zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů
· Základy psychopatologie
· Základy péče o nemocné, včetně výživy, přípravy pokrmů a péče o klienty s inkontinencí
· Taneční terapie
· Arteterapie
· Podpora soc. vyloučených osob v nezaměstnanosti a orientace na ÚP
· Úvod do problematiky výkonu trestu odnětí svobody a psychiatrické léčebny
· Příprava uživatelů sociálních služeb prevence na samostatný život
Dále jsou plánovány:
· Stáže
· Metodiky sloužící ke zkvalitnění a zlepšení péče klientů služeb organizace
Celkem se do aktivit projektu zapojilo 121 osob.
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PROJEKT EU

Název akce (projektu):
Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002402
Období realizace: 2017 – 2019
Celkový rozpočet: 20 000 000,00 Kč
Stručný obsah: Oblastní charita Uherský Brod bohužel nedisponuje žádnými vlastními prostory,
kde by mohla nabídnout kombinaci komunitních a veřejných (sociálních) služeb. Tedy nemůže v
současnosti naplno poskytovat své služby ať již v oblasti sociální, tak i v oblasti vzdělávacích,
kulturních a rekreačních aktivit. Jednou z možností je zbudování komunitního centra, resp.
veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém by se mohli členové komunity setkávat. V rámci
předmětné výzvy, která je zaměřena výhradně na veřejný, církevní a neziskový sektor, koupila
charita vlastní nemovitost v centru města Uherského Brodu, kterou zároveň zrekonstruuje plně
pro potřeby víceúčelového komunitní centra především pro potřeby klientů, kteří by
navštěvovali toto nově vybudované a zcela ojedinělé centrum v regionu. Klienty centra by byli
především osoby ať již se zdravotním postižením, senioři, sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené či jinak sociálně znevýhodněné skupiny.
Centrum by jim nabízelo kombinaci jak komunitních služeb a minimální základní sociální
poradenství, sociální služby v ambulantní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální
situace a sociálního začleňování a tzn. sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměřené
na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit moderní zázemí pro víceúčelové komunitní centrum, v němž
budou členové komunity (cílové skupiny) mít možnost setkávat se za účelem realizace
sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit, které přispějí ke zlepšení sociální
situaci jednotlivců i komunity v dané lokalitě jako celku. Zároveň bude centrum, mimo
provozování volnočasových programů a aktivit, kulturních a zájmových akcí, vyplývajících z
tradic a zvyků komunity či krajové oblasti uherskohradišťska, resp. Slovácka a Jižní Moravy jako
takové, poskytovat i služby veřejně-sociálního charakteru (ve smyslu z. č. 108/2006 Sb.), tj.
služby sociálního poradenství a služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením se na řešení
nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Tyto služby budou přístupné všem
obyvatelům lokality a jejího okolí (celé ORP Uherský Brod). V souvislosti s tím lze tedy
jednoznačně konstatovat, že se bude jednat o v kraji unikátní víceúčelové komunitní centrum,
které bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb otevřené širokému spektru
členů komunity i všem obyvatelům oblasti. Veškeré tyto služby by byly členům komunity
poskytovány zdarma. Blíže tuto problematiku popisuje studie proveditelnosti.
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Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Období realizace: 7/2016 – 6/2020
Celkový rozpočet: 459 549 999,30 Kč
Stručný obsah:
Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a
terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi
(osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy
transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče
pro osoby se zdravotním postižením.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do
konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím
evaluace.
Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením,
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:
· zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb;
· podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby
ohrožené sociálním vyloučením;
· zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;
· pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi – osoby
pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při
vstupu nebo návratu na trh práce.
Cílové skupiny:
· Osoby se zdravotním postižením
· Osoby pečující o malé děti
· Rodiče samoživitelé
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Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb
Program cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Slovenská republika – Česká republika
Kód projektu: NFP 304030D115
Partneři projektu: Oblastní charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézna charita
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019
Rozpočet projektu: 54 950,40 EUR (financováno 85 % z EFRR, 10 % vlastní zdroje, 5 % ze
státního rozpočtu)
Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň spolupráce mezi regionálními aktéry, kterými jsou
Oblastní charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézní charita. A to prostřednictvím rozvoje
společného informačního prostoru, výměny zkušeností a vzdělávání.
Projekt zahrnuje několik dílčích aktivit:
1) Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu
Tato aktivita bude realizována prostřednictvím zpracování pracovního materiálu zaměřeného na
přípravu a realizaci dalších společných projektů a možnosti jejich financování. Dále proběhnou
společná střetnutí.
2) Zvyšování institucionárních kapacit a zručností organizačních struktur v oblasti efektivní
správy, vzdělávání
Tato aktivita bude naplněna prostřednictvím cyklu společných školení, která zvýší
kompetentnost nejen vedoucích pracovníků, ale také ostatních zaměstnanců, fundraiserů. Obě
organizace se v oblasti rozvoje sociálních služeb potýkají s obdobnými problémy, mají však
různé metody jejich řešení. Smyslem školení je výměna zkušeností, vzdělávání v oblasti
legislativy a dalších témat. Společná školení obou partnerů budou probíhat střídavě na české a
na slovenské straně, tak aby docházelo k vzájemnému posilování partnerství.
Celkem proběhne 14 školení. Čtyři školení u českého partnera, deset školení u slovenského
partnera.
3) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur
Společné aktivity podporující místní identitu a tradice budou nástrojem pro vytváření a
upevňování partnerství. V průběhu projektu bude realizováno několik střetnutí obou organizací
a jejich klientů střídavě na obou stranách hranice pro úspěšné navázání partnerství nejen mezi
organizačními strukturami, ale také klienty.
Celkem proběhne 12 střetnutí obou organizací a jejich klientů.
Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé ORP Uherský Brod a okresu Trnava. Cílová skupina je
složena z klientů partnera, zaměstnanců a dobrovolníků.
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Projekt: PODPORA ZAMĚSTNANOSTI V CHARITĚ UHERSKÝ BROD
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod cílí na pomoc osobám, které se ocitly v
tíživé životní situaci.
Projekt podpoří 10 osob, z čehož 3 osoby v rámci projektu budou mít možnost absolvovat kurz
Pracovník v sociálních službách a následně budou zaměstnány.
Doba trvání je od října 2018 do května 2019.
Registrační číslo projektu je: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009802

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM II
Registrační číslo projektu: CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008
Cíl projektu:
Poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a základní zboží. Z
potravin jde hlavně o konzervy a trvanlivé potraviny, vždy s důrazem na kvalitu složení.
Materiální pomoc zahrnuje potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní kuchyňské vybavení,
ošacení (spodní prádlo, šály, čepice apod.), potřeby pro péči o novorozence a kojence, základní
úklidové prostředky.
Partnerem projektu je Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. Oblastní charita Uherský Brod
jakožto spolupracující organizace Potravinové banky zajišťuje distribuci zboží potřebným lidem.
Statistika projektu je uvedena ve zprávě o činnosti Centra potravinové a materiální pomoci svaté
Zdislavy.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
UHERSKÝ BROD
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

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod je
terénní služba poskytovaná v domácnostech,
jejíž 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. V roce 2018 jsme stejně jako
v loňském roce poskytovali pomoc jedné
rodině s trojčaty. Služba těmto rodinám 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.
Pečovatelská služba je poskytována ve
vymezeném čase v domácím prostředí klientů
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a to v rozsahu, který si zvolí samotný klient
prostřednictvím
pečovatelských
činností
uvedených v jeho plánu péče (tzv. individuální
plán). Tento společně sestavujeme podle
sjednaných činností ve smlouvě tak, aby
potřebám klienta vyhovoval.
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
hodin – 13:00 hodin, podle aktuálně zaplněné
kapacity služby. Stále narůstající potřeba
a zájem z řad občanů Uherskobrodska nás
vedla ke snaze rozšířit časový rozsah služby.
Zlínský kraj částečně podpořil tento náš
rozvojový záměr a od roku 2020 budeme moci
službu rozšířit v rámci doby poskytované péče.
Služba 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.
V uplynulém roce se dostalo službě několik
osobních i písemných poděkování od rodin
klientů. Za tuto formu povzbuzení jsme velmi
vděční, neboť je to důkaz, že našim klientům je
poskytována kvalitní péče a pracovníky to
povzbudí k další práci.
Velké poděkování patří všem našim dárcům
a sponzorům, obcím a farnostem. Poděkování
patří za každoroční nemalou finanční podporu
městu Uherský Brod, Zlínskému kraji
a samozřejmě celému kolektivu služby, bez
jehož příkladné a obětavé práce ve prospěch
klientů bychom se neobešli.

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Název pečovatelské služby
Identifikátor
Počet pracovníků v sociálních službách/
pečovatelů

Okamžitá kapacita služby

Počet klientů v roce 2018
Věkový průměr
Počet rozvezených obědů
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet vykonaných návštěv v roce 2018
Počet hodin v přímé péči

Pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
3918445
15/ 10,13 úvazků
6 klientů v daný okamžik/ Po – Pá od 6:30
hod. – 11:00 hod. 5 klientů/ okamžitá
kapacita, Po – Pá od 11:00 – 15:00 hod. 6
klientů/ okamžitá kapacita, Po – Pá od 15:00 –
19:30 hod. 1 klient/ okamžitá kapacita, So –
Ne od 6:30 – 9:00 hod. 2 klienti/ okamžitá
kapacita, So – Ne od 9:00 – 13:00 hod. 1
klient/ okamžitá kapacita
153 (52 mužů a 101 žen)
80 let
13 134
17 303 dovoz obědů/ 74 553 přímá péče
14 790 přímá péče
9 098

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Zapůjčování kompenzačních pomůcek bylo v roce 2018 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, popřípadě usnadnit péči poskytovanou
osobou.
Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemně uzavřené smlouvy a za finanční
spoluúčasti klienta dle platného ceníku poplatků.
V roce 2018 bylo zapůjčeno 31 kusů pomůcek těm, kteří využívají naše sociální služby (v rámci
fakultativní činnosti) a 152 kusů pomůcek ostatní široké veřejnosti.
Podrobnější informace o půjčovně jsou dostupné na internetových stránkách organizace:
www.uhbrod.charita.cz.
Kompenzační pomůcky k zapůjčení:
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antidekubitní matrace
polohovací postele
mechanické vozíky
chodítka pevná i pojízdná
toaletní židle
Elektrický zvedák
Jídelní stolky
Odsávačky hlenů
Koncentrátory kyslíku

ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ NĚMČÍ
péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při
podávání jídla a pití, oblékání a svlékání,
prostorové orientaci, přesun na lůžko). Pomoc
Vedoucí služby
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
Markéta Hurtová
pro osobní hygienu (pomoc při úkonech
mobil: +420 724 651 260
osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty).
Horní Němčí 158
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
687 64 Horní Němčí
stravy (zajištění, dovoz, pomoc a příprava
+420 572 648 474
stravy). Pomoc při zajištění chodu domácnosti
marketa.hurtova@uhbrod.charita.cz
(běžný úklid, velký úklid, běžné nákupy a
www.uhbrod.charita.cz
pochůzky, praní a žehlení prádla, topení v
kamnech). Zprostředkování kontaktu se
Posláním terénní Pečovatelské služby Horní společenským prostředím (doprovod k lékaři a
Němčí je individuálně zajistit podporu, pomoc na úřady).
a péči osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, tělesného, Každoročně pořádáme pro klienty celocharitní
chronického onemocnění nebo zdravotního turnaj „Člověče nezlob se“, kterého se účastní
postižení a rodinám, ve kterých se současně jak klienti charitních a pečovatelských domů,
tak klienti ze Stacionáře Svaté rodiny z
narodilo 3 a více dětí.
Luhačovic.
Službu poskytujeme v obcích Horní Němčí a
Slavkov, denně od 7.00 do 18.00 hod. Kapacita Velmi kvalitní ošetřovatelskou službu zajišťují
zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče z
služby je 2 klienti v jeden okamžik.
Uherského Brodu ve spolupráci s praktickou
Zázemí Pečovatelské služby se nachází v lékařkou MUDr. Neugebauerovou.
Za dobrou spolupráci patří velké poděkování
Charitním domě sv. Václava v Horním Němčí.
Klienty podporujeme v péči o ně samotné. obci Horní Němčí.
Pomáháme jim při zvládání běžných úkonů

