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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. 
 

Z kodexu Charity ČR 
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CHARITA? A KDO JINÝ! 
 
Vážení a milí přátelé, 
 
je polovina dubna roku 2020, kdy s neklidem a obavami 
sledujeme šířící se pandemii koronaviru. Řešíme, jak naše 
klienty, a sami sebe, ochránit před nechutným „šmejdem“ 
v podobě COVID-19 a děláme všechno co je v našich silách, 
abychom mu nedali šanci a dali jasně najevo, že si s námi 
příliš zahrávat nebude. 
 
Proto mé hodnocení loňského roku bude krátké, protože 
všichni v současné době řešíme podstatnější věci a nemáme 

ani čas, ani chuť se zabývat nějakým hodnocením. Na jednu stranu to může být 
pochopitelné, na druhou stranu je to škoda, protože loňský rok byl v činnosti naší 
Charity velmi bohatý na spoustu zajímavých aktivit, za kterými je skryto velké množství 
práce mých spolupracovnic a spolupracovníků. 
 
Posuďte sami. Podařilo se nám zařadit do sítě sociálních služeb Zlínského kraje nové 
služby a tak jsme mohli od 1. 1. 2019 začít poskytovat Odborné sociální poradenství, 
ambulantní odlehčovací službu, terénní odlehčovací službu a pobytovou odlehčovací 
službu.  Podařilo se uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami a od května jsme mohli 
začít provozovat Domácí hospic Antonínek a to v úzké spolupráci s naší sesterskou 
Charitou Uherské Hradiště. 
 
Hodně času jsme věnovali přípravě na zahájení stavební rekonstrukce Víceúčelového 
komunitního centra na Masarykově náměstí v Uherském Brodě, které by mělo rozšířit 
a zkvalitnit péči o naše klienty. Dá-li Pán Bůh, mohli bychom se koncem tohoto roku 
pomalu začít stěhovat do nových prostor. 
 
Opět se potvrdila nezastupitelná role naší organizace při poskytování sociálních služeb. 
Nejen těch, které poskytujeme podle zákona o sociálních službách, ale veřejnost si velmi 
cení naší pomoci, kterou poskytujeme mimo tento zákon. To znamená jaksi navíc, 
dobrovolně a pro dobro zejména těch, kterým už nikdo pomoci nemůže a pro které 
zůstala Charita jako poslední možnost, jako poslední záchranná brzda.  
 
Byl jsem před Štědrým dnem loňského roku na tradičním vánočním obědě v našem 
nízkoprahovém denním centru, kde poskytujeme službu osobám bez přístřeší a také 
osobám ohroženým sociálním vyloučením. Po tradičním řízku s bramborovým salátem 
z naší kuchyně, kávě a vánočním cukroví, které každoročně připravují kolegyně tohoto 
centra, jsem pozval, jak máme zaužívané, naše klienty na cigaretku. Zde se dovím 
spoustu zajímavých věcí, mé obzory se neskutečně rozšíří a nabízí se zde také možnost 
seznámit se více s našimi novými klienty. A u tohoto cigaretového dýchánku zaslechnu 
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hovor našeho „mazáka“ s nově příchozím …fakt se neboj zeptat, Charita ti pomůže.  
Cože, CHARITA?  Ty vole, A KDO JINÝ!    
 
Dovolte mi poděkovat na prvním místě všem svým milým kolegyním a kolegům za skvěle 
odvedenou práci v loňském roce. Za jejich loajalitu a věrnost, že neodešli za lepšími, 
zejména, mzdovými podmínkami. Moc si toho vážím! Zůstali nám rovněž věrni naši 
sponzoři a radost mám o to větší, že jich několik přibylo. Trvale velmi dobrá spolupráce 
je s městem Uherský Brod a většinou obcí našeho regionu. Své poděkování směřuji 
k našemu děkanovi P. Svatopluku Pavlicovi a všem kněžím našeho uherskobrodského 
děkanátu. Vždy ochotní, vždy připraveni posloužit, přinést naději, poradit a dodat sílu a 
povzbuzení klientům i našim spolupracovníkům.  
 
Touto cestou děkuji našim klientům a všem příznivcům charitního díla za modlitby, 
dobré slovo a povzbuzení. Platí pořád, a mám dojem, že stále více - bez Božího 
požehnání marné lidské namáhání. 
 
Významnou oporou je pro nás, samozřejmě, náš zřizovatel. Otec arcibiskup Mons. Jan 
Graubner má o činnosti jednotlivých Charit velký přehled a se svým týmem 
spolupracovníků nám velmi pomáhá.  
 
V neposlední řadě děkuji našim dobrovolníkům, kterých také několik přibylo a díky tomu 
můžeme stále rozšiřovat dobrovolnickou činnost, která je primárně zaměřená na pomoc 
těm nejpotřebnějším. 
 
S úctou 
 

Petr Houšť 
ředitel, statutární zástupce 
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Milí přátelé, 
 
chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří jsou aktivní ve 
službách naší Charity. Týká se to nejen vedení, ale i 
zaměstnanců a v neposlední řadě taky dobrovolníků. Naše 
Charita má přes 200 zaměstnanců. Můžeme říci, že je to 
velká firma. Přesto je to jen malá část charitního díla v naší 
zemi. Naše Charita je součástí arcidiecézní potažmo 
celostátní Charity. Přesto je obdivuhodné, kolik naše Charita 
nabízí služeb pro občany našeho regionu. Upřímné Pán Bůh 
zaplať. 
 

Musím smeknout klobouk dolů před službou, kterou se snaží naši zaměstnanci i 
dobrovolníci vykonávat s nadstandardem a to je s láskou. V tom přesahuje služba od 
jiných sociálních, pečovatelských a ošetřovatelských služeb. 
 
Přeji všem v Charitě dostatek lásky, síly a pokory do dalších služeb a hojnost Božího 
požehnání s přímluvou sv. Vincence a sv. Zdislavy. 
 

P. Svatopluk Pavlica 
děkan 
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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, HLAVNÍ EKONOM 
Ing. Libor Mikel 
+420 724 651 320 
libor.mikel@uhbrod.charita.cz 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE, SBÍRKOVÁ ČINNOST 
Ing. František Bílek, Ph.D. 
+420 724 651 321 
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz 
 
POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2019 
217 (včetně dohod) 
 
ZŘIZOVATEL 
Arcibiskupství olomoucké 
Wurmova 9 
771 01 Olomouc  
 
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

· ORP Uherský Brod 
· Zlínský Kraj 
· nadregionální působnost 

 

 

 

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. 



O CHARITĚ  

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 

9 

■  Odborné sociální poradenství  
Bc. Lukáš Jílek  
Mobil: +420 703 498 546 
Email: lukas.jilek@uhbrod.charita.cz   
 

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

■  Pečovatelská služba Korytná 
Mgr. Jitka Chvílová  
Mobil: +420 724 651 262 
Email: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz 
Bc. Marie Kubešová Šmídová, DiS. 
Mobil: +420 733 742 052 
Email: marie.kubesova@uhbrod.charita.cz 
  
■  Pečovatelská služba Strání 
■  Odlehčovací služba Strání 
■  Ambulantní odlehčovací služba Strání 
Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
Mobil: +420 776 080 273, +420 724 651 347 
Email: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz  
Mgr. Andrea Minaříková 
Mobil: +420 606 055 135 
Email: andrea.minarikova@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. Jozef Vycpálek 
Mobil: +420 732 459 829 
Email: jozef.vycpalek@uhbrod.charita.cz 
Ivona Turzová, DiS. 
Mobil: +420 724 651 288 
Email: ivona.turzova@uhbrod.charita.cz 
 

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

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

■  Charitní dům Vlčnov 
Michaela Kameníčková, DiS. 
Mobil: +420 731 697 205 
Email: michaela.kamenickova@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 
Bc. Lenka Staníková 
Mobil: +420 724 651 261 
Email: lenka.stanikova@uhbrod.charita.cz  
 

■  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 
Mgr. Radka Roubalíková, DiS. 
Telefon: +420 572 633 105, 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 
 

■  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 
 

■  Noclehárna Uherský Brod 
Bc. Pavel Janča  
Mobil: +420 735 713 789, +420 724 651 299 
Email: pavel.janca@uhbrod.charita.cz 
Bc. Lukáš Jílek 
Mobil: +420 703 498 546 
Email: lukas.jilek@uhbrod.charita.cz 
 

■  Centrum seniorů Uherský Brod 
Mgr. Simona Vrba 
Mobil: +420 731 619 772 
Email: simona.vrba@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. Veronika Bartončíková  
Email: veronika.bartoncikova@uhbrod.charita.cz 
Mgr. Marcela Sukupová 
Email: marcela.sukupova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Regionální centrum sociální pomoci Uherský Brod 
Mgr. Vladimíra Suchánková 
Mobil: +420 733 742 053 
Email: vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

ŘEDITEL  

 

 

ŘEDITELSTVÍ  

   

Oddělení ředitele    

   

Administrativní pracovník   
Personalista, vzdělávání zaměstnanců   
Sociální práce, Regionální centrum sociální pomoci  
WebCarol, Benchmarking, GDPR 
Dobrovolnictví     
Pomoc při mimořádných událostech   
Fundraising a PR   
Sociální projekty   

  

ZÁSTUPCE ŘEDITELE – hlavní ekonom  

  

   Ekonomické oddělení 

   

Ekonom, hlavní účetní 
Mzdová účetní 
Pokladní účetní 
IT pracovník 

  