Kontaktní údaje

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet pracovníků přímé péče/ pečovatelek
Okamžitá kapacita služby
Počet klientů v roce 2018
Věkový průměr
Počet rozvezených obědů
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet vykonaných návštěv
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Pečovatelská služba
1806627
4
2 osoby
12 (7 mužů a 5 žen)
76 let
3 204
5 132
12 028

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, který je
odkázaný na pomoc druhé osoby. Straňanská
pečovatelská služba 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 dospělé osoby
závislé na pomoci druhé osoby a rodiny
s trojčaty či vícerčaty. Na konci ledna 2018
jsme ukončili poskytování služeb mamince
s trojčaty. Děti dosáhly věku 4 let.
Několikrát denně, po dobu 365 dnů v roce,
naše pečovatelky navštěvovaly klienty, jejichž
zdravotní stav a sociální situace vyžadovaly
jejich pomoc. Mnohdy byly situace velmi
složité a napjaté. Návštěv se uskutečnilo
celkem 16 284. V autě strávily pečovatelky
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet pracovníků přímé péče
Okamžitá kapacita služby
Počet klientů v roce 2018
Věkový průměr
Počet žadatelů zařazených v evidenci zájemců
Počet rozvezených obědů
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet provedených výkonů
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2 214 hodin. Obtíže a závislost na pomoci
druhé osoby našich uživatelů se snažíme
zmírnit nejenom profesionální péči, ale
i vypůjčováním kompenzačních pomůcek.
Sklad pomůcek v Domě s pečovatelskou
službou ve Strání neustále obnovujeme
a doplňujeme. Eviduje celkem 66 pomůcek,
z toho 19 elektrických polohovacích lůžek. Těší
nás, že na pomůcky žadatel nemusí čekat
a vypůjčení zvládáme realizovat plynule.
V roce 2018 bylo evidováno 56 výpůjček.
Pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky
či vrstevníky je pečováno taky po duchovní
stránce. Každou neděli za našimi uživateli
přichází jáhen s hostií. Svaté přijímání se
podává v kapli DPS, která byla vybudovaná
v roce 2013. Při mši svaté se zde scházíme
minimálně jednou za měsíc.
Jsem ráda, že mohu na sklonku roku opět říci,
že spolupráce obcí, farnosti a Charity je
výborná. Taktéž bych ráda poděkovala za
finanční podporu Obce Strání, Březová
a Lopeník. Začátkem roku 2018 bylo
zakoupeno nové auto pro poskytování péče
v uvedených obcích.
Velké
díky
patří
všem
sponzorům,
dobrovolníkům a příznivcům. Děkujeme, že
nám pomáháte pomáhat.

Pečovatelská služba
6347392
10
4 osoby
61 (20 mužů, 41 žen)
79 let
39
8 702
15 455
90 707

ZPRÁVA O ČINNOSTI

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

V roce 2018 bylo klienty Pečovatelské služby
Korytná celkem 22 osob (20 osob v Domě s
pečovatelskou službou - DPS, 2 osoby ve své
domácnosti v obci). V průběhu roku jsme
obdrželi 18 nových žádostí. Všechny žádosti
jsou s požadavkem o poskytování služby při
získání místa v Domě s pečovatelskou službou.
Péči zajišťujeme prostřednictvím týmu 10
pečovatelek (9,5 úvazku), 2 sociálních
pracovnic (0,6 úvazku) a vedoucí pracovnice
(0,6 úvazku) a uklízečky (0,5 úvazku). Kromě
péče o denní potřeby klientů pořádáme pro
klienty za příznivého počasí grilování na
zahradě, domluvíme sloužení mše svaté,
nabízíme klientům účast na okolních
dostupných akcích pro seniory nebo sháníme
dobrovolníky, kteří by byli ochotní pomoci
našim klientům naplňovat jejich volný čas. V
závěru roku jsme naše osamělé
klienty přihlásili do projektu
„Ježíškova vnoučata“, díky
kterému dostali k Vánocům
dárky od štědrých dárců.
Někteří z nich své dárky přišli
předat klientům osobně.
Denně k nám dojíždí zdravotní
sestry Domácí zdravotní péče
Charity
Uherský
Brod.
Pravidelně své pacienty na DPS
navštěvují MUDr. Eva Sváčková
a MUDr. Jiří Straka a duchovní
správce obce otec Zdeněk
Gerhard Klimeš. Bez jejich
pomoci a podpory by péče o
všechny stránky osobnosti u
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našich klientů nebyla kompletní. Velmi si této
spolupráce vážíme a děkujeme za ni.
Přestože se snažíme zajišťovat všechny
potřeby našich klientů, pomoc s naplňováním
jejich volného času je u tohoto typu služeb
velmi obtížná. V průběhu roku za klienty
docházeli aspoň 1x týdně pracovníci Centra
seniorů Charity Uherský Brod, kteří se snažili
zpestřit jejich běžný den předčítáním,
trénováním paměti, tvořením, hraním her,
povídáním nebo krátkými procházkami. Tato
služba bohužel k 31. prosinci 2018 zanikla.
Od roku 2004, kdy byla služba otevřena,
vzniklo každodenním užíváním na vybavení
bytů i budově mnoho závad, které s ohledem
na skladbu obyvatel DPS bývá nutné řešit
nejlépe bez odkladu. Bylo nutné byty postupně
vymalovat, obměnit dosluhující spotřebiče a
přizpůsobit vybavení bytů měnícím se
potřebám seniorů. To se zatím celkem dařilo.
Nové vedení obce od voleb v roce 2018 však
posunulo laťku vzájemného pochopení a
spolupráce mnohem dál a stav domu i
nájemních bytů na DPS zjišťuje a řeší bez
zbytečných odkladů. Je třeba vyjádřit vřelé
díky starostovi i všem pracovníkům obce, kteří
bez odkladů reagují na volání personálu
Pečovatelské služby Korytná a přijdou
odstranit závady v bytech našich klientů, nebo

ochotně pomohou personálu při zajištění
dovozu, odvozu či instalaci nových spotřebičů
proto, aby byl zajištěn plynulý provoz a péče o
spoluobčany žijící na DPS. Velmi za tento
posun děkujeme novému vedení obce
Korytná. Děkujeme nejen za fyzickou pomoc,
ale také za finanční podporu od obce Korytná,
která v roce 2018 činila 52 000,- Kč, což je 1% z
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet pracovníků přímé péče
Maximální okamžitá kapacita služby
Počet klientů v roce 2018
Věkový průměr
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet vykonaných návštěv
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celkových nákladů naší služby za rok. Bez
tohoto přístupu by se klienti žijící na DPS mohli
snadno cítit přehlíženi a ani personál PS
Korytná by nemohl svoji službu dobře
naplňovat, zkvalitňovat a lépe plánovat. Snad
tato nově vzniklá spolupráce bude více vidět i
na tvářích našich klientů.

Pečovatelská služba
4069740
10
4 klienti
22 (4 muži, 18 žen)
u mužů 65 let, u žen 82 let
758
46 512

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

Pečovatelská služba Dolní Němčí již 12 let
poskytuje péči klientům, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, tělesného,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a rodinám, ve kterých se současně
narodilo tři a více dětí.
Cílem naší služby je zajištění podpory a pomoci
při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a
domácnost. Jedná se o terénní službu
poskytovanou občanům obce Dolní Němčí (ať
už žijícím v Domě s chráněnými byty či jinde v
obci) v nepřetržitém provozu.
V roce 2018 jsme poskytli péči celkem 49
klientům, 13 mužům a 36 ženám. Věkový
průměr u mužů dosahoval 67 let, u žen 81 let.
Naše kvalifikované pracovnice vykonaly u
klientů v uplynulém roce 33 324 návštěv.

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet pracovníků přímé péče
Okamžitá kapacita služby
Počet klientů v roce 2018
Věkový průměr
Počet ujetých kilometrů
Počet vykonaných návštěv
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Klienti Pečovatelské služby Dolní Němčí se v
roce 2018 zúčastnili hned několika kulturních a
společenských akcí. V únoru to byl turnaj v
deskových hrách mezi našimi klienty a dětmi z
Misijního klubka a Ministrantů. V květnu pak
již tradiční vystoupení dětí z místní MŠ ke Dni
matek. V rámci Týdne knihoven pak besedy s
promítáním fotek z knihy o Dolním Němčí. A
na závěr roku, v prosinci, pak vánoční pečení,
vystoupení dětí z místní MŠ, ZUŠ a FS
Oldněmčan. Na Štědrý den si mohli klienti (už
tradičně) zazpívat koledy spolu s mužským
sborem Dolněmčané.
V průběhu celého roku se pravidelně konaly
mše svaté a ke klientům docházel P. Petr
Hofírek.
Od roku 2016 některé z našich uživatelů
navštěvují pracovníci sociálně aktivizační
služby Centrum seniorů a návštěvy
pokračovaly i v uplynulém roce.
Po zdravotní stránce se klientům věnovaly
zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče a
pokračovala i spolupráce s praktickým lékařem
MUDr. Vladimírem Sváčkem.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem
kolegům, dárcům a sponzorům. Poděkování
také patří obci Dolní Němčí za poskytnutí
finančních prostředků na provoz služby a pro
zakoupení nové lednice a elektrického
sporáku.
Pečovatelská služba
9716717
12
4 klienti
49 (13 mužů, 36 žen)
u mužů 67 let, u žen 81 let
1925
33 324

ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Mgr. Gabriela Hamadová
mobil: +420 724 651 283
Bánov 721
687 54 Bánov
+420 730 598 601
gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz

www.uhbrod.charita.cz

V roce 2018 jsme v Pečovatelské službě Bánov
poskytovali péči 32 klientům. Převážná většina
z nich bydlí v Domě s chráněnými byty v
Bánově (dále jen DCHB), za ostatními
dojíždíme do jejich domácností v Bánově a v
Bystřici pod Lopeníkem.
Naši práci není možné realizovat bez
spolupráce s ošetřujícími a odbornými lékaři
našich klientů, kněžími, sociálními pracovníky
ze sociálního odboru Městského úřadu v
Uherském Brodě, sociálními pracovníky Úřadu
práce a mnohými dalšími. Velkou oporou je
nám také Obec Bánov, jejíž spolupráce je
nadstandardní.
Péče o klienty neznamená jen poskytování
pečovatelských úkonů. Většina 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 2018
Věkový průměr
Počet ujetých kilometrů
Počet zájemců o službu
Počet rozvezených obědů
Počet ujetých km celkem
Počet vykonaných návštěv
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má omezenou možnost účastnit se zájmových
aktivit a tak za klienty do DCHB přicházeli
pastorační asistent, každý týden pracovníci
Centra seniorů z Uherského Brodu, kteří chodí
s klienty na procházky, čtou jim knihy, hrají s
nimi hry, nebo si s nimi povídají – podle jejich
individuálních potřeb a schopností.
Během roku se v našem zařízení konaly mše,
bohoslužby slova, křížové cesty a májové
pobožnosti.
Klienti i obyvatelé obce mohou v Domě s
pečovatelskou službou Bánov již druhým
rokem využívat služeb občanského sdružení
Nedoslýchaví Slovácka. Občanské sdružení je
zaměřeno na pomoc lidem se sluchovým
postižením.
Velké poděkování patří našim sponzorům: pan
Ing. Petráň a obec Bánov darovali naší službě
novou myčku nádobí. Děkujeme také za
poskytnutí finančních prostředků a to: obec
Bánov 50 tisíc Kč a obec Bystřice pod
Lopeníkem 3 tisíce Kč. Milým překvapením pro
nás byla opět akce „Ježíškova vnoučata“, kdy 3
naši klienti byli obdarováni dárky od lidí z
veřejnosti.

Pečovatelská služba
3475241
8
3 osoby
32 ( 9 mužů, 23 žen)
81
1925
27
3184
7908
18631

ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH NIVNICE
Aktivizační pracovnice připravuje dvakrát
týdně pro klienty program. Klienty navštěvují
děti ze základní a mateřské školy, Misijního
Vedoucí služby
klubka a Punťa klubu s různými vystoupeními
Ludmila Bartošová
nebo programy. V adventní době přišla
mobil: +420 724 651 259
klientům zazpívat folklórní skupina Mužáci,
Komenského 119
děti z folklorního kroužku pod vedením pana
687 51 Nivnice
Vlastimila Ondry a Schola z Nivnice pod
+420 724 651 341
vedením paní Miriam Smetanové. Mikulášskou
ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
nadílku si pro naše klienty každoročně
www.uhbrod.charita.cz
připravují členky Jednoty Orel.
V loňském roce jsme poprvé zapojili klienty do
Charitní dům Nivnice poskytuje pobytovou akce ,,Ježíškova vnoučata“. Klienti obdrželi
službu seniorům od 65 let věku, kteří mají pěkné dárky, které je velice potěšily a také
sníženou soběstačnost z důvodu věku, společný dar – televizní přijímač do
tělesného nebo chronického onemocnění či společenské místnosti. Všem dárcům velmi
zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje děkujeme za dárky a projev účasti.
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Pravidelně u nás každý měsíc sloužil mše svaté
V roce 2018 bylo personální obsazení stabilní. P. Zdeněk Klimeš. Chtěla bych poděkovat, za
Zaměstnanci se pravidelně vzdělávají na jeho návštěvy, mše sv., povzbuzení a podporu
školeních, která zajišťuje Charita Uherský Brod. jak našim klientům, tak i pracovníkům
Kapacita našeho charitního domu je 17 míst, charitního domu.
během roku byla obsazena na 99 %.
Také bych chtěla poděkovat panu starostovi,
V loňském roce jsme oslavili 20. výročí paní místostarostce a zastupitelům obce
otevření Charitního domu sv. Andělů strážných Nivnice za spolupráci, podporu a pravidelné
Nivnice. Oslava se konala ve Společenském návštěvy charitního domu. V loňském roce
domě Beseda, zúčastnili se jí zástupci obce, jsme od obce obdrželi 20 tisíc korun, za které
Krajského úřadu Zlín, bývalá paní ředitelka jsme pořídili klimatizaci pro klienty.
Charity Uherský Brod, vedoucí pracovníci Poděkování patří i všem našim sponzorům,
Charity Uherský Brod, naši zaměstnanci, dárcům a dobrovolníkům, kteří nám jakkoliv
zakladatelky Charity v Nivnici, a dobrovolníci. V pomáhají.
rámci oslavy byly odměněny tři naše
pracovnice, které u nás pracují po celou dobu
od zahájení provozu.

Kontaktní údaje

Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Kapacita služby
Počet klientů
Věkový průměr
Struktura uživatelů v r.2018
(výše příspěvku na péči)
Obložnost v %
Přepočtený počet úvazků
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Domov pro seniory
2694393
17
22
87,1
Bez
PnP
0
99,3
11,8

I.st.

II.st.

III.st.

IV.st.

0

0

12

10

ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Mgr. Pavel Hetmer
mobil: +420 724 651 261
Slavkov 214
687 64 Slavkov
+420 724 651 286
pavel.hetmer@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Charitní dům ve Slavkově poskytuje své služby
od roku 1996. Cílovou skupinou jsou senioři od
65 let věku s těžkou nebo úplnou závislostí na
pomoci druhé osoby. Posláním služby je
zajištění celodenní podpory, pomoci a péče
osobám, které mají sníženou soběstačnost a
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné osoby. Charitní dům se nachází v krásném,
klidném prostředí, obce Slavkov. Tato obec leží
8 km jižně od Uherského Brodu a v roce 2017
se stala vítězem soutěže „Vesnice roku“ ve
Zlínském kraji. Charitní dům sv. Petra a Pavla
nabízí pro své klienty 4 jednolůžkové a 4
dvoulůžkové pokoje. Jedná se o zařízení, které
poskytuje svým klientům péči na velmi vysoké
úrovni. Snahou je zajistit klientům takové
podmínky, které dříve měli ve svém domácím
prostředí. To se děje nejen na materiální a
zdravotní úrovni, ale i v rovině duchovní, a to
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Kapacita služby
Počet klientů
Struktura uživatelů v r.2018
(výše příspěvku na péči)
Věkový průměr
Obložnost v %
Přepočtený počet úvazků
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zásluhou pana faráře P. Mgr. Petra Hofírka i
pastoračního asistenta. V CHD Slavkov
probíhají pravidelné mše svaté a stalo se již
tradicí, že se CHD Slavkov včetně svých
klientek účastní poutě ke sv. Zdislavě, která
jednou ročně probíhá v kapli ve Slavkově. Když
jsem v měsíci březnu 2018 převzal po panu
Františku Slavíčkovi funkci vedoucího, tak jsem
velmi rychle zjistil, že se nejedná jen o
obyčejný domov pro seniory, ale o domov,
který se snaží všem svým klientům vytvořit
podmínky a pohodu domácího prostředí.
Oproti jiným, velkým domovům pro seniory,
má velkou výhodu v tom, že má malou
kapacitu 12 klientů a tudíž může klientům
vytvořit velmi podobné prostředí, jako měli ve
svém dřívějším domově. A to by samozřejmě
nešlo bez obětavého personálu, který se stará
o naše klienty 24 hodin denně a poskytuje jim
péči i nad rámec svých pracovních povinností.
Za dobu, co Charitní dům Slavkov zahájil svou
činnost, se zde odehrálo spoustu krásných
okamžiků, ale rovněž i těch smutných. Mezi ty
krásné a významné okamžiky v roce 2018 patří
kulaté narozeniny naší klientky, která oslavila
krásných 90 let života. Život ale není jen o
krásných okamžicích, nýbrž i o těch smutných.
V roce 2018 nás bohužel opustily dvě naše
klientky. Tyto klientky se vepsaly jednou pro
vždy do srdcí a mysli personálu CHD a myslím,
že zde prožily krásný zbytek svého života.
Domov pro seniory
1494420
12
14
Bez
PnP
0
83 let
99,06
14,96

I.st.

II.st.

III.st.

IV.st.

0

0

5

9

ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ DŮM VLČNOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Mgr. Petra Kuchařová
mobil: +420 724 651 258
Vlčnov 1251
687 61 Vlčnov
+420 724 651 315
petra.kucharova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Podporujeme je ve stávajících schopnostech
trénováním paměti, reminiscencí - prací se
vzpomínkami, předčítáním, procvičováním
jemné motoriky, povzbuzováním k verbálnímu
projevu. Pravidelně nabízíme duchovní
program obsahující nabídka společné denní
modlitby, pravidelné mše, svátosti. Příznivého
počasí využíváme ke společnému posezení
dvorku nebo společným procházkám po okolí.

Charitní dům Vlčnov poskytuje sociální službu
domov pro seniory již patnáctým rokem. Po
celou dobu pečujeme o naše klienty v
nepřetržitém provozu, péči zajišťujeme v
soukromí jednolůžkových pokojů.
V posledních letech se snažíme péči co nejlépe
uzpůsobovat potřebám imobilních klientů.

I v tomto roce jsme zaznamenali personální
změny, jak na pozicích pracovníků v sociálních
službách a zdravotního personálu, tak taky na
pozici vedoucí domova. Kromě velkého
poděkování personálu domova za obětavou
práci, patří dík i duchovnímu správci
a farníkům farnosti Vlčnov, obci Vlčnov a všem
dobrovolníkům, kteří se podílejí na podpoře
Charitního domu Vlčnov a pomáhají přispívat k
příjemnému žití našich klientů.
Více se soustředíme na lehké cvičení
a protahovací cviky i pro klienty na lůžku.
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Kapacita služby
Počet klientů
Struktura uživatelů v r.2018
(výše příspěvku na péči)
Věkový průměr
Obložnost v %
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Domov pro seniory
2002899
15
19
Bez
PnP
0
86
99

I.st.

II.st.

III.st.

IV.st.

0

2

8

9

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

„Nemocné tělo potřebuje
lékaře, nemocná duše přítele.“
Menadros
Domácí zdravotní péče je forma ambulantní
zdravotní péče. Je poskytována přímo v
domácím prostředí pacientů. Umožňuje jim
setrvat ve vlastním prostředí, které dobře znají
a pozitivně ovlivňuje i jejich psychický stav.
Domácí zdravotní péče je indikovaná
praktickým lékařem a 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 po
všechny kalendářní dny.
Poskytujeme tyto úkony: aplikace injekcí,
inzulínu, hypodermoklýzu, odběry krve a
dalšího biologického materiálu, péče o drény a
žaludeční sondy, péče o všechny typy
permanentních katetrů, převazy defektů
(proleženin, bércových vředů, špatně se
hojících ran po chirurgických zákrocích apod.),
měření vitálních funkcí – TK, puls, dech, TT,
Počet všeobecných sester
Počet pacientů v roce 2018
Počet ujetých kilometrů celkem
Počet vykonaných návštěv

26

saturace, vyšetření glykémie, podávání léků,
výměnu permanentních katetrů u žen, klyzma,
ošetřování stomií, odsávání hlenů z dýchacích
cest, edukaci rodinných příslušníků.
9 měsíců jsme denně příjížděly k Ládínkovi
ošetřovat proleženiny. Po třech týdnech
pobytu v nemocnici pro zápal plic se vrátil
domů ležící a s velikými proleženinami. Pro
vrozené mentální postižení byl pobyt mimo
známé prostředí a mimo svou rodinu pro
Ládínka velmi traumatizující. Bydlel u své
sestry, která se o něj po smrti jejich tatínka
15let starala. Po dlouhém soužití celé rodiny s
mentálně postiženým bratrem, ho její vlastní
děti braly jako sourozence. Po návratu z
nemocnice a pro závažnost stavu svého bratra,
se rozhodla, že se o něj bude starat sama
doma. Nikdy nepřemýšlela o tom, že by ho
umístila do nějakého zařízení - vždyť přece
spolu byli od jejího narození. Odešla z práce a
péči o bratra brala jako samozřejmost. Vztah
mezi sourozenci byl plný harmonie a
porozumění i přes mentální postižení. Ladínek
byl do posledního dne svého života mezi svými
nejbližšími a obklopen láskou své rodiny.