ZÁSTUPCE ŘEDITELE – pastorační a přímá pomoc  

  

   

Pastorační asistent, Centrum potravinové a materiální pomoci, TKS, PA, 
sbírková a humanitární činnost  

 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 

 

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 

 

 

Odlehčovací služby  

  

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod  
Odlehčovací služba Strání  
Ambulantní odlehčovací služba Strání 

 

 

Ostatní zařízení a služby  

  

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod  
Denní stacionář Domovinka Uherský Brod  
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod  
Noclehárna Uherský Brod  
Centrum seniorů Uherský Brod  
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod  
Odborné sociální poradenství Uherský Brod  
Sociální rehabilitace Uherský Brod 

 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY  

 

 

Domácí zdravotní péče Uherský Brod  
Domácí hospicová péče Uherský Brod 

 

 

 

 

 

VEDLEJŠÍ A KOMERČNÍ ČINNOST  

  

Kuchyně s jídelnou  
Pedikúra 

  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek  
Masáže 
Doprava osob 
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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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Název projektu: Pořízení vybavení pro paliativní péči Charita Uherský Brod 
 
Rozhodnutí číslo: 42/2019/PPN/OKR 
 
Cílem projektu bylo pořízení neinvestičního vybavení pro paliativní domácí hospicovou péči 
Charita Uherský Brod, které účelem bylo zkvalitnit a podpořit právě tuto péči, která je v současné 
době velmi moderním a rozvíjejícím se typem péče. Cílem bylo rovněž podat účinnou pomoc 
nemocným a jejich blízkým. Terminálně nemocným klientům projekt umožnil prožití poslední 
části života v domácím prostředí, zároveň však pečujícím členům jejich rodin usnadnil řešení 
obtížné životní situace. Projekt tedy přispěl k zajištění kvalitnějšího života a nabídl umírajícím a 
jejich blízkým účinnou pomoc. 
 
Aktivity – zakoupení vybavení pro paliativní domácí péči 

• antidekubitní matrace (4 ks) 

• polohovací matrace (1 ks) 

• elektrická polohovací postel (1 ks) 

• kyslíkový koncentrátor (1 ks) 
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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 klienty 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.  
 
Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s 
chronickým onemocněním a osoby s tělesným 

a zdravotním postižením a rodiny, ve kterých se 
narodily 3 a více dětí současně z Uherského 
Brodu a jeho regionu, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o 
domácnost a nejsou schopni si ji zajistit v 
požadovaný čas jinak. Služba je poskytována 
osobám od 19 let bez horní hranice věku. 
V tomto roce jsme zaznamenali personální 
změny na pozici vedoucí, od 1. 7. 2019 je 
vedoucí služby Olga Slabiňáková. 
 
Velké poděkování patří všem našim dárcům a 
sponzorům, obcím. 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) 

Pečovatelská služba 

Identifikátor 3918445 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

26/12,38 

Okamžitá kapacita služby 6 uživatelů 

Počet uživatelů 143 (42 mužů, 101 žen) 

Věkový průměr 80 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 12 142 

Počet ujetých kilometrů celkem 82 529 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 11 118 
 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Olga Slabiňáková 
mobil: +420 730 562 286 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 

  
 
 



ZPRÁVA O ČINNOSTI  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečovatelská služba Bánov (dále jen PS) prošla 
v roce 2019 mnoha změnami, nejzásadnější 
však byla změna ve vedení služby včetně 
sociální pracovnice. Pečovatelská služba má 
zázemí v Domě s chráněnými byty (dále jen 
DCHB), jehož majitelem je obec Bánov.  
 

 
 
Posláním terénní Pečovatelské služby Bánov je 
individuálně zajistit podporu, pomoc a péči 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, tělesného, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení a 
rodinám, ve kterých se současně narodilo 3 a 
více dětí. 
 
Péče byla poskytována nejen osobám žijících 
v DCHB, ale také v domácnostech klientů 
v obcích Bánov a Bystřice pod Lopeníkem.  
Pečovatelská služba je též vybavena skladem 
s kompenzačními pomůckami. Je možné využít 
i dalších služeb pedikúry a masáží.  
 

 
 
Děkujeme obci Bánov za skvělou spolupráci, 
zejména pak starostovi panu Marku Mahdalovi. 
Rovněž děkujeme i místnímu duchovnímu 
správci P. Jiřímu Putalovi a všem 
dobrovolníkům a ochotným lidem.

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

Pečovatelská služba 

Identifikátor 3475241 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

13/9,08 

Okamžitá kapacita služby 3 uživatelé 

Počet uživatelů 25 (6 mužů, 19 žen) 

Věkový průměr 81 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 3 783 

Počet ujetých kilometrů celkem 3 752 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 8 331 

 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Ivana Končitíková 
mobil: +420 724 651 283, 
+420 730 598 601 
 
Bánov 721 
687 54 Bánov 
+420 730  598 601 
ivana.koncitikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Pečovatelskou službu poskytujeme jak 
v Charitním domě sv. Václava v Horním Němčí, 
tak i v domácnostech v obci Horní Němčí a 
Slavkov. Dospělým osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění, zdravotního nebo 
tělesného postižení a rodinám s dětmi, ve 
kterých se narodilo 3 a více dětí současně. 
  
Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a 
péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické 
osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu a jejich domácnost a nemohou si péči 
zajistit jinak. Pomoc při osobní hygieně, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při 
přípravě jídla a pití apod.), pomoc při zajištění 
chodu domácnosti (nákupy, úklid, vytápění 
domácností - temperování, žehlení atd.), 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (doprovod k lékaři, na úřady). 
 

Službu poskytujeme denně od 7. do 18. hodin. 
Maximální okamžitá kapacita služby jsou 2 
klienti v jeden okamžik (Po až Pá: od 7. do 14. 
hodin – okamžitá kapacita 2 klienti, od 14. do 
18. hodin – okamžitá kapacita 1 klient/ So, Ne, 
svátky: od 7. do 18. hodin. – okamžitá kapacita 
1 klient). 
 
Ošetřovatelskou službu zajišťuje Domácí 
zdravotní péče Charity Uherský Brod ve 
spolupráci s místní praktickou lékařkou MUDr. 
Neugabauerovou. 
 

 
 
Každoročně pořádáme celocharitní turnaj 
v „Člověče nezlob se“, kterého se účastní jak 
klienti charitních a pečovatelských domů, tak 
klienti Stacionáře Svaté rodiny z Luhačovic. 
 
Za velmi dobrou spolupráci patří poděkování 
obci Horní Němčí.

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

Pečovatelská služba 

Identifikátor 1806627 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

5/3,63 

Okamžitá kapacita služby 2 uživatelé 

Počet uživatelů 20 (11 mužů a 9 žen) 

Věkový průměr 74 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 2 905 

Počet ujetých kilometrů celkem 3 750 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 4 484 
 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Markéta Hurtová 
mobil: +420 724 651 260 
 
Horní Němčí 158 
687 64 Horní Němčí 
+420 572 648 474 
marketa.hurtova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Pečovatelská služba Dolní Němčí již 13 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 2019 jsme poskytli péči celkem 50 
klientům, 16 mužům a 34 ženám. Věkový 
průměr u mužů dosahoval 71 let, u žen 81 let. 
Naše kvalifikované pracovnice vykonaly u  

 
klientů v uplynulém roce 35 687 návštěv. 
 
Klienti Pečovatelské služby Dolní Němčí se v 
roce 2019 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. A na závěr roku, v prosinci, pak posezení 
klientů s pracovníky pečovatelské služby, 
vánoční pečení s dětmi z Misijního klubka, 
vystoupení dětí z místní MŠ a ZUŠ.  Na Štědrý 
den si mohli klienti (už tradičně) zazpívat koledy 
spolu s mužským sborem Dolněmčané. 
 
V průběhu celého roku se konaly mše svaté a ke 
klientům docházel p. Petr Hofírek. 
 
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.

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

Pečovatelská služba 

Identifikátor 9716717 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

13/10,53 

Okamžitá kapacita služby 4 uživatelé 

Počet uživatelů 50 (16 mužů, 34 žen) 

Věkový průměr 76 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 9 051 

Počet ujetých kilometrů celkem 5 334 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 13 463 

 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Zdena Bartošová 
mobil: +420 724 651 263 
 
Školní 888 
687 62 Dolní Němčí 
+420 572 648 002 
zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Jednou z nejvýznamnějších událostí 
Pečovatelské služby Korytná v roce 2019 byla 
oslava 15. výročí zahájení činnosti Domu 
s chráněnými byty – to se datuje přesně na 2. 8. 
2004. U této příležitosti byla uspořádána mše 
svatá a také společný oběd s duchovním naší 
farnosti, některými zástupci Charity Uherský 
Brod, někdejší vedoucí služby, paní Bohumilou 
Jančovou a dalšími. 

Podzim byl opravdu nabitý, jelikož jsme se za 
naši službu účastnili také pilotního projektu 
Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem 
Program dobrovolného rámce kvality sociálních 
služeb. Zapojení se do projektu obnášelo 
vypracování rozsáhlého sebehodnotícího 
dotazníku, který se zaměřoval na rozličná 
témata související s poskytováním naší služby a 
fungování jak Pečovatelské služby Korytná, tak 
celé Charity Uherský Brod. Po odeslání 
dotazníku následovalo dvoudenní místní 
šetření přímo  

 
v naší službě. Výsledkem Programu 
dobrovolného rámce kvality byla zpětná vazba 
od Ministerstva práce a sociálních věcí, zda 
naše služba splňuje znaky kvality, které jsou 
ministerstvem nastaveny. 