9
378 (muži - 140, ženy - 238)
76 697
20 478

ZPRÁVA O ČINNOSTI

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY
S DĚTMI V TÍSNI UHERSKÝ BROD


Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Mgr. Radka Roubalíková, DiS.
mobil: +420 724 651 264
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
+420 572 633 105
radka.roubalikova@uhbrod.charita.cz

www.uhbrod.charita.cz

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský
Brod poskytuje v nepřetržitém provozu
pobytovou službu matkám s nezaopatřenými
dětmi a těhotným ženám, které s ocitly v
obtížné životní situaci, již nezvládají řešit
vlastními silami.
Klientky nejčastěji očekávají
od pobytu v azylovém domě
najít klidné prostředí pro
sebe a své děti, pomoc a
podporu
personálu
při
řešení svých záležitostí a
nalezení bydlení. Častokrát
se dovídají o možnosti
pobytu na azylovém domě
od sociálních pracovnic, z internetu nebo od
přátel.
Mezi nejčastěji řešené oblasti v rámci
individuálních plánů patřilo:

Hospodaření s financemi (řadíme zde
např. řešení dluhů, naučit se hospodařit s
penězi)
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Kapacita služby
Počet klientů
Obložnost
Dělení klientů dle cílových skupin
Zaměstnanci HPP
Provozní doba
27

Zajištění řádné péče o dítě (věnovat se
dítěti při přípravě do školy, zapsání otce
do rodného listu, příprava na porod,
pomoc po porodu)

Zajištění lékařské péče pro matku s děti
(praktický lékař pro matku a dítě, odborní
lékaři)

Zajištění financí (hledání zaměstnání,
vyřízení dávek)

Zajištění bydlení (jedná se především o
hledání podnájmů, komunikace s majiteli
bytu, realitními kancelářemi, podávání
žádostí na byt)

Zajistit ZŠ, MŠ (pořídit potřebné pomůcky
do školy, zajistit vyšetření v PPP, zajištění
obědů ve škole, volnočasové aktivity v
rámci školy, školní družina)
V roce 2018 došlo v našem
zařízení k personálním
změnám. Vyměnily se nám
sociální
pracovnice
a
vedoucí z důvodu nástupu
na mateřské dovolené. I v
tomto roce byly pořádány
akce jako Velikonoce, Den
matek, Den dětí, Mikuláš a
Vánoce. Před Vánocemi se
díky dárcům podařilo zajistit nové televize na
všechny pokoje.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za
spolupráci městu Uherský Brod, všem
sponzorům, dárcům a dobrovolníkům. Velmi si
jejich pomoci vážíme.

Azylový dům
3001486
9 bytových jednotek, 29 lůžek
29 klientek / 66 dětí
91,05%
18 osob bez přístřeší, 5 osob v krizi, 6 obětí
domácího násilí
6,40
nepřetržitě

ZPRÁVA O ČINNOSTI

TERAPEUTICKÁ DÍLNA
SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Mgr. 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

prostory v Košíkách, kde je kapacita 6 klientů v
jeden okamžik. Tento rok byl zajímavý
nejenom pro klienty ale také zaměstnance,
kteří se v rámci povinného vzdělávání setkali s
tématy v oblasti Sexuality osob s mentálním
postižením a Alternativní komunikací. Zapojili
se do projektu s názvem „Ke kvalitě Charitě 2“,
díky kterému u nás na sklonku roku proběhl
audit kvality.

Také rok 2018 byl rok plný nových příležitostí,
inovací a také tvrdé práce. Nadále v tomhle
roce pokračovalo financování Terapeutické
dílny sv. Justiny z projektu Podpora a rozvoj
vybraných druhů sociálních služeb. Díky tomu
se mohli klienti služby plně věnovat rozvoji
svých dovedností a schopností.
I nyní jsme pokračovali ve stávajících
pracovních činnostech, jako je výroba koberců,
šitých hraček, mýdel, košíků, přáníček, což
jsme v roce 2018 rozšířili také o nové činnosti.
A to především o odlévání sádrových odlitků,
výroby svíček a korálků. Tyto výrobky jsme
prezentovali na různých akcích a jarmarcích
zejména v Uherském Brodě. V rozvoji
samostatnosti probíhal nácvik vaření spojené s
nakupováním, praním, žehlením a práce na PC.
Při těchto činnostech klienti trénují zručnost,
organizační záležitosti, komunikaci v sociálním
prostředí, které jim nadále pomáhají v jejich
osobním životě. Z důvodu rozšíření služby a
seznámení s touto skutečností veřejnost,
proběhl také v obou našich dílnách Den
otevřených dveří, který veřejnost přivítala
hojnou účastí. Služba se rozšířila také o nové
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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Pracovníci také rozšířili spolupráci s rodinnými
příslušníky. Uspořádali besedu pro klienty a
jejich blízké s paní Kovaříkovou z Úřadu práce
Uherské Hradiště zaměřenou na pracovní
příležitosti a zařazení osob s postižením na trh
práce. Ani tento rok nechyběly tradiční akce,
jako je například Plavání pro postižené za
podpory Města Uherský Brod nebo filmové
promítání. Obě tyto akce se nadále těší velké
návštěvnosti a jsme rádi, že nás stále hojně
navštěvuje dobrovolník pan Ivan Chrástek.
Pěvně věříme, že se nám v novém roce 2019
bude dařit i nadále jako doposud.

Sociálně terapeutická dílna
6420497
30 klientů v jeden okamžik
31
3 151

ZPRÁVA O ČINNOSTI

DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Marie Vintrová
mobil: +420 724 651 272
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
marie.vintrova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Sociální služba denního stacionáře si stále
udržuje úroveň velmi dobře poskytované péče
o klienty, kteří trpí Alzheimerovou a jinou
demencí. Opravňuje nás k tomuto přesvědčení
držení certifikace Vážka, udělovaná Českou
alzheimerovskou společností Praha.
Našimi klienty jsou lidé, kteří již sami nedokáží
žít ve svých domácnostech, bez dohledu jiné
osoby. My jim toto rodinné prostředí
vytváříme v našem zařízení jak vybavením, tak
přístupem personálu.
Do naší péče jsme zahrnuli i rodinné pečující,
kteří s námi mnohdy řeší své problémy, které
prožívají při péči o své blízké. Naší snahou je
jich povzbudit a nabídnou řešení, které by jim
pomohlo. I po odchodu klientů z denního
stacionáře nás informují o jejich dalším životě
v pobytovém zařízení.
Všichni pracovníci denního stacionáře si
pravidelně rozšiřují své vědomosti účastí na
odborných seminářích, školeních a stážích, kde
získávají nové informace a poznatky.
Naše celoroční společenské a pracovní aktivity:
První společenskou události byl charitní ples,
který se konal ve Vlčnově.
Před postní dobou již tradičně prožíváme
fašankové veselí, po kterém následuje postní
období s duchovním zamyšlením.
K jarním radostem přispívá tvoření
velikonočních blahopřání a péče o rozkvétající
zahrádku s květinami.
Službu využilo tento rok
Denní kapacita
29

Dvakrát do roka si klienti mohou zatančit na
„Čaji o páté“ v prostorách Domu kultury
Uherský Brod.
K pravidelným aktivitám patří i opékání
špekáčků ve vnitřní stinné zahrádce.
V letních měsících se účastní naši klienti výletu
do Luhačovic, kde si oživují lázeňskou
atmosféru. Při návštěvách kavárny si upevňují
sociální vztahy se spoluobčany.
Pravidelně připravujeme nebo pečeme
společně s klienty jednoduché dobroty, které
oživují jejich chuťové smysly.
Každý měsíc nám kněží z farnosti
zprostředkovávají duchovní povzbuzení se mší
svatou.
V předvánoční čas k nám do denního
stacionáře zavítá sv. Mikuláš a studenti GJAK s
radostnou atmosférou a koledováním.
Sponzorsky jsme obdrželi stůl s lavicemi pro
venkovní posezení, které jsme umístili do
stinného zákoutí zahrady, abychom se osvěžili
před letním horkem.
Ke konci měsíce září nabízíme veřejnosti
seznámení s naší službou a problematikou
choroby Alzheimerovy demence pořádáním
dne otevřených dveří, který je celostátně
nazván „DNY PAMĚTI“. Pro návštěvníky z řad
veřejnosti je připraven informační materiál k
problematice Alzheimerovy demence, dále
nabízíme možnost absolvování testů paměti,
jejichž výsledky včas upozorní na příznaky
poruchy paměti, aby se včasnou odbornou
péčí oddálily projevy demence.
Na závěr vyjadřujeme díky našim sponzorům,
Městskému úřadu Uherský Brod, kněžím
farnosti,
dobrovolníkům
a
rodinným
příslušníkům za jejich finanční pomoc a službu.
Jsme přesvědčeni, že tato vzájemná
spolupráce přinese podporu i pro nadcházející
období.

17 klientů
10 klientů

ZPRÁVA O ČINNOSTI

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
JUDr. Lenka Končitíková
mobil: +420 735 713 786
Přemysla Otakara II 2476
688 01 Uherský Brod
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Odborné sociální poradenství je službou
Charity Uherský Brod, která svým charakterem
poradenské činnosti a poskytovanými službami
je jediná svého druhu na Uherskobrodsku.
Cílem poradny je odborné sociální, právní a
dluhové poradenství pro klienty nacházející se
v krizové nebo nepříznivé sociální situaci, kteří
si z důvodu svého sociální znevýhodnění
nemůžou zajistit řešení své obtížné situace
sami a případná jiná pomoc je pro ně
nedostupná (např. z důvodu sociální
potřebnosti,
aktuální
krize,
špatné
informovanosti,
omezené
schopnosti
komunikovat, apod.). Naší snahou, je
poskytnou
odbornou
pomoc
co
nejkomplexněji, která buď vyřeší, nebo
přispěje k řešení nepříznivé situace klienta a
minimalizuje rizika možného sociálního
vyloučení z důvodu zdravotního handicapu,
ztráty zaměstnání, zadluženosti apod. Proto
naše služba v rámci spektra své činnosti, nabízí
poradenství a pomoc v otázkách sociálního
zabezpečení, základní právní poradenství,
řešení složitých životních situací z pohledu
právních nároků, ale i povinností, poskytování
informací o jiných sociálních službách v rámci
zařízení Charity nebo regionu a v případě
potřeby zajištění návazné pomoci u těchto
zařízení.

udělena akreditace pro poskytování služeb v
oblasti oddlužení. Na základě této akreditace
jsme subjektem oprávněným podávat jménem
klientů návrhy na oddlužení, které si po novele
insolvenčního zákona nemůže klient podat
sám, pokud není právního nebo ekonomického
vzdělání. V této oblasti služeb jsme tak
jediným akreditovaným subjektem v okrese
Uherské Hradiště.
Prostřednictvím
dluhového
poradenství
nabízíme pomoc při zjišťování stavu dluhů,
zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady,
exekutory a následnou asistenci při
komunikaci s nimi, konzultaci možných
způsobů splácení dluhů, sestavení splátkového
kalendáře, podáváním návrhů v rámci
exekučního řízení, posouzení a příprava
podkladů pro podání návrhu na oddlužení i
následnou dlouhodobou spolupráci s klientem
za účelem zlepšení jeho finanční gramotnosti a
způsobu nakládání s finančními prostředky,
jako prevenci předlužení.

Naší činnosti jsme zaznamenali značný zájem o
tento typ služby, který přesahuje naše
dosavadní kapacitní možnosti. Poradenská
činnost byla v roce 2018 poskytována pouze v
rozsahu 12 hodin týdně, a to každé pondělí a
středu v době od 8.00 hod do 14.00 hod. I přes
tento handicap jsme v roce 2018 smluvně
poskytli poradenskou službu 114 klientům s
tím, že z kapacitních důvodů jsme bohužel
museli u více, než 35 klientů poskytnutí služby
odmítnout. Ve spolupráci s vedením Charity
Uherský Brod a podpory Městského úřadu
Uherský Brod se s účinností od 1. 1. 2019
podařilo zajistit zařazení naší služby do sítě
sociálních služeb Zlínského kraje, a to s
úvazkem 1,3. Je to pozitivní příslib do
budoucnosti, který umožní celkový rozvoj této
služby, jak po stránce personální tak i odborné,
Prioritou našeho poradenství však je dluhová a umožní více klientům v našem regionu využít
problematiky a řešení zadluženosti. Na základě akreditovaných služeb k řešení svých
žádosti o akreditaci podané u Ministerstva finančních a dluhových problémů.
spravedlnosti ČR byla poradně dne 5.2.2018
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Ing. František Bílek, Ph.D.
mobil: +420 724 651 321
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 630 149

Vyhověli jsme také požadavkům obce Košíky a
zaregistrovali tuto službu i pro jejich občany.
Centrum seniorů bohužel ani tento rok
nedosáhlo na podporu z veřejných financí,
proto bude jeho činnost v roce 2019 výrazně
omezena.

frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Hlavním cílem naší služby je být nablízku
osamělým seniorům. O to se pracovníci služby
snažili i během dnů roku 2018 u téměř
padesáti klientů našeho regionu. Aktivizační
činnosti
pravidelně
doplňovaly
dvě
dobrovolnice.
Děkujeme za materiální podporu společnosti
Tesco Uherský Brod, a Fondu Zlínského kraje
za poskytnutí dotace na zajištění rehabilitační
pracovnice pro naše klienty.
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Název
Identifikátor

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD
2893219

Forma služby

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

Počet klientů
Věkový průměr
Počet uskutečněných setkání
Průměrný přepočtený úvazek

48
80,0
1385
1,2
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
SV. VINCENCE UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Bc. Bohumila Smutná
mobil: +420 601 387 996

možnostech, které se mu nabízí. Závislost byla
vždy silnější. Pán bydlel ve squatu v naprosto
nevyhovujících podmínkách a dál nadmíru
holdoval alkoholu.