Během roku proběhla také 2x mše svatá na 
zahradě Domu s chráněnými byty, v případě 
dobrého počasí jsme opékali špekáčky a také za 
našimi klienty pravidelně docházeli 
dobrovolníci. V prosinci 2019 u nás proběhlo 
tradiční zdobení vánočních stromků a společné 
zpívání koled. Se svým pásmem naše klienty 
přišly potěšit také děti z MŠ a zazpívat nám 
přišli také Mužáci nebo schólička.  

Kapacita Pečovatelské služby Korytná byla 
téměř po celý rok zcela naplněna. Volná místa 
v Domě s chráněnými byty byla znovuobsazena 
novým klientem vždy do 14 dnů. Celkem byli 
přijati 4 noví klienti, aktuálně tedy poskytujeme 
naše služby 18 klientům. Během uplynulého 
roku naši službu využilo 17 žen a 4 muži. 
Průměrný věk klientů je téměř 80 let. Převážná 
část aktuálních žádostí o poskytování služby je 
podmiňována také přidělením bytu v Domě 
s chráněnými byty. 

Děkujeme všem klientům a jejich rodinám, 
všem dárcům a podporovatelům za projevenou 
důvěru a přízeň v uplynulém roce a těším se na 
spolupráci v roce 2020.

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

Pečovatelská služba 

Identifikátor 4069740 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

12/10,10 

Okamžitá kapacita služby 4 uživatelé 

Počet uživatelů 21 (4 muži, 17 žen) 

Věkový průměr 75 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 4 976 

Počet ujetých kilometrů celkem 3 186 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 11 655 
 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Mgr. Jitka Chvílová 
mobil: +420 724 651 262 
 
Korytná 107 
687 52 Korytná 
+420 724 651 294 
jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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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 v obcích Strání, 
Březová a Lopeník. Sídlí v Domě s 
pečovatelskou službou ve Strání.  
 
Cílovou skupinou jsou dospělé osoby závislé na 
pomoci druhé osoby a rodiny s trojčaty či 
vícerčaty.  
 
Naše služba funguje nepřetržitě, 365 dnů v 
roce. Pečovatelky navštěvovaly klienty, jejichž 
zdravotní stav a sociální situace vyžaduje jejich 
pomoc. Mnohdy byly situace velmi složité a 
vypjaté. Máme k dispozici dva osobní 
automobily.  
 
Obtíže a závislost na pomoci druhé osoby 
našich klientů se snažíme zmírnit nejenom  

 
profesionální péčí, ale i zapůjčováním 
kompenzačních pomůcek. Sklad pomůcek v 
Domě s pečovatelskou službou ve Strání 
neustále obnovujeme a doplňujeme. 
 
Evidujeme celkem 98 pomůcek, z toho 24 
elektrických polohovacích lůžek. Těší nás, že na 
pomůcky žadatel většinou nemusí čekat a 
zapůjčení zvládáme realizovat plynule. V roce 
2019 bylo evidováno 67 zápůjček. 
 
O naše klienty je pečováno taky po duchovní 
stránce. Každou neděli za našimi klienty 
přichází jáhen se svatým přijímáním, které se 
podává v kapli DPS vybudované v roce 2013. Na 
mši svaté se zde scházíme minimálně jednou za 
měsíc. Za našimi klienty dochází do jejich 
domácnosti i pastorační pracovník Charity 
Uherský Brod. Pobyt v DPS se snaží klientům 
zpříjemnit taktéž děti ze ZŠ Strání. Každoročně 
se zde koná tradiční Fašank či letní posezení 
pod pergolou. 
 
Jsem ráda, že mohu na sklonku roku opět říci, 
že spolupráce obcí, farností, lékařů a Charity je 
výborná.  Taktéž bych ráda poděkovala za 
finanční podporu obcím Strání a Březová.  
 
Velké díky patří všem sponzorům, 
dobrovolníkům a příznivcům. Děkujeme, že 
nám pomáháte pomáhat.

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

Pečovatelská služba 

Identifikátor 6347392 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

23/9,39 

Okamžitá kapacita služby 4 uživatelé 

Počet uživatelů 61 (26 mužů, 35 žen) 

Věkový průměr 81 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 8 206 

Počet ujetých kilometrů celkem 13 317 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 15 691 
 

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 

  
 
 



ZPRÁVA O ČINNOSTI  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ 

22 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlehčovací služba Strání je novou pobytovou 
službou, která zahájila provoz 1. 1. 2019 jako 
další služba poskytovaná v Domě s 
pečovatelskou službou ve Strání. Jedná se o 
službu, která umožňuje přechodný pobyt 
klientům po dobu dovolené, onemocnění či 
pracovního zaneprázdnění pečující osoby, nebo 
aby pečující osoba či rodina načerpala novou 
sílu při péči o svého blízkého. Umožňuje dále 
krátkodobou pomoc rodině, která má člena 
rodiny v nemocničním zařízení a čeká na 
umístění do jiného zařízení nebo potřebuje 
přizpůsobit bytové podmínky péči o 
nemocného (rekonstrukce bytu atd.)  
 

 
 
Služba dokáže individuálně zajistit podporu, 
pomoc a komplexní péči osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
tělesného, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které jinak trvale 
pečují rodinní příslušníci v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Jedná se o dospělé osoby  
 

 
zejména ze Zlínského kraje. Služba je 
provozována v nepřetržitém provozu.  
  
Služba má vyhrazen jeden velký 3-lůžkový 
bezbariérový, klimatizovaný byt s předsíní, 
koupelnou s WC a sprchou.  Lůžka jsou 
elektricky polohovatelná. S ohledem na 
zdravotní stav klienta je možné po dohodě s 
praktickým lékařem zajistit ošetřovatelskou 
službu.  
 

 
 
Maximální délka pobytu v Odlehčovací službě 
Strání je zpravidla 6 týdnů. Pobyt je možné 
opakovat. Důležitým aspektem je včasné 
zarezervování pobytu. O službu je velký zájem a 
kapacita se rychle naplňuje. V roce 2019 jsme 
odmítli celkem 40 zájemců a žadatelů.  
Pro naše klienty pečujeme nejenom po fyzické 
stránce, ale i po psychické a duchovní stránce. 
Od pondělí do pátku mají klienti možnost účasti 
na aktivizacích, sociálně terapeutických 
činnostech, skupinových setkáních, či 
individuálního rozhovoru nebo procházky po 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
mobil: +420 776 080 273 
 
Cyrila a Metoděje 271 
687 65 Strání 
+420 724 651 347 
miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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okolí. Každou neděli k nám přichází jáhen se 
svatým přijímáním, které se podává v kapli DPS 
nebo přímo na lůžku. Na mši svaté se zde 
scházíme minimálně jednou za měsíc. Za našimi 
klienty dochází i pastorační pracovník Charity 
Uherský Brod. Jsem ráda, že mohu na sklonku 

roku říci, že jsme to společně zvládli! Proto 
děkuji za spolupráci obci Strání, farnosti, MUDr. 
Končitíkové, všem sponzorům, dobrovolníkům 
a příznivcům.  
 
Děkujeme za finanční podporu Zlínského kraje. 

 
Typ sociální služby 

Odlehčovací  služba (pobytová) 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Identifikátor 2611433 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

21/4,72 

Okamžitá kapacita služby 3 uživatelé 

Počet uživatelů 25 

Věkový průměr 88 let 

Lůžkodny 716 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 1 774 

 

 
 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje 

pro rok 2019.  
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Ambulantní odlehčovací služba Strání zahájila 
provoz 1. 1. 2019 a původně sídlila v Uherském 
Brodě. K 1. 10. 2019 byla přestěhována z 
Uherského Brodu do Strání z provozních 
důvodů.  
 
Služba individuálně zajišťuje podporu, pomoc a 
péči osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, tělesného, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, o 
které jinak doma trvale pečují rodinní 
příslušníci či jiné pečující osoby. Jedná se o 
dospělé osoby a seniory z celého 
Uherskobrodska. Jedná se o službu, která 
pečuje o tyto osoby v době, kdy si pečující 
osoba potřebuje něco vyřídit nebo si udělat den 
pro sebe. Funguje v pracovní dny od 7:00 do 
18:00 hod. v Domě s pečovatelskou službou ve 
Strání.  

 
Nejoblíbenějšími činnostmi jsou skupinová 
setkání na téma: přemýšlíme, zpíváme, 
tvoříme, čteme, cvičíme. Každý den jedno 
téma. Velmi hojně navštěvované jsou dílničky, 
kde si klienti vyrábí sezónní dekorace do svých 
bytů. Novinkou v naší službě je domácí kino – 
promítání filmů na přání. Někdy jsou to 
pohádky, jindy filmy pro pamětníky, cestopisy 
nebo dokumentární filmy.  
 

 
 
Děkujeme zejména obci Strání za možnost 
fungování této služby v Domě s pečovatelskou 
službo a za pronájem prostorů. Zlínskému kraji 
děkujeme za finanční podporu v roce 2019.