Vazová 2497
688 01 Uherský Brod
+420 724 651 299
bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Už od roku 2010 poskytuje Nízkoprahové
denní centrum sv. Vincence v Uherském Brodě
(NDC) pomoc především osobám bez přístřeší,
ale také osobám ohroženým sociálním
vyloučením. Aby byla pomoc klientům co
nejprofesionálnější, zajišťuje provoz ve službě
tým vyškolených pracovníků. Ti ukazují
klientům novou cestu, nové možnosti ke
změně jejich dosavadního způsobu života.
Jako příklad naší práce uvádím příběh pana
Pavla. Pan Pavel se vyučil jako zedník, byl
ženatý, měl dvě děti. Kvůli závislosti na
alkoholu přišel jak o rodinu, tak i o práci a
skončil na ulici. Klient využívá služeb NDC od
roku 2013.

Svým nezřízeným způsobem života se
dopracoval k velkým zdravotním potížím, které
vyvrcholily až k vážnému ohrožení jeho života.
Až toto byl impulz k tomu, aby si pan Pavel
uvědomil, že jestli se nezmění, zemře. Už s
„čistou hlavou“ si klient uvědomil, co je v jeho
životě důležité, co chce. Právě toto byla
situace, kdy začali pracovníci s klientem
intenzivně pracovat na vyřízení rodného listu,
na opisu výučního listu, které potřeboval k
vyřízení invalidního důchodu, na zaplacení
dluhu na výživném na svoji dceru. Pracovníci
klientovi zajistili také proplacení dioptrických
brýlí, které dlouhé roky neměl a jeho zrak se
tím výrazně zhoršil. Téměř neviděl. V současné
době klient pobírá invalidní důchod, své dluhy
na výživném má splaceny, téměř rok nepije,
snaží se dodržovat životosprávu, tak jak mu
doporučili lékaři, chodí plavat a snaží se
nejenom sám sobě nahradit, co dlouhé roky
zanedbával. Pan Pavel je stále klientem NDC,
Pracovníci s klientem pracovali na léčbě ale hledá si vhodný podnájem se svým
závislosti, většinou vždy zůstalo jenom u kamarádem. Už nikdy nechce zažít to, co do
„chtění“, ale klient nikdy své odhodlání teď. Držíme mu palce!
nedokončil a na léčbu nenastoupil. Pracovníci
pana Pavla motivovali k jakékoliv pozitivní Ač se pracovníci NDC snaží klientovi pomoci,
změně v jeho životě, probíhali s ním dlouhé co jim síly stačí, z našeho příběhu je zřejmé, že
rozhovory o jeho rodině, dětech o nových pokud klient není ten, který chce změnu ve
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svém životě, není sám sobě hnacím motorem,
jejich snažení je naprosto zbytečné! Proto jim
děkuji za trpělivost, laskavost, empatii k našimi
klientům a také za to, že nad nikým nelámou
pověstnou hůl. Také chci poděkovat městu
Uherský Brod, které nás finančně podporuje v
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Identifikátor
Počet aktivních klientů
Kontakty
Intervence
Strava
Hygiena
Praní prádla
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naší činnosti, Městské policii Uherský Brod,
Policii ČR, sociálnímu odboru města Uherský
Brod, vedení Lidové tvorby, kde NDC sídlí a
také všem, kteří se jakkoli podíleli na chodu
Nízkoprahového denního centra.

Nízkoprahová denní centra
7817571
116
3625
755
848
1410
234
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NOCLEHÁRNA UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Bc. Pavel Janča
mobil: +420 735 713 789
Vazová 2497
688 01 Uherský Brod
pavel.janca@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Rok 2018 byl třetím rokem provozu
Noclehárny Uherský Brod (dále jen
noclehárna). Zájem o tuto sociální službu opět
vzrostl. V průběhu roku jsme sepsali 46 smluv
a celkově, za tři roky, máme sepsány smlouvy
se 131 klienty. Výraznou většinu tvoří klienti z
Uherského Brodu a blízkého okolí. Našim
klientům nabízíme, v souladu se zákonem
108/2006 Sb. o sociálních službách, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu a poskytnutí přenocování.
Našimi klienty se stávají lidé bez přístřeší, kteří
nemohou nebo nedokáží svoji tíživou situaci
zatím vyřešit. Klienty se snažíme motivovat k
řešení jejich nepříznivé situace ve spolupráci s
následnými službami, kde mohou požádat o
pomoc
při
hledání
bydlení,
práce,
zdravotnického
zařízení,
případně
jim
pracovníci poradí, jak řešit dluhovou
problematiku nebo jak si vyřídit osobní
doklady. Poradíme klientům, kam se obrátit o
pomoc, když potřebují potravinový nebo
hygienický balíček.
Klienti v naší noclehárně oceňují především
teplo a bezpečí. Protože klienty učíme
hygienickým návykům, což neznamená pouze
denní osobní hygienu, ale také mít čisté
povlečení, ručníky a pyžama, museli jsme v
roce 2018 obnovit technické vybavení.
Společně s Nízkoprahovým denním centrem
sv. Vincence (dále jen NDC) Uherský Brod jsme
zakoupili novou pračku a sušičku na prádlo.
O tom, že se o naší noclehárně dozvídá stále
více veřejnost, svědčí i několik návštěv
obyvatel Uherskobrodska, kteří se snaží
34

pomáhat našim klientům v jejich nelehké
životní situaci. Občas přinesou zeleninu či
ovoce ze svých zahrádek, občas ošacení. Že
není život lidí na ulici lhostejný obyvatelům
Uherského Brodu, zjišťuji také ze stále se
množících telefonátů, kdy nás lidé žádají o
pomoc pro lidi, které potkali na ulici, pomohli
jim dle svých možností a hledají pro ně další
možnosti řešení jejich nepříznivé situace.
Obzvláště často se na nás obracejí v zimním
období.

Občas se stane, že k nám do noclehárny
přivedou nebo přivezou člověka, o kterém v
průběhu služby zjistíme, že nespadá do naší
cílové skupiny, ale potřebuje okamžitou
odbornou lékařskou pomoc, v takovýchto
případech velmi oceňuji pomoc Zdravotnické
záchranné služby, Policie ČR a Městské policie
Uherský Brod. V této oblasti bych chtěl
vyzvednout spolupráci se sociální kurátorkou
pro dospělé v Uherském Brodě – paní
magistrou Marcelou Sukupovou, která nám
nejednou pomohla urychleně umístit lidi, kteří
nebyli ze zdravotních důvodů schopni využívat
naše služby, do patřičného zdravotnického
zařízení.

Závěrem chci poděkovat všem obyvatelům
města Uherského Brodu za jejich snahu
pomáhat, za to, že nejsou lhostejní k osudu
ostatních lidí. Poděkovat chci také již výše
zmíněné Policii ČR v Uherském Brodě, Městské
policii Uherský Brod, Zdravotnické záchranné

službě za jejich pomoc našim klientům. Děkuji
paní Mgr. Sukupové za skvěle fungující
spolupráci. V neposlední řadě patří dík
pracovnicím Nízkoprahového denního centra
sv. Vincence Uherský Brod, za jejich obětavou
práci pro naše klienty a pracovníkům celé
Charity Uherský Brod za výkon jejich poslání.
Můj dík patří také zastupitelům města Uherský
Brod, pracovníkům Odboru sociálních věcí, bez
jejichž přispění by nebylo možné poskytovat
naši službu potřebným lidem. Velkou roli v
pomoci našim klientům často sehrávají
pracovnice Úřadu práce Uherský Brod a
zvláště pracovnice oddělení hmotné nouze,
kterým také moc děkuji za jejich dobře
odvedenou práci.

Příběh.
Počátkem února k nám přivezli starší paní, kterou vyhodili z ubytovny, údajně kvůli nevhodnému
chování a pro nezaplacení za ubytování. Noclehárna byla toho dne jediné místo, které ji mohlo
zachránit před umrznutím. Již při sociálním šetření vyšlo najevo, že má paní potíže s pamětí a
má problémy se vyjadřovat. Projevila velikou radost, když jsem ji přijal do noclehárny. Pak se
osprchovala, dostala pyžamo a přidělil jsem jí postel. Za paní zůstávala mokrá cestička, kudy
chodila. Inkontinence byla silná a paní vůbec tento svůj problém nevnímala. Byla u ní patrná
také pokročilá demence. Bylo jasné, že v takovém stavu v noclehárně zůstat nemůže. Brzy ráno
přispěchaly na pomoc i pracovnice NDC sv. Vincence, kontaktovali jsme sociální kurátorku pro
dospělé v Uh. Brodě Mgr. Sukupovou, aby paní pomohla umístit do vhodného zařízení. Protože
najít vhodné umístění pro podobné lidi trvá i několik měsíců, byli jsme vděčni za každou pomoc
a za každý dobrý nápad. Dopoledne jsme navštívili v Uh. Brodě lékařku, která nám napsala
doporučení a ještě téhož dne byla klientka umístěna do zařízení, které bylo schopné jí nabídnout
odbornou pomoc včetně lůžka v teplém prostředí. Díky vzorné a rychlé spolupráci několika
odborníků vše dobře dopadlo.
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)
Název služby
Identifikátor
Kapacita služby (počet lůžek)
Počet klientů, kteří v r. 2018 navštěvovali službu
Odespané noci (lůžkodny) za rok 2018
Pracovní úvazky k 31. 12. 2018
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Noclehárna
Noclehárna Uherský Brod
5033443
16
68
3261
2,5
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REGIONÁLNÍ CENTRUM
SOCIÁLNÍ POMOCI
Kontaktní údaje
Vedoucí centra
Mgr. Vladimíra Suchánková
mobil: +420 733 742 053

služeb, poradenství, workshopy, přednášky,
pomoc při budování a činnosti komunitních
center, sbírkovou činnost a další), setkávat se
s jejími občany a poskytovat jim praktické rady
a konkrétní pomoc.

Přemysla Otakara II. 2476
688 01 Uherský Brod
vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz

www.uhbrod.charita.cz

Regionální
centrum
sociální
pomoci
v Uherském Brodě se zaměřuje na pomoc
všem potřebným občanům v regionu, jejich
rodinám, obcím, farnostem a dalším úřadům.
Cílem Regionálního centra sociální pomoci je
poskytnout okamžitou informaci a radu
o možnosti řešení tíživé sociální situace
osobám všech věkových skupin.
Základní poradenství je možné poskytnout
osobně, telefonicky či elektronicky.
Poradenství lze poskytnout i přímo v dané
obci, na obecním úřadě či v domácnosti osoby
tak, aby bylo pro každého dostupné.

Tuto službu doposud využilo celkem 22 osob,
většinou z Uherskobrodska, formou anonymní
i adresnou. Převládající poradenství bylo
v oblasti péče o blízkého a zprostředkování
kontaktů na služby péče a předání informací
ohledně řešení dluhové problematiky a odkazu
na dané služby.
Další činností tohoto centra je nabízení pomoci
a poradenství obcím regionu (nabízet
možnosti řešení např. dostupnosti sociálních
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KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍ PRÁCE
odvedená práce se musí umět dokázat a dobře
obhájit.
Pracovní zkušenost, kterou zde musím zmínit,
Vedoucí služby
je spolupráce s Trnavskou arcidiecézní
Mgr. Vladimíra Suchánková
charitou, před kterou pokorně smekám. Díky
mobil: +420 733 742 053
návštěvám této Charity si dokáži opravdu vážit
Přemysla Otakara II. 2476
toho, jak to máme v České republice snažší, a
688 01 Uherský Brod
také dokáži ocenit, jak rychle se tato
organizace posunuje kupředu. V mnohém mne
vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz
tato Charita inspirovala a má můj obdiv.
www.uhbrod.charita.cz
Co se týká sociálních služeb, tak se naše
portfolio rozšířilo o další služby, a to služby
Vážení čtenáři výroční zprávy Charity Uherský
odlehčovací ve všech formách (terénní,
Brod,
ambulantní a pobytová), které jsou zde
především pro usnadnění péče pečujícím
když se ohlédnu za rokem 2018, tak mi běží osobám, na které se mnohdy zapomíná… Tyto
hlavou spousta chvil, zážitků a také pracovních nové odlehčovací služby sice poskytujeme až
zkušeností, které se pojí s výrazem „sociální od 1. 1. 2019, ale veškerou práci s registracemi
služba“. Jsou to pracovní zkušenosti příjemné i těchto služeb, propagací, přípravou zázemí a
nepříjemné, ke kterým musíme vždy zaujmout personálu, měly vedoucí těchto služeb už v
nějaký postoj. Tyto zkušenosti nás mohou roce 2018.
buďto „utlouct“, nebo nás mohou posunout Abych také nezapomněla, kladl se i v tomto
kupředu. Pokud bych to shrnula co roce důraz na odbornost pracovníků, kdy
nejstručněji, tak rok 2018 byl rokem probíhalo celoročně proškolování pracovníků
neustálých změn, které naši Charitu posunuly přímé péče, ale také sociálních pracovníků, kdy
v mnohém kupředu, posílily a také změnily...
se například čtyři z nich mohli zúčastnit
Mezi nejzásadnější zkušenosti z tohoto roku týdenní skvělé vzdělávací akce „Jarní škola
zmíním časté kontroly na různé oblasti práce v sociální práce“ pořádanou MPSV.
naší organizaci včetně inspekce poskytování Nakonec si dovolím poděkovat za podporu
sociální služby, které nejsou vždy příjemné, ale našemu panu řediteli, který se umí za Charitu
v mnohém nás poučí, navedou jiným směrem vždy za každé situace postavit a děkuji též
a také nás utvrdí v tom, že se práci snažíme všem sociálním pracovnicím a pracovníkům za
dělat opravdu dobře.
skvělou práci, která je v sociálních službách
Další zkušenost je díky vnitropersonálním stěžejní a nenahraditelná.
změnám, které nás posunuly a poučily v tom,
že i když jsme organizace zřizovaná církví, tak Mgr. Vladimíra Suchánková - koordinátorka
ne každý dělá tuto službu srdcem a někdy sociální práce, manažer kvality
bohužel nestačí důvěřovat, že ji daná osoba
dělá dobře. Je nutné klást ještě větší důraz na
„Jediný způsob, jak odvádět skvělou práci, je
kvalitu pracovníků a nebát se zpřísnění milovat to, co děláte. Pokud jste takovou ještě
kontrolního systému. Je důležité, aby si nenašli, nespokojte se s ní a jděte dál.“ – Steve
pracovníci Charity navykli na to, že i kvalitně
Jobs

Kontaktní údaje
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KUCHYŇ S JÍDELNOU
Kontaktní údaje
Vedoucí kuchyně
Michal Fojtík
mobil: +420 724 651 251
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 630 648
michal.fojtik@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Od listopadu 2012 jsme zapojeni do IZS
(integrovaný záchranný systém).
S hasiči Zlínského kraje máme uzavřenou
smlouvu
o
poskytování
stravy
při
mimořádných událostech.
Pracovníci kuchyně se aktivně zapojují do
příprav prezentačních a benefičních akcí
pořádaných naší organizací.

V dubnu 2018 tomu bylo 20 let, co započala
svou činnost kuchyně s jídelnou Charity
Uherský Brod. Od té doby jsme museli čelit
mnohým legislativním změnám (DPH, EET),
změnám hygienických předpisů, ale také tlaku
ze strany konkurence.
Neustávající zájem o stravu z naší kuchyně, nás
přesvědčuje o tom, že svou práci děláme
dobře.
Vaříme 365 dnů v roce, 7 dní v týdnu.
V současné době připravujeme až 550 obědů
v jeden den. Stravu poskytujeme nejen našim
klientům v charitních domech, ale také široké
veřejnosti Uherskobrodska. Část strávníků
dochází také do naší jídelny, která se nachází
v budově ředitelství Charity Uherský Brod.

1.
2.
3.
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Vzhledem k narůstajícím cenám potravin,
energií a vyšším mzdovým nákladům, jsme byli
nuceni přistoupit k navýšení ceny stravného.
Přesto věříme, že nám naši strávníci i nadále
zachovají přízeň.

OBĚD
Oběd do domácnosti
Dovoz/donáška do domácnosti
Oběd v jídelně Charity Uherský Brod vč. odběru do jídlonosiče

65,-Kč/ks
25,-Kč/dovoz
69,-Kč/ks

ZPRÁVA O ČINNOSTI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V roce 2018 se vykoledovalo v obcích Uherskobrodska
celkem: 1 423 934,- Kč
Klíč k rozdělení výtěžku sbírky:
Projekty ACHO
Celostátní projekty
Režie sbírky
Humanitární pomoc
Vráceno Charitě UB
Nouzový a krizový fond

15%
5%
5%
10%
58%
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 Charitě Uherský Brod bylo z výtěžku použito celkem 851 042,- Kč.
Výtěžek sbírky byl použit na tyto záměry:



Přímá pomoc rodinám s dětmi
Budování zázemí pro 4 sociální služby (rekonstrukce
nemovitosti v Uherském Brodě)

151 042,- Kč
700 000,- Kč

Od ledna 2018 do prosince 2018 jsme v rámci Přímé pomoci obdrželi 55 žádostí o pomoc, a z
nich jsme 37 žadatelům poskytli finanční pomoc. Zhruba 30 % pomoci směřovalo na náklady
spojené se školní docházkou (obědy, školní pomůcky, pobyt ve výchovném ústavu). Dalších 30 %
sloužilo k pokrytí nejnutnějších nákladů na bydlení (nákup dřeva, plynu, části nájmu…) Poslední
velkou skupinu tvořil nákup zdravotnických pomůcek a oblečení.
Z nouzového fondu jsme poskytli pomoc jedné rodině z Uherskobrodska, kterou zasáhla tragická
událost.
Děkujeme zástupcům měst a obcí, pracovníkům v sociálních službách v ORP Uherský Brod a
kněžím farnosti za dobrou spolupráci při pomoci lidem v nouzi.
Děkujeme všem koordinátorům
sbírky, koledníčkům, jejich rodičům,
samotným
dárců,
dalším
dobrovolníkům i všem, kteří na
potřebné myslí v modlitbách.
Tvoříme společně dílo, které
pomáhá na mnoha místech.
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POSTNÍ ALMUŽNA
V roce 2018 tato tradiční sbírka ve farnostech děkanátu vynesla 145 283 Kč. Záměry využití jsou
schvalovány děkanem a ředitelem Charity Uherský Brod.
Výtěžek sbírky byl použit na:




Nákup přízí pro pletení obvazů malomocným: 1500 Kč
Přímá pomoc potřeným lidem: 43 538 Kč
Podpora služeb charity Uherský Brod: 41 165 Kč

Zůstatek financí byl převeden do dalšího roku.

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2018
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
CELKEM

VYBRANÁ ČÁSTKA
14 622 Kč
4 127 Kč
3 855 Kč
16 386 Kč
7 610 Kč
9 400 Kč
22 577 Kč
15 714 Kč
3 486 Kč
1 717 Kč
12 600 Kč
3 550 Kč
8 299 Kč
3 639 Kč
4 811 Kč
4 234 Kč
4 801 Kč
3 855 Kč
145 283 Kč

DĚKUJEME VŠEM, KDO NEJEN PO CELOU DOBU POSTNÍ MYSLELI NA POTŘEBNÉ!

40

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

NÁKLADY V ROCE 2018
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB
spotřeba potravin
zdravotní materiál
kancelářský materiál
úklidový materiál
drobné nákupy, spotřební materiál
pracovní oděvy
pohonné hmoty a LPG
DDIM
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
nájemné
telefony
poštovné
revize
školení
reprezentace, pohoštění
ostatní služby

15 907 796,43
3 934 333,79
656 183,15
338 319,58
913 132,67
579 429,90
234 161,00
719 239,06
1 170 330,58
2 131 863,66
712 220,61
66 492,00
1 170 536,86
143 671,00
125 346,22
49 318,00
120 786,00
332 832,07
2 509 600,28

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

60 992 150,00
43 715 664,00
1 469 843,00
15 068 669,00
409 445,00
328 529,00

OSTATNÍ NÁKLADY
daně a poplatky
pojištění
ostatní provozní náklady
odpisy
provozní režie
NÁKLADY CELKEM
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4 210 948,44
518 577,25
346 275,85
8 229,49
838 470,09
2 499 395,76
81 110 894,87
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VÝNOSY V ROCE 2018
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
za prodané vlastní výrobky a zboží
za služby poskytnuté klientům
od zdravotních pojišťoven
PŘIJATÉ PŘÍSPEVKY A DARY
příspěvky jednotlivců
dary od sponzorů
příspěvky z obcí
Tříkrálová sbírka
Postní almužna (kostelní sbírka)
OSTATNÍ VÝNOSY
mimořádné výnosy
jiné ostatní výnosy
úroky
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36 262 450,07
21 640 118,22
8 708 000,55
5 914 331,30
911 354,99
370 059,99
303 100,00
206 300,00
9 600,00
22 295,00
2 874 138,83
27 918,01
2 844 589,06
1 631,76

PROVOZNÍ DOTACE
Zlínský kraj - zajištění dostupnosti
Zlínský kraj - individuální projekt
Zlínský kraj - zajištění priorit
Zlínský kraj - senioři cvičí
Zlínský kraj - dobrovolnictví
Dotace obcí
Přeshraniční spolupráce
Provozní dotace kraj - Projekt vzdělávání
Provozní dotace kraj - Projekt zaměstnanosti
Provozní dotace město Uh.Brod
Provozní dotace ÚP na zaměstnance
Provozní dotace MVČR-dobrovolnictví

40 831 848,30
30 956 780,00
4 297 000,00
1 063 900,00
30 000,00
67 960,00
256 275,00
408 497,50
1 141 519,80
389 640,00
1 072 100,00
1 075 176,00
73 000,00