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

Odlehčovací služba (ambulantní) 

Identifikátor 8168977 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

7/3,0 

Okamžitá kapacita služby 
2 uživatelé (individuálně)/10 uživatelů 

(skupina) 

Počet uživatelů 17 

Věkový průměr 80 let 

Počet kontaktů (návštěvnost) 655 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 1 593 

 
 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
mobil: +420 776 080 273 
 
Cyrila a Metoděje 271 
687 65 Strání 
+420 724 651 347 
miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Terénní odlehčovací služba pomáhá rodinám či 
jiným pečujícím osobám při jejich náročné péči 
o člena rodiny, který pro různá onemocnění 
nemůže zůstat doma sám bez dohledu v době, 
kdy si pečující rodina potřebuje odpočinout 
(relaxovat, odjet na dovolenou) nebo zajistit 
osobní záležitosti (na částečný úvazek pracovat, 
zajít k lékaři, na úřad, na nákup). Tedy dělat to, 
co nelze z důvodu péče o nemocného. 
 
Jde o podporu pečujících osob, aby měly 
zajištěny podmínky pro krátkodobý, často však 
pravidelně se opakující oddech – aby služba v 
tuto dobu zajistila podmínky, kdy za pečující 
osobu přebírá péči o jeho osobu blízkou. 
Potřeby často souvisí se situací, kdy pečující 
osoba náhle onemocní a odlehčovací služba 
potřebuje reagovat pružně k uspokojení tohoto 
požadavku.  
 
Odlehčovací služba v roce 2019 fungovala 
prvním rokem díky pilotního projektu Zlínského 
kraje „Program pro poskytování finanční 
podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění 
odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje 
pro rok 2019 a 2020“. V prvním roce provozu 
služby se objevovaly poptávky po pravidelných 
návštěvách z důvodů odpočinku pečujících 
osob v rámci návštěv například univerzity 3. 
věku, relaxačních volnočasových aktivit, 
divadla, kina, přátel. Mezi další poptávající 
skupinou po odlehčovací službě  
 

byli pečující, kteří sami prodělávají vážná 
onemocnění a potřebovali pomoci se svou 
osobou blízkou pravidelně. Pečující rodiny si 
dále objednávají odlehčovací službu sezonně v 
čase dovolených či prodloužených víkendů a to 
i vícekrát do roka.  
 
Za zmínku rozhodně stojí požadavky na 
odlehčovací službu přicházející velmi často od 
pečujících osob pro své osoby blízké, které jsou 
zasaženy vážným onemocněním často 
onkologickým, kdy celodenně pečující osoba 
pečuje a potřebuje u svého nemocného 
vystřídat a to také pravidelně. Tím jsme 
doplňovali komplexně pomoc ve spolupráci s 
Domácí zdravotní péčí a Domácí hospicovou 
péčí.  
 

 
 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Terezie Fojtíková, DiS. 
mobil: +420 724 651 265 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Provozní doba služby je pondělí – neděle 6:00 – 
20:00 hodin.  
 

 
 
Cílovou skupinou Domácí odlehčovací služby 
Uh. Brod jsou senioři a dospělí – osoby se 
zdravotním postižením. Věková skupina klientů 

Domácí odlehčovací služby Uherský Brod je 19 
let – bez horní hranice věku.  
 
Dílčím cílem služby je tedy pomoci pečujícím, 
aby nedošli do stavu osobního vyčerpání. 
 
V domácnosti u klienta nabízíme pomoc s 
hygienou, podáním stravy, můžeme jít 
společně na procházku, společně tvořit, číst 
nebo si povídat. Dále můžeme dojít k lékaři, na 
úřad či zajistit další pochůzky.  
 
Pevně věříme, že se nám v druhém roce 
pilotního programu bude dařit i nadále 
pomáhat tam, kde je naší služby třeba. 
Děkujeme ZLÍNSKÉMU KRAJI za podporu tohoto 
projektu. 
 
 

 
 
 
 

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

Odlehčovací služba (terénní) 

Identifikátor 9232848 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

11/3,35 

Okamžitá kapacita služby 1 uživatel 

Počet uživatelů 42 

Počet kontaktů (návštěvnost) 2 036 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 3 203 
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Kapacita našeho Charitního domu je 17 míst, 
během roku byla kapacita nepřetržitě 
naplněna. Charitní dům Nivnice poskytuje 
pobytovou službu seniorům od 65 let věku, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, tělesného nebo chronického onemocnění 
či zdravotního postižení, a jejich situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Zaměstnanci se pravidelně vzdělávají na 
školeních, která zajišťuje Charita Uherský Brod. 
Abychom svou práci mohli dělat ještě lépe, 
navýšili jsme personál o jednu pracovnici 
(pečovatelku).  Snažíme se dostat se co nejvíce 
do povědomí veřejnosti, proto pořádáme 
pravidelně každý měsíc mši svatou na 
Charitním domě, zveme děti z mateřské školy, 
děti ze ZŠ a z farnosti a členy Punťa klubu. Slavili 
jsme Den matek, měli jsme Den otevřených 
dveří.  
 
Na jaře pravidelně pořádáme pro klienty 
opékání na zahradě. 
 

 

Aktivizační pracovnice dvakrát týdně pro 
klienty připravuje různé programy. Snaží se o 
zapojení klientů do činností, kterými mohou 
posílit svůj pocit užitečnosti, proto celoročně 
spolupracují s nivnickým Misijním klubkem. 
Zapojují se do prodejních aktivit Misijního 
klubka před Velikonocemi, na misijní neděli a 
před Vánocemi. Z utržených peněz pak posílají 
vánoční dárky na Ukrajinu. V adventní době nás 
opět navštívila folklórní skupina Mužáci, děti 
z folklórního kroužku pod vedením pana 
Vlastimila Ondry a Schola z Nivnice pod 
vedením paní Miriam Smetanové. Členky 
Jednoty Orel přišly s mikulášskou nadílkou.  
 
I v minulém roce jsme klienty přihlásili do 
projektu „Ježíškova vnoučata“.  Klienti obdrželi 
dárky, které si přáli. Všichni byli moc rádi, že si 
na ně někdo vzpomněl. Všem dárcům moc 
děkují. Pravidelně u nás každý měsíc sloužil mše 
svaté P. Zdeněk Klimeš. Chtěla bych poděkovat 
za jeho návštěvy, mše svaté, povzbuzení a 
podporu jak našim klientům, tak i pracovníkům 
Charity. Poděkování patří také společnosti ZAS 
Nivnice, která nám v loňském roce zaplatila 
výměnu plynového kotle. Rovněž bych chtěla 
poděkovat panu starostovi, paní místostarostce 
a zastupitelům obce Nivnice za spolupráci, 
podporu a pravidelné návštěvy charitního 
domu, stejně tak i všem našim sponzorům, 
dárcům a dobrovolníkům, kteří nám jakkoliv 
pomáhají. 
 

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

Domov pro seniory 

Identifikátor 2694393 
Kapacita služby (počet lůžek) 17 
Počet uživatelů 28 
Věkový průměr 87 let 
Struktura uživatelů v r.2019  
(dle výše příspěvku na péči) 

Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 
1 0 0 14 13 

Obložnost v % 99 
Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

14/10,9 

 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Ludmila Bartošová 
mobil: +420 724 651 259 
 
Komenského 119 
687 51 Nivnice 
+420 724 651 341 
ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Charitní dům sv. Petra a Pavla ve Slavkově 
poskytuje soc. službu domov pro seniory již 24 
let. Jsme domov sice malý rozlohou, o to více 
ale velký duchem a srdcem. Můžeme svým 
klientům nabídnout pocit opravdového 
domova. Domova, ve kterém se o klienty 
staráme v nepřetržitém provozu, nabízíme jim 
soukromí a rodinnou atmosféru. Nasloucháme 
potřebám jednotlivých klientů a snažíme se je 
naplnit tak, aby zde mohli žít příjemný a bohatý 
život, jehož součástí budou také aktivity, které 
je baví a přinesou jim zážitky. Věnujeme se 
čtení, vzpomínání, povzbuzujeme klienty k 
vyprávění zážitků ze svého života. V maximální 
míře se snažíme zachovat jejich koníčky, aby si 
každý klient udržel sám sebe, svou jedinečnost 
a vnitřní bohatství.  
 

 
 
Příběh paní M. je podobný mnoha dalším, které 
nám rodiny vypráví o svých příbuzných. Po 
prodělané mrtvici byla paní M. hospitalizovaná 
v nemocnici a poté v Léčebně následné péče. 
Jelikož rodina neznala cesty, jak dál situaci řešit,  

 
vzala si maminku do domácí péče. „Jsme 
unavení a nevíme, jak dál“. Znělo v telefonu, 
když se na nás rodina obrátila.  
 
Tak začíná většina příběhů našich klientů, když 
se s nimi potkáme a seznamujeme. Slyšíme, že 
by rodina chtěla mít svého příbuzného doma, 
cítí to jako svou morální povinnost, mají chuť i 
odhodlání, lásku i sílu. Postupem času však 
zjišťují, že síly docházejí a jen láska k uspokojení 
všech potřeb blízké osoby nestačí. 
 

 
 
Slyšíme také, že i když chtějí pečovat o svého 
blízkého, závazky rodiny jsou tak vysoké, že se 
nemohou vzdát svých povolání a být jen pro 
něj, doma, bez dostatečných prostředků. 
Slyšíme ale také i ty, kteří mají pocit, že tak 
náročnou péči o druhého nezvládnou nebo 
mají pečovat o člověka, který jim není ani tak 
blízký, kde chybí i ta láska, která mnohým dává 
odhodlání. 
 