VÝNOSY CELKEM

80 879 792,19
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Ztrátová střediska
STŘEDISKO
NÁKLADY
VÝNOSY
Ředitelství
1 725 771,52 1 725 771,52
Centum senorů Uherský Brod
650 816,82
74 489,00
Centrum materiální a potravinové pomoci
678 384,41
101 178,95
Odborné sociální poradenství Uherský Brod
184 280,83
85 000,00
Regionální centrum sociální pomoci
197 065,21
0,00
Komunitní centrum Košíky
99 827,61
36 000,00
Domácí zdravotní péče
4 471 182,59 4 385 661,93
Domovinka
1 450 673,79 1 430 299,00
Terapeutická dílna
4 329 596,70 4 312 138,00
Rozvoj a zkvalitňování soc. služeb
1 157 733,26 1 143 611,19
Přeshraniční spolupráce
448 565,39
408 497,50
Podpora zaměstnanosti v Charitě
464 394,21
389 640,00
Pečovatelská služba Korytná
5 447 380,84 5 378 304,36
Pečovatelská služba Bánov
3 676 627,63 3 611 372,25
Nízkoprahové denní centrum
2 119 579,48 2 121 089,00
Noclehárna
1 641 230,32 1 628 910,00
Dobrovolnictví
248 241,75
140 960,00
Náklady TKS
3 858,08
3 498,08
Odlehčovací služba Strání
73 827,00
10 000,00
celkem: 29 069 037,44 26 986 420,78

VH
0,00
-576 327,82
-577 205,46
-99 280,83
-197 065,21
-63 827,61
-85 520,66
-20 374,79
-17 458,70
-14 122,07
-40 067,89
-74 754,21
-69 076,48
-65 255,38
1 509,52
-12 320,32
-107 281,75
-360,00
-63 827,00
-2 082 616,66

Zisková střediska
STŘEDISKO
NÁKLADY
VÝNOSY
Kuchyň sociální
4 480 989,40 4 492 241,19
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
6 936 639,39 6 979 117,64
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni UB
3 669 001,68 3 687 247,00
Charitní dům Slavkov
5 930 103,69 5 956 752,55
Charitní dům Nivnice
6 902 500,18 7 662 381,72
Pečovatelská služba Horní Němčí
2 053 898,67 2 108 139,25
Pečovatelská služba Strání
5 730 727,10 6 178 931,53
Pečovatelská služba Dolní Němčí
5 594 258,43 5 748 829,54
Charitní dům Vlčnov
7 069 903,79 7 146 652,34
Ples
64 934,25
126 583,00
IZS - krizová pomoc
10 859,66
13 970,00
celkem: 48 443 816,24 50 100 845,76
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VH
11 251,79
42 478,25
18 245,32
26 648,86
759 881,54
54 240,58
448 204,43
154 571,11
76 748,55
61 648,75
3 110,34
1 657 029,52

Hospodářská činnost
STŘEDISKO
Kuchyň ekonomická
Pečovatelky - pedikůry
celkem:

NÁKLADY
3 545 244,59
52 796,60
3 598 041,19

VÝNOSY
3 733 569,71
58 955,94
3 792 525,65

VH
188 325,12
6 159,34
194 484,46

NÁKLADY
VÝNOSY
81 110 894,87 80 879 792,19

VH
-231 102,68

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2018

Výsledek hospodaření za rok 2018 výrazně ovlivňují odpisy, které jsou ve výši Kč 838 470,09 Kč.
Z tohoto důvodu naše organizace vykazuje za rok 2018 ztrátu ve výši Kč -231 102,68 Kč.
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V ROCE 2018
Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 ve výši Kč 30 956 780,- Kč.
Provoz Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod byl v roce 2018 zajištěný z finanční podpory
Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje ve výši 4 297 000,- Kč.
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2018 ve
výši Kč 1 063 900,- Kč.
Zlínský kraj poskytl v roce 2018 neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu
Centrum seniorů cvičí ve výši 30 000,- Kč.
Zlínský kraj spolufinancoval v roce 2018 činnost Dobrovolnického centra STOPA ve výši 75 960,Kč.
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo neinvestiční dotaci na projekt „Dobrovolnické centrum Stopa“
ve výši Kč 65 000,- Kč.
Úřad práce Uherské Hradiště podpořil zaměstnávání osob na VPP a SÚPM ve výši 1 075 176,- Kč.

MĚSTA A OBCE
Město Uherský Brod poskytlo v roce 2018 dotaci z rozpočtu města ve výši 1 072 100,- Kč
(Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 578 800,-Kč, Nízkoprahové denní centrum sv.
Vincence Uherský Brod 160 100,-Kč, Noclehárna Uherský Brod 90 200,-Kč, Azylový dům pro
matky s dětmi v tísni Uherský Brod 18 200,-Kč, Denní stacionář Domovinka 94 200,-Kč, Centrum
potravinové a materiální pomoci 40 600,-Kč,
Uherský Brod
1 072 100,- Kč
Centrum seniorů Uherský Brod 5 000,-Kč, Odborné
sociální poradenství Uherský Brod 85 000,-Kč).
Strání
193 000,- Kč
Nivnice
122 000,- Kč
Velmi děkujeme městu Uherský Brod za
Březová
80 000,- Kč
dlouholetou velmi dobrou spolupráci.
Vlčnov
66 989,- Kč
Za finanční podporu také moc děkujeme obcím
Dolní Němčí
55 000,- Kč
Strání, Nivnice, Březová, Vlčnov, Dolní Němčí,
Bánov
50 000,- Kč
Bánov, Korytná, Šumice, Slavkov, Prakšice, Lopeník,
Drslavice, Bystřice pod Lopeníkem, Pitín.
Korytná
49 275,- Kč
Šumice
40 000,- Kč
Slavkov
20 000,- Kč
Prakšice
20 000,- Kč
Lopeník
12 000,- Kč
Drslavice
5 000,- Kč
Bystřice pod Lop.
3 000.- Kč
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Pitín
3 000,- Kč

DÁLE NÁS PODPOŘILI
Slovácké strojírny, a. s., Česká zbrojovka, a.s., Tesco Stores CR a.s. , Nadace Synot, KASKO spol. s
r.o., Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o., Auto FS s.r.o., LINEA NIVNICE, a.s., VOMA s.r.o.,
TEKNIA Uherský Brod, a.s., INT Group s.r.o., WELCO spol. s r. o., NADACE BRATŘÍ LUŽŮ, Fórum
dárců, z.s., Navláčil stavební firma, s.r.o., HAMÉ, s.r.o., Lidová tvorba družstvo umělecké výroby
Uherský Brod, VH Nemovitosti s.r.o. Uherský Brod, Nadace Divoké husy, Ljuba Hubocká, Jirdent
s.r.o., Z-Group a.s. Zlín, MUDr. Petr Minařík, Bc. Hana Běhalová, Kateřina Miklasová, Ivan
Chrástek Uherský Brod, HK-Montop Hluk, T. F. Čerovská, VDV Nadace Olgy Havlové, Hračky
Soukeník, Zamknuto s.r.o. Uherský Brod, Tekoo spol. s r.o., Pekárna Bachan, United Bakeries
a.s., Alimpex a.s., Kostelecké uzeniny a.s., Řeznictví a uzenářství Kadlček s.r.o., Ludvík Bartoš,
Adam Plachetka, Eva a Thomas Dänemark, NITARA s.r.o., ČSOB a.s., ADRIA GOLD s.r.o., ROJAL
spol. s r.o.

INVESTICE







úhrada povinné 5% finanční spoluúčasti z projektu na pořízení nemovitosti na Masarykově
nám. č. p. 165 v Uherském Brodě ve výši 1 417 539,- Kč (Víceúčelové komunitní centrum
Charity Uherský Brod)
pořízení 4 osobních automobilů v celkové výši 975 633,- Kč
pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek a zařízení v celkové hodnotě 292 918,- Kč
vybavení sociálních služeb ve výši 193 246,- Kč (pračky, sušičky, chladničky, myčky na
nádobí, aj.)
pořízení počítačové a kancelářské techniky ve výši 154 898,- Kč
pořízení plynového kotle do kuchyně v hodnotě 107 609,- Kč

BENEFICE
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výtěžek z XI. Charitní plesu v Horním Němčí ve výši 85 000,- Kč byl použit pro potřeby
Pečovatelské služby Horní Němčí
výtěžek z VI. Benefiční degustace přívlastkových vín ve výši 45 000,- Kč byl použit pro
potřeby Domácí hospicové péče
v květnu 2018 jsme uspořádali koncert pro Charitu, hlavní hvězdou koncertu byl operní
zpěvák Adam Plachetka, výtěžek koncertu ve výši 55 000.- Kč byl věnován Pečovatelské
službě Strání na pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek
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CENTRUM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI
SVATÉ ZDISLAVY
„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt 15, 32)
V tomto roce jsme se zapojili do evropského projektu FEAD. Uskutečnil se také druhý ročník
sbírky školních pomůcek a pomáhal jsme vybavit jednu školu v Africe skrze projekt Kontejner
pro Zambii. Během jednání s žadateli o pomoc úspěšně spolupracujeme se zástupci obcí, úřady
a dalšími sociálními službami. Ochota pomáhat druhým je v našem kraji velká. Lidé chtějí
pomoci druhým v nouzi a tak se jim tuto pomoc budeme i v dalším roce snažit zprostředkovat.
Děkujeme všem našim věrným dárcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při potravinových
a materiálních sbírkách, sponzorům, starostům a kněžím, spolupracujícím organizacím.
Ing. František Bílek, PhD.
vedoucí Centra potravinové
a materiální pomoci sv. Zdislavy
PŘIJATÉ POTRAVINY A HYGIENICKÉ POTŘEBY
Postní potravinová sbírka ve farnostech
Adventní potravinová sbírka ve farnostech
Sbírka "Ne každý má hody" v prodejnách Jednota na Uherskobrodsku
Národní potravinová sbírka Tesco Uh. Hradiště, Uh. Brod a Kaufland Uh. Hradiště
Sbírka v Kauflandu
Potraviny získané z Potravinové banky Zlín
Dary výrobců (Linea, Hamé)
Projekt FEAD 2_ Potraviny
Projekt FEAD 2_Hygiena
Celkem

480 kg
911 kg
360 kg
1 497 kg
271 kg
2 300 kg
1 021 kg
3 605 kg
391 kg
10 837 kg

DALŠÍ SBÍRKOVÁ ČINNOST
Sbírka pro Zambii
Vánoční dárky pro děti z Ukrajinských dětských domovů
FEADtextil a základní domácí potřeby (celková hodnota)
Sbírka školních potřeb
Zapojení do projektu Ježíškova vnoučata
Dar od spol. Dadka Vracov

50 pytlů textilu
24 dárků
71 496,- Kč
50 batohů a dalších pomůcek
58 dárků
10 peřin a 40 prostěradel

POSKYTNUTÁ POMOC
V roce 2018 bylo vydáno 455 balíčků. Žadatelé obdrželi pomoc průměrně 3x. Více než
polovinu z podpořených osob tvořily děti. 20% podpořených bylo zdravotně postižených.
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POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
V souladu s posláním Charity – pomáhat lidem v nouzi, podporovat lidskou důstojnost a rozvíjet
osobnost člověka – se i naše Charita zapojuje do pomoci při mimořádných událostech. Jako
ostatní složka integrovaného záchranného
systému (dále jen „IZS“) jsme schopni pomáhat
při povodních, požárech obydlí či různých
haváriích.
V minulém roce si naši pomoc vyžádala Charita
Prostějov. Náš čtyřčlenný tým společně s
pracovníky prostějovské Charity zjišťoval potřeby
obyvatel Mostkovic, kde v září 2018 došlo k silné
explozi. Ta poničila na 50 domů. Ze zjištěných dat
poté Charita ve spolupráci s obecním úřadem
následnou pomoc obyvatelům zajistila.
Předpokladem pro systémový přístup pomoci je
právě příprava v době, kdy ještě žádná mimořádná událost nehrozí. Proto se náš tým v průběhu
roku také vzdělával v oblastech, které jsou pro rychlou a účinnou pomoc důležité.
Mgr. Jitka Chvílová
koordinátorka pro mimořádné události
Kontaktní osoba pro vyžádání pomoci při řešení mimořádné události:
Mgr. Jitka Chvílová
telefon: +420 724 651 262
e-mail: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz

BENCHMARKING 2018
ROK VE ZNAMENÍ ZMĚN
V roce 2018 probíhaly aktualizace metodických pokynů, kterými se řídí poskytování a hodnocení
sociálních služeb. Krajský úřad ve Zlíně zorganizoval pro všechny poskytovatele sociálních služeb
setkání dle jednotlivých typů služeb. Společně s poskytovateli hledal takovou aktualizaci
metodických pokynů, která by dostatečně zhodnotila ekonomickou a personální kvalitu
poskytovaných služeb a přitom snížila množství již tak rozsáhlé administrativy. Každá sociální
služba během celého kalendářního roku zaznamenává přibližně 20 ukazatelů jednotlivých
výkonů z průběhu poskytování své služby. Úspěšnost v hodnocení sociální služby je nezbytnou
podmínkou pro zařazení nebo udržení služby v Síti sociálních služeb Zlínského kraje a v nároku
na získání státní dotace na poskytování služby. Již několik let všechny služby Charity Uherský
Brod splňují tato přísná kritéria kvality poskytování služeb a jsou tak součástí veřejné nabídky
poskytované péče o své spoluobčany.
Mgr. Martina Šimánková
koordinátor pro benchmarking
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PR A FUNDRAISING
Také v roce 2018 jsme se věnovali fundraisingu, propagaci služeb Charity Uherský Brod a
informování veřejnost o našich aktivitách a činnosti. Zprávy a aktuality o Charitě Uherský Brod
jsme šířili prostřednictvím našeho newsletteru, Zpravodaj Charity Uherský Brod, sociálních sítí i
spoluprací s regionálními periodiky – Dobrý den s kurýrem, Slovácký deník, TV Slovácko.
Stejně tak jsme z důvodu nedostatečného financování našich služeb oslovovali sponzory (i
formou osobních návštěv), nadace a nadační fondy s žádostmi o příspěvek na podporu a rozvoj
služeb naší Charity.
Velkou pozornost jsme věnovali, mimo jiné, propagaci činnosti Dobrovolnického centra,
například i rozhlasovým rozhovorem na Českém rozhlasu s vedoucí této služby, paní Janou
Haluzovou či rozsáhlým rozhovorem, který vyšel i v regionálním tisku. Osvětu jsme věnovali také
stále více žádané Domácí hospicové službě, pro kterou se nám podařilo sehnat, díky sponzorům,
nové auto, a zdravotnické přístroje pro klienty. Pro další služby jsme získali od sponzorů a nadací
polohovací lůžka s antidekubitními matracemi, pro Azylový dům pro matky s dětmi Uherský
Brod jsme před Vánoci sehnali devět televizorů pro obyvatele tohoto zařízení. Oslovením
sponzorů a také osobními návštěvami u nich se nám podařilo opakovaně získat potraviny pro
Centrum potravinové a materiální pomoc Uherský Brod (např. spol. Linea Nivnice, Hamé Babice)
a další potraviny jsme získali organizováním potravinových sbírek s názvem „Ne každý má hody“
v prodejnách Jednota na Uherskobrodsku. Pro některé naše služby a zařízení jsme od
oslovených sponzorů získali ručníky, utěrky, přikrývky, polštáře a peřiny.
Poděkování za podporu našich služeb patří všem dárcům, sponzorům, Zlínskému kraji, městu
Uherský Brod, a všem obcím, které služby Charity Uherský Brod podpořili a podporují.
Oleg Kapinus
manažer pro PR a fundraising
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Dobrovolnické centrum STOPA
Kontaktní údaje

pravidelným dobrovolníkům, kteří dochází za
seniory každý týden i na několik hodin.

Koordinátorka dobrovolnictví
V průběhu celého roku se nám také hlásí noví
Mgr. Jana Haluzová
dobrovolníci – uzavřeli jsme 10 nových
mobil: +420 724 651 281
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod

dobrovolnických smluv. Celkově tak působilo
65 dobrovolníků, kteří vykonali 1 091
dobrovolnických hodin.

jana.haluzova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Od počátku roku 2018 jsme realizovali několik
akcí – Bruslení, Plavání, Drakiádu, Promítání.
Pro naše dobrovolníky jsme také uspořádali
školicí akci. Na konci roku, k Mezinárodnímu
dni dobrovolnictví, jsme se tradičně setkali s
našimi dobrovolníky a poděkovali jim za jejich
činnost. Mimo tyto nárazové aktivity se
dobrovolníci zejména zapojovali v našich
sociálních službách a ve službách přijímajících
organizací. Letos jsme navázali spolupráci s
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem
další službou Sociálních služeb Uherský Brod –
našim dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas, sílu
Sociálně aktivizační službou pro rodiny s
a kus sebe těm, kteří to potřebují. Děkuji za
dětmi.
každé dítě, které doučujete, za každého
osamoceného seniora, se kterým si zajdete
upéct štrůdl a „dát kus řeči“. Za každého
pacienta brodské Nemocnice s poliklinikou,
kterému přijdete ukrátit dlouhou chvíli na
lůžku. Díky za všechny zdravotně či mentálně
postižené, kterým jste vzácným zpestřením a
důvodem k úsměvu, že si s nimi zahrajete
partičku karet. Děkuji za všechnu pomoc při
potravinových sbírkách, při organizaci různých
akcí, za každý nápad na zlepšení, grafickou
úpravu plakátků, focení a spoustu dalších
aktivit, které pomáhají dělat krásnější místo k
žití a které mě dnes a denně přesvědčují, že to
má smysl! Děkuju za sebe, za celou Charitu
Naši dobrovolníci pokračovali v doučování dětí Uherský Brod a zejména za ty, kterým
ze sociálně znevýhodněného prostředí, což je pomáháte. Také děkujeme za finanční
stále více poptávaná aktivita s velmi pozitivní podporu Ministerstvu vnitra ČR a Zlínskému
zpětnou vazbou u dětí, rodičů, i podpůrných kraji.
služeb pro tyto rodiny. Počet dobrovolnických
hodin je letos vysoký, a to zejména díky
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DUCHOVNÍ AKTIVITY




















Zástupce Charity Uherský Brod je
členem pastorační rady farnosti Uherský
Brod (Marie Vintrová). Otec děkan je
zván na porady vedení, s ředitelem se v
průběhu roku setkává. Zástupci charity
jsou zváni na děkanátní setkání kněží,
kde informují o činnosti Charity.
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/.
Kněží děkanátu navštěvují většinu
našich služeb za účelem slavení mše svaté a udělování dalších svátostí.
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 či sami osobně koledují. Pomáhají s propagací
/při ohláškách, umísťují informační letáky do vývěsek, apod./. Dobrá spolupráce s farnostmi
je i při Postní almužně.
Kněží ve farnostech pomáhají s propagací pravidelných charitních sbírek potravin v adventní
a postní době.
Pravidelné návštěvy akolytů se svatým přijímáním v charitních domech a DPS.
Mimořádné sloužení mší svatých při různých významných příležitostech – Den charity,
oslava výročí služeb (Nivnice), slavnostní porada na závěr kalendářního roku se mší svatou.
Modlitba růžence a křížové cesty ve farním kostele v Uherském Brodě.
Dvoudenní duchovní obnova zaměstnanců: „Putování po stopách sv. Klementa“. Mše svatá
ve Vídni (P. Jiří Šindelář), cesta do Znojma, kde se sv. Klement učil na pekaře, pak do Tasovic,
kde se narodil. Mše svatá, duchovní program (P. Jan Sokulski C.Ss.R)
Duchovní obnova na Velehradě pro charitní pracovníky pod vedením Mons. Vojtěcha Šímy.
Ve spolupráci s brodskými skauty rozvážení Betlémského světla.
Společná modlitba a duchovní slovo na začátku každé porady vedení.
Spolupracujeme při organizaci slavnosti Božího Těla /na Charitě jeden z oltářů/.
Úzká spolupráce s Městskou nemocnicí s poliklinikou Uherský Brod: docházení dobrovolníků
Charity a služba nemocničních kaplanů, kteří svoji práci dělají nad rámec své práce v Charitě
za podpory vedení OCH UB.
Spolupráce s církevními školami v Bojkovicích a Uherském Brodě.
Pravidelná prezentace charitního díla na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. Charita
Uherský Brod má na těchto dnech největší zastoupení.
Ing. František Bílek, Ph.D.
pastorační asistent
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PODPORA ZŘIZOVATELE
Naším zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Charita Uherský Brod je církevní právnická
osoba mající právní subjektivitu. Byla zřízena 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 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

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
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:
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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
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 12 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:
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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
máme nastaven systém pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic
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NOVÉ OTEVŘENÉ SLUŽBY CHARITY UHERSKÝ BROD
Charita Uherský Brod si ke dni 1.11.2018 zaregistrovala tři formy odlehčovacích služeb a od
1.1.2019 je finančně podpořena v pilotním programu Zlínského kraje, kdy tyto služby zahájily
svou činnost.
Odlehčovací služby máme terénní, ambulantní a pobytové a jsou poskytovány osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služeb je
umožnit pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek a možnost k regeneraci sil k další péči
o nemocné. O podporu v rámci těchto registrovaných odlehčovacích služeb může požádat
takový zájemce, který potřebuje využít dopomoc k soběstačnosti od druhé osoby, aby jeho
pečující osoba či rodina mohla načerpat novou sílu a v tento čas si odpočinouti.
Odlehčovací služba není určena klientům, jejichž situace vyžaduje pobyt ve zdravotnickém
zařízení s péčí pouze od zdravotnického personálu, plně soběstačným klientům, agresivním
klientům a klientům trpícím onemocněním autismus, nevidomým, zcela neslyšícím, osobám s
jinými závislostmi (alkohol, drogy) a klientům s neléčeným schizofrenním onemocněním.
Za odlehčovací služby klient platí podle platné legislativy - vyhláška č. 505/2006 Sb. zákona č.
108/2006 sb. o sociálních službách. Výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb je
stanovena na 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů. Za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 jídel hradí klient 170 Kč za den nebo 75 Kč za
jeden oběd.
V odlehčovací službě poskytujeme úkony
týkající se pomoci s hygienou včetně mytí
vlasů, použití WC, oblékání, přesunů či
pomoci s prostorovou orientací. Dalšími
úkony je pomoc a podpora při podání,
přípravě jídla a pití, doprovázení na veřejné
a zájmové aktivity, k lékaři, pomoc s
kontaktem s rodinou a podporou při dalších
aktivitách podporující sociální začlenění,
socioterapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a
poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou
formu.
Charita jako poskytovatel sociálních služeb je velmi ráda, že díky vnímání potřeb občanů Zlínský
kraj umožnil nabídnout potřebným občanům Uherskobrodska a Bojkovicka další z chybějících
služeb sociální péče – odlehčovací službu.
Kontakty: (viz. přiložený leták)
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Charita Uherský Brod ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízejí všem kdo pečují o
nevyléčitelně nemocné v konečném stádiu nemoci v domácím prostředí pomoc Domácího
hospice Antonínek.
Je-li na vás tíže domácího pečování již příliš velká nebo nevíte-li si rady s tím, zda byste náročnou
péči o umírajícího zvládli doma, obraťte se na Domácí hospic Antonínek, jehož jádro tvoří
zkušení lékaři a zdravotní sestry, pastorační pracovnice a duchovní, sociální pracovník a
psycholožka.
Více informací a kontakty naleznete v letáčku:
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Charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
www.uhbrod.charita.cz
www.facebook.com/oblastni.charita
Bankovní spojení: 1540093329/0800

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Vydala:
Rok vydání:
Náklad:

Charita Uherský Brod
2019
500 ks