Kontaktní údaje 

Vedoucí zařízení 

Bc. Lenka Staníková 
mobil: +420 724 651 261 
 
Slavkov 214 
687 64 Slavkov 
+420 724 651 286 
lenka.stanikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Žádostí o pomoc, které se na nás obrátí, je 
mnoho a zdaleka ne všem jsme schopni 
vyhovět. Všem jsme schopni ale na začátku 
jejich cesty dát porozumění, pocit, že jim někdo 
naslouchá a chápe je a hlavně, že v tom nejsou 
sami. Máme možnost jim nabídnout řešení, 
které nevidí, seznámit je s dalšími službami, 
které jim jsou ochotny pomoci a vždy je tak 
posunout dál.  
 

 

Paní M. rodina věnovala svůj čas a péči, kterou 
jsme s potěšením převzali. I když se o člověku 
vždy snažíte zjistit co nejvíce informací, poznání 
druhého chce vždy svůj čas. Blízký kontakt, 
osobní zájem a chuť být s klientem v kontaktu 
je však nepředatelný. A ocenění paní M., že se 
v zařízení cítí „jako doma“, je k nezaplacení. 
 
Veliké poděkování patří všem pracovníkům 
domova, dobrovolníkům, ale také 
pastoračnímu asistentovi, farnosti Dolní Němčí 
a Horní Němčí a všem, kteří svůj čas a energii 
věnují našim klientům. Také obci Slavkov a 
jejich vstřícnému a podporujícímu přístupu, 
kterým nám pomáhají přispívat k důstojnému a 
příjemnému žití našich klientů. 

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

Domov pro seniory 

Identifikátor 1494420 
Kapacita služby (počet lůžek) 12 
Počet uživatelů 15 
Věkový průměr 84 let 
Struktura uživatelů v r.2019  
(dle výše příspěvku na péči) 

Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 
1 0 0 5 9 

Obložnost v % 98 
Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

14/9,47 
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Charitní dům Vlčnov poskytuje již šestnáctým 
rokem pobytovou službu seniorům od 65 let 
věku, kteří mají z důvodu věku, tělesného, 
chronického onemocnění nebo z důvodu 
zdravotního postižení sníženou soběstačnost. 
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. Více 
se soustředíme na lehké cvičení a protahovací 
cviky i pro klienty na lůžku. Podporujeme je ve 
stávajících schopnostech trénováním paměti, 
reminiscencí - prací se  
 
vzpomínkami, předčítáním, procvičováním 
jemné motoriky, povzbuzováním k verbálnímu 
projevu. Pravidelně nabízíme duchovní 
program obsahující nabídku společné denní 
modlitby, pravidelné mše, svátosti. Příznivého  
 

počasí využíváme ke společnému posezení na 
dvorku nebo společným procházkám po okolí.  
Tento rok byl pro nás výjimečný především 
dvěma společenskými akcemi, obě byly 
pořádány ve spolupráci s obcí Vlčnov. Po devíti 
letech se do Vlčnova vrátil Charitní ples a 
připomněli jsme si 15 let od zahájení provozu 
naší služby.  

 

 
 
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 

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

Domov pro seniory 

Identifikátor 2002899 
Kapacita služby (počet lůžek) 15 
Počet uživatelů 17 
Věkový průměr 87 let 
Struktura uživatelů v r.2019  
(dle výše příspěvku na péči) 

Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 
0 0 0 6 11 

Obložnost v % 99,5 
Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

19/12,14 

 

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 
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Cílovou skupinou zařízení jsou matky 
s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy 
v obtížných životních situacích spojených se 
ztrátou bydlení. Počet klientek ubytovaných na 
Azylovém domě během roku má vzrůstající 
charakter. Současně roste také počet zájemkyň 
o tuto službu. V roce 2019 bylo evidováno 122 
zájemců o službu, z tohoto počtu si 79 
zájemkyň podalo žádost. 
 
V průběhu roku 2019 se celkem dvanácti 
klientkám podařilo zajistit si běžné bydlení, a 
tím získat i stálé zázemí nejen pro sebe, ale i pro 
jejich děti. 
 
Jednou z klientek, která se po několika letech 
rozhodla odejít od partnera, byla paní Kamila 
(jméno je pozměněno). Paní Kamilu manžel 
psychicky i fyzicky týral, žárlil na ni a vyhrožoval 
jí ublížením. Děti byly u těchto  
 
 

incidentů často přítomny. V Azylovém domě 
(AD) paní hledala především bezpečí pro sebe a 
své děti. Manžel však brzy zjistil, kam se 
přestěhovala, často kontaktoval nejen ji, ale i 
pracovnice, kterým také vyhrožoval. Děti si jen 
pozvolna zvykaly na nové prostředí. Klientka 
nebránila tomu, aby se otec a ostatní příbuzní s 
dětmi setkávali, i když se děti vracely z těchto 
návštěv s rozporuplnými pocity.  Chtěly zůstat s 
matkou, ale zároveň nechtěly bydlet v AD. 
Dětem byl zajištěn přestup na Základní školu v 
Uherském Brodě, klientka chodila do 
zaměstnání, spolupracovala s OSPOD, SAS, 
Krizovým centrem v Uherském Hradišti. 
Klientka chodila za pracovnicemi AD, aby s nimi 
probrala svoji situaci, na kterou zůstala sama.  
Zvažovala, zda zůstat v České republice, nebo 
raději odcestovat za svojí rodinou do zahraničí. 
Po nějaké době se rozhodla vrátit ke své rodině, 
podařilo se jí najít zaměstnání, přechodné 
bydlení, a zajistit dětem školu. Děti s tímto 
rozhodnutím také souhlasily. 
 
Na závěr dovolte, abych poděkovala všem 
dárcům, sponzorům a dobrovolníkům, s jejichž 
pomocí mohly být zorganizovány akce jako 
například oslava Dne matek, oslava Dne dětí, 
Letní kino na zahradě Azylového domu, Mikuláš 
a Vánoční nadílka. V tomto roce bylo také 
zahájeno malování společných prostor AD. 
Poděkování patří také městu Uherský Brod a 
všem spolupracovníkům. 

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

Azylový dům 

Identifikátor 3001486 
Kapacita služby 9 bytových jednotek, 29 lůžek 
Počet uživatelů 27 uživatelů / 61 dětí 
Obložnost 86,9% 
Dělení uživatelů dle cílových skupin 
 

11 uživatelů bez přístřeší, 12 uživatelů v krizi, 
4 oběti domácího násilí 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

12/5,24 

Provozní doba nepřetržitě 
 

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 
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Každý rok je ve službě určitým způsobem jiný, 
pro nás ten s číslovkou 2019 představoval rok 
nejrůznějších kontrol. Během roku končil 
projekt Ke kvalitě v Charitě II., díky kterému 
jsme získali cennou zpětnou vazbu na naši 
práci. Také jsme dostali nespočet rad, jak naši 
službu zkvalitnit, a o to nám jde nejvíce. Tento 
rok byl také posledním, kdy nás podporoval 
projekt „Podpora a rozvoj vybraných sociálních 
služeb ve Zlínském kraji“, registrační číslo 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776“. Také 
proto k nám nejdříve zavítala veřejnosprávní 
kontrola z Krajského úřadu Zlínského kraje a 
posléze Ministerstva práce a sociálních věcí.  
Dále pokračovala spolupráce s dlouholetým 
dobrovolníkem Ivanem Chrástkem, která tento 
rok vyústila v krásnou vernisáž maleb a kreseb 
našich klientů s názvem Život našima očima. 
Každý klient si ke svému výtvoru napsal vlastní 
medailonek, ve kterém se měl představit a 
naznačit své plány do budoucna. Této akce byly 
součástí i jiné služby z Uherského Brodu 

zaměřené na naši cílovou skupinu. Během roku 
nás také navštěvovalo několik dalších 
dobrovolníků, kteří trávili nezištně svůj volný 
čas s našimi klienty, za což jim z celého srdce 
děkujeme. 
 

 
 
 Důležité je také nezapomenout zmínit 
každoroční akce, které naše služba pořádá ve 
spolupráci s Městem Uherský Brod. Jedná se o 
Plavání pro zdravotně postižené a také 
Promítání pro zdravotně postižené. Tyto akce 
mají za cíl prezentovat naši službu veřejnosti a 
ukázat jim práci s klienty. Při těchto akcích nás 
výrazně podporuje Tesco Stores ČR a. s. v 
Uherském Brodě. Také se nám díky spolupráci 
s touto společností podařilo uspořádat pečení 
vánočních perníčků. Všem našim podpo-
rovatelům děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci.

 

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

Sociálně terapeutická dílna 

Identifikátor 6420497 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

8/5,76 

Okamžitá kapacita služby 30 uživatelů 

Počet uživatelů 30 

Věkový průměr 19 – 26 = 9, 27 – 64 = 21 

Počet hodin strávených v přímé péči 1 550 

Počet kontaktů (návštěvnost) 3 580 
 

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 
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Noclehárna Uherský Brod (dále jen 
„noclehárna“) poskytovala v roce 2019 služby 
svým klientům již čtvrtým rokem. V průběhu 
roku jsme sepsali s klienty 35 nových smluv a 
celkově, za čtyři roky provozu noclehárny, jsme 
sepsali 166 smluv. V roce 2019 využívalo služeb 
noclehárny 59 klientů. Většina klientů má trvalý 
pobyt v Uherském Brodě a jeho okolí. Naší 
cílovou skupinou jsou lidé nad 18 let věku bez 
přístřeší, kteří nemohou nebo nedokáží svoji 
tíživou situaci zatím vyřešit. Noclehárna nabízí 
těmto lidem okamžitou pomoc ve formě 
přenocování a poskytnutí možnosti provést 
osobní hygienu. Kromě toho poskytujeme 
základní sociální poradenství. Touto formou je 
klient informován o jeho možnostech řešit svou 
nepříznivou sociální situaci. V řešení této 
situace hrají nezastupitelnou roli následné 
služby, se kterými noclehárna spolupracuje. 
Klientům jsou převážně doporučovány služby 
Nízkoprahového denního centra sv. Vincence a 
azylových domů. V roce 2019 se takto podařilo 
najít bydlení několika našim klientům. Při řešení 
tíživé sociální situace našich klientů nám 
poskytuje významnou pomoc také sociální 
kurátorka města Uherský Brod pro dospělé, 

paní magistra Sukupová. Další významnou 
pomoc při řešení akutních zdravotních 
problémů našich klientů nám poskytuje 
Zdravotnická záchranná služba, jejímž 
zaměstnancům patří náš dík za jejich náročnou 
práci. 
 

 
 
Na tomto místě chci poděkovat nejen výše 
zmíněným pracovníkům, ale především 
pracovníkům Noclehárny, kteří zvládli v roce 
2019 náročné období dlouhodobé pracovní 
neschopnosti zástupkyně vedoucího a 
významně tak pomohli udržet plynulý chod této 
služby. Jedná se především o pracovnice s 
dohodou o provedené práci, Bc. Smutnou a Bc. 
Jehličkovou. Ke zvládnutí náročné situace 
napomohl též nový sociální pracovník Bc. Jílek, 
který nastoupil do noclehárny na 0,1 úvazku v 
srpnu 2019. K 31. 12. 2019 odešla z noclehárny 
zástupkyně vedoucího Kateřina Šimková, které 
přejeme v nové službě hodně zdaru. Za 
významnou pomoc v náročném roce 2019 
děkuji řediteli Charity Uherský Brod panu Petru 
Houšťovi, který se podílel na řešení zátěžových 
situací. 

 

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

Noclehárna 

Identifikátor 5033443 

Kapacita služby (počet lůžek) 16 

Počet uživatelů 59 

Lůžkodny 2 352 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

4/ 2,25 
 

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 
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Ztráta bydlení, nemožnost si najít práci, dluhy, 
ale také řešení zdravotního stavu. I takové 

problémy, řeší společně s klienty, pracovníci 
Nízkoprahového denního centra sv. Vincence 
(NDC). Služba funguje už devátým rokem a 
jejím cílem je předcházet sociálnímu vyloučení 
klientů z důvodu ztráty bydlení, předcházet 
také zdravotním komplikacím, které by u 
klientů mohly vzniknout tímto stylem života a 
také se snažíme o motivaci k začlenění klientů 
do „běžného“ způsobu života.  
 
Pro představu naší práce uvádím pokračování 
příběhu pana Pavla

Typ sociální služby 
Nízkoprahová denní centra 

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

Identifikátor 7817571 

Okamžitá kapacita služby 5 uživatelů 

Počet uživatelů 120 

Věkový průměr 
19 - 26 = 7, 27- 64 = 100, 65 - 80 = 12,  

nad 80 = 1 

Počet hodin strávených v přímé péči 745 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

3/2,85 

Počet kontaktů (návštěvnost) 3 714 

 

 

Příběh 

 
 

 
Část I. 

 
Bc. Pavel Janča 
Vedoucí služby 
Noclehárna Uherský Brod 

 
Začátkem června 2019 jsme přijali do noclehárny nového klienta z Bystřice pod 
Lopeníkem s tím, že žije dlouhodobě na ulici. Pán už byl v důchodovém věku, přesto byl 
aktivní a téměř denně docházel do zaměstnání (vypomáhat kamarádovi). Většinou měl 
dobrou náladu, rád pobýval v přírodě, zajímal se o motorky. V noclehárně byl spokojený 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Bohumila Smutná 
mobil: +420 601 387 996 
 
Vazová 2497 
688 01 Uherský Brod 
+420 724 651 299 
bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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a vážil si toho, že jsme mu pomohli dostat se z ulice. Na svůj osud si nenaříkal. Půl roku 
pravidelně navštěvoval noclehárnu, a protože rád chodil do přírody, ani mu moc 
nevadilo, že si přes den o víkendech nemá kde odpočinout. Vždy si zašel na výlet do lesa 
nebo šel pomáhat kamarádovi do práce. V listopadu nám oznámil radostnou novinu, že 
se bude vracet do Bystřice pod Lopeníkem, kde mu pracovnice Nízkoprahového 
denního centra sv. Vincence vyřídily bydlení. Vánoce již trávil ve svém bytě v obci, kterou 
má rád a kde žil od dětství. Občas se zastavil v Noclehárně, aby nám sdělil, jak se mu 
daří. Jsme rádi, že i on rozšířil řady našich klientů, kterým se podařilo dostat z ulice a 
znovu žít spokojený život. 
 

Část II. 
 
Bc. Bohumila Smutná 
Vedoucí služby 
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod 

 
Rekapitulace z roku 2018: Pán byl dlouhodobým klientem NDC, zaplatil dluh na 
výživném na svoji dceru (60.000 Kč) a nemusel tak nastoupit výkon trestu odnětí 
svobody. Pracovníci NDC mu pomohli zajistit dioptrické brýle, výuční list, rodný list, 
pomohli vyřídit invalidní důchod. Pán bydlel ve squatu, kde od něho jeho „kamarádi“ 
chtěli tabák, přenocování, jídlo atd., splácí si své dluhy, i přes svůj zdravotní handicap si 
přivydělává na stavbách a na celý měsíc mu zůstává zhruba dva tisíce korun. 
 
Rok 2019 
Pánovi se podařilo najít neobydlený nádražní domek u kolejí, který si "obsadil." Sehnal 
si plastové okna, koupil dveře, zajistil si topení, solární panely na elektřinu a spokojeně 
si tam žil bez toho, aby ho jeho kamarádi okrádali. Až po kontaktování Policie ČR se pán 
dozvěděl, že domek nepatří železničnímu dopravci, ale jednomu velkému podniku v 
Uherském Brodě, který tudy vozí materiál. Proto se o klientovi dozvěděli, podali žádost 
na policii o vyklizení objektu a ta následně pána požádali o vysvětlení. Klient si nebyl 
jistý, bál se jít na policii sám a požádal nás o pomoc. Pracovnice NDC klienta doprovodila 
na policii a tam se klient dozvěděl, že by bylo vhodné se s majitelem objektu domluvit. 
Pracovnice NDC požádala o radu, jak postupovat co nejlépe, pana ředitele Charity 
Uherský Brod, který navrhl, aby klient napsal dopis přímo generálnímu řediteli, vysvětlil 
v dopisu celou situaci a požádal o možnost v domku bydlet. Protože pán nedokázal vše 
správně zformulovat, požádal o pomoc se sepsáním dopisu pracovníky NDC. Tak se i 
stalo a pan generální ředitel firmy vlastníci domek, si pozval pracovníka NDC a sociální 
kurátorku na setkání, kde chtěl celou situaci vyřešit. Působil velmi mile a vstřícně a bylo 
vidět, že chce klientovi pomoci. Po jednání se generální ředitel rozhodl, že klienta v 
domku nechá za protislužbu - pomoc při úklidu odpadků, popřípadě sekání trávy kolem 
domluvených objektů, nebo uklízení sněhu.   
 
Pan Pavel žije stále v domku a pracovníci NDC byli i na „kolaudaci“, na kterou byli 
pozváni. Je stále klientem NDC, protože v domku si nemůže vyprat prádlo ani se 
osprchovat. Držíme panu Pavlovi palce, aby se mu co nejdříve zlepšila jeho finanční 
situace a on si mohl dovolit „běžný“ podnájem. 
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V denním stacionáři poskytujeme našim 
spoluobčanům trpícím Alzheimerovou 
chorobou a jinými typy demence smysluplné 
využití volného času a pohodové prostředí, 
které jim nahrazuje atmosféru domova. 
Pravidelnými činnostmi udržujeme jejich 
dovednosti a sociální návyky. Klienti denního 
stacionáře 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. 
 
Snažíme se slovem povzbudit a informovat i 
rodinné pečující, kteří se nám svěřují se svými 
problémy při péči o své blízké. S mnohých 
zůstáváme v kontaktu i po odchodu klientů do 
pobytových zařízení. 
 

 
Všichni pracovníci denního stacionáře 
pravidelně navštěvují odborné semináře, 

tematické školení a stáže, kde získávají nové 
informace a poznatky pro práci s našimi klienty.  
 
Naše celoroční společenské a pracovní aktivity: 
Na začátku roku je první společenskou událostí 
Charitní ples, který se konal 15. února ve 
Vlčnově.  
 
Před postní dobou jsme prožili veselou 
atmosféru fašanku, po kterém následovala 
doba postní, která nabízí hlubší zamyšlení nad 
smyslem života i utrpením. 
 
S přicházejícím jarem začínáme pečovat o naši 
malou květinovou zahrádku a na krátkých 
procházkách obdivujeme rozkvétající přírodu. S 
přípravou na Velikonoce souvisí tvoření 
velikonočních blahopřání a dekorací. 
 

 
 
Dvakrát do roka klienti využili taneční zábavu a 
setkání na „Čaji o páté“ v prostorách Kulturního 
domu Uherský Brod.  
 
Při návštěvě místní kavárny se naši klienti 
potkávají se spoluobčany a tak si upevňují 
sociální vztahy. 
 
Pravidelně, jedenkrát týdně, jsme připravovali 
společně s klienty pomazánky a pekli sladkosti. 
Jsou to činnosti, které oživují jejich dřívější 
dovednosti. 
 

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 
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Každý měsíc nám kněží z farnosti zprostřed-
kovali duchovní povzbuzení při mši svaté, 
kterou v našem zařízení pravidelně sloužili. Pro 
pracovníky měli vždy povzbudivá slova a 
předávali nám naději do další práce. 
Na podzim jsme si oživili vzpomínky z dětství a 
u ohně si opékali špekáčky. 
 

 
Ke konci měsíce září u příležitosti DNE 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsme otevřeli prostory 
denního stacionáře veřejnosti a umožnili 
seznámení s naší službou a problematikou 

Alzheimerovy choroby. Pro zájemce je 
připraven obsáhlý informační materiál, dále 
nabízíme možnost absolvování testů paměti, 
jejichž výsledky včas upozorní na příznaky 
poruchy paměti, aby se včasnou odbornou péčí 
oddálily projevy Alzheimerovy choroby. 
 
V předvánočním čase k nám do denního 
stacionáře zavítal sv. Mikuláš a studenti 
uhersko-brodského Gymnázia s radostnou 
sváteční atmosférou. Všichni tvořili vánoční 
přání a dekorace, které si připravovali pro své 
blízké. V průběhu návštěvy se koledovalo a 
povídalo se studenty. 
 
Na závěr vyjadřujeme díky našim sponzorům, 
Městský úřad Uherský Brod, kněžím farnosti, 
dobrovolníkům a rodinným příslušníkům za 
jejich finanční pomoc a službu.  
 
Věříme, že tato vzájemná spolupráce přinese 
mnoho dobrého i pro nadcházející období. 
 
 

 
 

 

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

Denní stacionář 

Identifikátor 8320216 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

4/2,3 

Okamžitá kapacita služby 10 uživatelů 

Počet uživatelů 16 (12 žen, 4 muži) 

Věkový průměr 65 – 80 = 2, 65 – 80 = 6, nad 80 = 8 

Počet hodin strávených v přímé péči 1 573 

Počet kontaktů (návštěvnost) 955 
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Hlavním cílem naší služby je být nablízku 
osamělým seniorům. Činnost naší služby byla 
tento rok výrazně omezena. Služba je 
registrována jen v obci Košíky, kde je součástí 
nabídky Komunitního centra. Důvodem 
výrazného omezení je, že Centrum seniorů 
nedosáhlo na podporu z veřejných financí. 
Stejným způsobem bude fungovat i další rok.  
I přes toto omezení jsme v květnu ve spolupráci 
s městem Uh. Brod 2019 zorganizovali 

v místním kulturním domě společenské 
odpoledne pro seniory – Čaj o páté. V září 2019 
jsme společně s farností Uherský Brod pořádali 
Pouť seniorů na Svatý Hostýn. 
 

 
 

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

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

Okamžitá kapacita služby 1 uživatel 

Počet klientů 2 

Věkový průměr 66 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

4/0,32 

 
 
 

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 
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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V dubnu 1998 započala svou činnost charitní 
kuchyně, která již od svého vzniku patří 
k oblíbeným službám naší organizace. Jídlo 
připravované v naší kuchyni bylo původně 
určeno pro naše klienty; postupem času jsme 
však (pro velký zájem) začali dovážet obědy i 
pro širokou veřejnost Uherskobrodska. 
 
Vaříme 365 dní v roce, včetně víkendů a svátků. 
 
Na základě smlouvy s hasiči Zlínského kraje, 
jsme připraveni poskytnout stravu nejen 
zasahujícím hasičům, ale i všem složkám IZS  
(Integrovaného záchranného systému). 
 
Aktivně se zapojujeme do příprav 
prezentačních a benefičních akcí pořádaných 
naší organizací. 

 

 
 
Stejně tak, jak se vyvíjí ekonomická situace, tak 
i my jsme nuceni reagovat na vývoj cen 
potravin, energií a mzdových nákladů. Věříme, 
že to naši strávníci pochopí a i nadále nám 
zachovají přízeň. 
 
 
 
NAKRM UMÍRAJÍCÍHO HLADEM.  JESTLI JSI HO 

NENAKRMIL, ZABIL JSI HO. 
 

Ambrosius

OBĚD   

Oběd do domácnosti 79,-Kč/ks 

Dovoz/donáška do domácnosti 25,-Kč/dovoz 

Oběd v jídelně Charity Uherský Brod vč. odběru do jídlonosiče 79,-Kč/ks 

Celkový počet obědů 146 701 

 
 

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 
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Odborné sociální poradenství je službou 
Oblastní 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. Prioritou našeho poradenství však je 
dluhová problematiky a řešení zadluženosti. Již 
od roku 2018 jsme akreditovaným pracovištěm 
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. Již v předchozím roce jsme ze 
strany občanů zaznamenali značný zájem o 
tento typ služby, který v té době přesahoval 
naše kapacitní možnosti. Ve spolupráci 
s vedením Charity Uherský Brod a za podpory 
Městského úřadu v Uherském Brodě se nám 
podařilo pro rok 2019 zajistit zařazení naší 
služby do sociální sítě služeb Zlínského kraje a 
současně byla služba rozšířena i o terénní 
formu jejího poskytování.  
Poradenská činnost je tak od roku 2019 
poskytována dvěma pracovníky s úvazkem 1,3, 
a to v ambulantní formě, od pondělí do čtvrtka 
a v terénní formě, každý pátek. V rozšířené 
provozní době jsme tak mohli poskytnou 
poradenskou činnost 253 klientům. Současně 
došlo k vyprofilování jednotlivých oblastí, které 
jsou našimi klientky upřednostňovány k řešení. 
Jedná se hlavně o problematiku dluhů a s tím 
souvisejících exekucí a možnost řešení 
zadlužení v rámci insolvence. Prostřednictvím 
poradny tak bylo zpracováno a podáno 46 
insolvenčních návrhů.  Další rozšířenou oblastí 
poradenství je problematika pracovněprávní, 
dlužného výživného, rodinných a mezilidských 
vztahů, sociálních dávek, práva a povinnosti 
z nájmu bytu.  
 
Vzrůstající zájem o námi poskytované služby je 
pozitivní příslib do budoucnosti, který umožní 
celkový rozvoj této služby, jak po stránce 
odborné, tak i personální.  
 

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 
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Našim cílem do dalších let je tak poskytovat 
alespoň základní právní ochranu těm 
nejzranitelnějším a nejpotřebnějším 

s přispěním k jejich právnímu povědomí, jak se 
orientovat ve složitých životních situacích. 

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

Odborné sociální poradenství 

Identifikátor 6528506 

Okamžitá kapacita služby 1 uživatel 

Počet uživatelů 271 

Počet předlužených uživatelů 230 

Počet intervencí za rok 1 207 

Počet hodin strávených v přímé péči 1 105 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

3/1,3 

 
 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na jaře tohoto roku se nám podařilo začít 
poskytovat novou sociální službu pro naše 
klienty a tou je Sociální rehabilitace Uherský 
Brod. Tak jak to bývá, začátky každé nové služby 
jsou složité, proto jsme službu začali poskytovat 
v minimálním rozsahu. Jedná se o terénní 
formu poskytování a jsme zde pro klienty se 
zdravotním postižením, u kterých převažuje to 
mentální. Důvodem, proč jsme začali zvažovat 

registraci nové služby byl ten, že pro klienty 
Terapeutické dílny sv. Justiny nebyla v 
Uherském Brodě návazná služba, která by jim 
pomohla přímo v terénu. Klient se v dílně chtěl 
například naučit nakupovat, dílna mu byla 
nápomocna s vytvořením nákupního seznamu, 
pomohla mu s finanční kalkulací, ale už nebylo 
možné jít s klientem přímo do obchodu a 
pomoci mu tam. Naším hlavním cílem je 
podpora a pomoc klientovi v nácviku 
praktických a sociálních dovedností, které jsou 
potřebné k začlenění se do společnosti. Mimo 
jiné se snažíme u klienta bojovat proti vzniku 
sociální izolace, podporovat ho zvládat život a 
nalézat možnosti dalšího rozvoje. Sociální 
rehabilitace je zde pro klienty z 
Uherskobrodska. Naši kancelář najdete v 
Městské nemocnici s poliklinikou Uherský Brod, 
v pavilonu C, ve 3. patře. Těšíme se na další 
roky, kdy se bude naše služba rozvíjet a věříme, 
že budeme moci pomáhat většímu počtu 
klientů. 

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

Sociální rehabilitace 

Identifikátor 7184662 

Okamžitá kapacita služby 4 uživatelé 

Počet intervencí za rok 91 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

2/0,18 
 

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 
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PEDIKÚRA 
 
V roce 2019 bylo provedeno 786 pedikúr.  
 
Lze zakoupit dárkové poukazy na pedikúru v 
hodnotě 250,-Kč a dárkové poukazy na masáže 
v hodnotě 500,-Kč. Pedikúry se poskytují přímo 
v domácnosti osob. 
 
▪ Zájemci o tuto službu jsou vždy dostatečně 

dopředu telefonicky informováni o 
přesném čase poskytování. 

▪ Před započetím poskytování pedikúry si 
klient připraví: vhodné prostředí, malý 
lavor s vodou, přístup k teplé vodě a 2x 
ručník. Doporučuje se alespoň 20 min. 
před pedikúrou namočit chodidla. 

▪ Charita si zajišťuje své nástroje a přípravky 
pro ošetření chodidel – jsou v ceně 
pedikúry. 

▪ Pedikúru nelze provádět v případě 
jakýchkoli poranění chodidel či otevřených 
ran… 

▪ Platba za pedikúru probíhá po ukončení 
pedikúry přímo do rukou 
pedikérky/pedikéra. O zaplacení pedikúry 
je vydán příjmový pokladní doklad, ihned 
na místě. 

 
 
 
 
 
 

MASÁŽE 
 

▪ Masáže se poskytují přímo v domácnosti 
osob. 

▪ Cena masáže je vč. dopravy ke klientovi. 

▪ Zájemci o tuto službu jsou vždy dostatečně 
dopředu telefonicky informováni o 
přesném čase a místě poskytování. 

▪ Masáže jsou poskytovány primárně 
klientům sociálních služeb Charity Uherský 
Brod. 

▪ Před započetím poskytování masáže si 
klient připraví: vhodné prostředí – 
dostateční prostor pro mobilní lůžko, 1x 
ručník, 1x osuška.  

▪ Charita si zajišťuje své masážní lůžko, 
jednorázové pomůcky, masážní přípravky 
a přípravky pro kosmetiku – vše v ceně 
masáže. 

▪ Platba za masáž probíhá po ukončení 
masáže - přímo do rukou masérovi. O 
zaplacení masáže je vydán příjmový 
pokladní doklad, ihned na místě. 

▪ Masáž nelze provádět:  
· při akutních zánětech 
· při nachlazení, chřipce a horečnatých 

onemocněních 
· během onemocnění způsobující závažné 

krvácení (např. při leukémii) 
· při poranění břišní dutiny 
· při selhání životně důležitých orgánů 
· bezprostředně po těžkém jídle 
· pod vlivem alkoholu či drog 
· při srdečních onemocněních 
· při nádorových onemocněních 
· při zánětech svalů 
· po nedávných operacích, nevyšetřených 

úrazech 
· při celkové tělesné vyčerpanosti 

 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Olga Slabiňáková 
mobil: +420 730 562 286 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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DOPRAVA OSOB 
Rozsah služby: 

Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30 
 

▪ Dopravu poskytujeme pouze v předem 
dohodnutém časovém rozsahu.  

▪ Službu nelze poskytnout o víkendech a 
státem uznaných svátcích. 

▪ Počet započtených kilometrů odpovídá 
skutečnému počtu ujetých kilometrů 
vozidlem z Charity Uherský Brod na místo 
a zpět. 

▪ Doprava je poskytována zpravidla 
osobám, resp. klientům sociálních služeb 

Charity Uherský Brod, kteří se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci z důvodu věku 
nebo zdravotního stavu. 

▪ Doprava je určena též vozíčkářům a 
zdravotně tělesně postiženým. 

▪ Nepřevážíme nábytek, zvířata. 

▪ Doprava je omezena zpravidla na území 
Zlínského kraje a může být odmítnuta z 
důvodu nedostatečné kapacity či 
personálního zajištění. 

▪ Doprovod pracovníka se počítá zvlášť a 
odpovídá času samotnému doprovodu 
osoby např. k lékaři, na úřady apod.

 
 
 

 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní doba půjčovny: 

Úterý 13:00 – 14:30 
Středa 13:00 – 17:00 

Čtvrtek 13:00 – 14:30 

 

 
 

 

 

 

 

 
Název činnosti Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Zapůjčeno pomůcek 251 
Uzavřeno smluv 184 
Celkový počet pomůcek na skladě 174 

 

 

 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Olga Slabiňáková 
mobil: +420 730 562 286 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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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 zájemce tak, 
aby bylo pro každého dostupné. 
 
Další činností tohoto centra je nabízení pomoci 
a poradenství obcím regionu, setkávat se s 
jejími občany a poskytovat jim praktické rady a 
konkrétní pomoc. Minimálně jednou za půl 
roku informujeme vedení každé obce 
Uherskobrodska o činnosti Charity, jejich 
nových službách a zasíláme také aktualizovaný 
adresář našich služeb. 

 
 
Tuto službu doposud využilo celkem 38 
jednotlivců většinou z Uherskobrodska. Rady 
využívají pravidelně také i jiné instituce jakou 
jsou zdravotnické služby či oddělení úřadu 
práce. Stále převládá poradenství v oblasti péče 
o blízkého a zprostředkování kontaktů na 
služby péče a předání informací ohledně řešení 
dluhové problematiky a odkazu na dané služby. 

 

 

 

Kontaktní údaje 

Vedoucí centra 

Mgr. Vladimíra Suchánková 
mobil: +420 733 742 053 
 
Přemysla Otakara II. 2476 
688 01 Uherský Brod 
 
vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Drazí přátelé, 
 
projekty, které Charita Uherský Brod realizuje, 
nebo se na nich určitým způsobem podílí, tvoří 
již několik let významné těžiště její sociálních, 
zdravotních či jiných aktivit. Prostřednictvím 
nástrojů a technik projektového řízení, 
aktivního vyhledávání, koordinování a 
monitorování usiluje naše organizace o využití 
získaných zdrojů, a to především k realizaci 
společensky prospěšných projektů. I navzdory 
značné časové náročnosti a administrativní 
zátěži, má oblast projektů pro Charitu Uherský 
Brod, co by neziskovou organizaci velký význam 
a důležitost, a to, ať už z důvodu možnosti 
čerpání dotací na vlastní provoz či realizaci 
jiných osvětových akcí.  
 
Mezi nejvýznačnější oblasti působení patří 
mimo jiné přímá podpora vybraných druhů 
sociálních služeb, podpora procesu plánování 
sociálních služeb, komunitní práce, vzdělávání 
pracovníků, ale i navazování a prohlubování 
regionálních či mezinárodních partnerství. 
Čerpání finančních prostředků z evropských 
fondů má tedy pro nás důležitý význam, ať už z 
hlediska podpory financování užitečných 
projektů nebo hledání nových, inovativních 
řešení.  

 
V programovém období 2014 – 2020 byly pro 
Českou republiku z Evropských strukturálních a 
investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky 
ve výši téměř 24 miliard eur. Tyto naše krajina 
čerpá prostřednictvím deseti tematických 
programů, další prostředky byly k dispozici v 
programech Evropské územní spolupráce.  
 
Možnost zapojení do několika významných 
projektů využila v průběhu letošního roku taky 
naše organizace. Nebýt však zároveň pomoci 
zvenčí, které se nám často dostává od našich 
významných partnerů, podporovatelů a 
mnohých dalších, kterým tímto náleží naše 
hluboké poděkování, byla by pro nás aktivita v 
oblasti realizace projektů pravděpodobně 
mnohem složitější. 
 
Významným milníkem projektového řízení se 
pro letošní rok stalo zároveň úspěšné 
zakončení projektu přeshraniční spolupráce s 
názvem Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování 
služeb realizovaného ve spolupráci s Trnavskou 
arcidiecézní charitou, ale i získání prestižního 
ocenění od Nadace rozvoje občanské 
společnosti (NROS) v anketě Neziskovka roku 
2019. Získání tohoto ocenění je pro nás 
nejenom prostředkem pro zviditelnění kvality 
naší práce, ale zároveň zpětnou vazbou týkající 
se celkového zhodnocení řízení naší organizace 
a obohacení o inspiraci ke zlepšení a dalšímu 
rozvoji. 
 
 

Je zapotřebí mít velké touhy, z nichž se rodí 
velké projekty, i když je člověk nemůže 

uskutečnit. 
 

Terezie z Avily

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

Mgr. Jana Mackovičová 
mobil: +420 736 517 603 
 
Školní 888 
687 62  Dolní Němčí 
 
jana.mackovicova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Vážení čtenáři, 
 
Výroční zpráva nám poskytuje jedinečnou 
příležitost prezentovat výsledky činnosti své 
organizace srozumitelně a transparentně 
veřejnosti. Proto v článku, který právě čtete, 
bych se ráda ve stručnosti zabývala několika 
hlavními body, které považuji za rok 2019 za 
stěžejní. Je to oblast hodnocení a sledování 
kvality a také koncepční a plánovací část.  
 
V oblasti hodnocení a sledování kvality 
sociálních služeb se v uplynulém roce udála 
spousta událostí… Od mého průzkumu 
spokojenosti klientů v domově pro seniory, po 
několikeré setkání s rodinnými příslušníky 
klientů našich služeb. Proběhl také audit ze 
strany zřizovatele a inspekce kvality v domově 
pro seniory i inspekce v pečovatelské službě. 
Zapojili jsme se též do projektu Ministerstva 
práce a sociálních věcí (MPSV) - dobrovolného 
hodnocení kvality v další z našich 
pečovatelských služeb. Přihlásili jsme se též do 
soutěže o Neziskovku roku, kde jsme uspěli.  
 
V oblasti hodnocení kvality jsme tedy prošli 
mnohým a mohu konstatovat, že každá zkouška 
byla sice velkou zátěží pro službu, ale výsledek 
je vždy pozitivní, už jen proto, že službě 
poskytne někdo „zvenčí“ jiný pohled na věc… V 
mnohém nás tyto zkoušky poučily a my díky 

nim zjišťujeme silné i ty slabší stránky, ale také 
i mnohdy zbytečnou byrokratickou zátěž, ve 
které nenalézáme žádný smysl. 
 
Koncepční a plánovací oblast znamenala v roce 
2019 především cílenou metodickou podporu 
díky konzultačním návštěvám v každé službě 
(vždy za účasti vedoucího a sociálního 
pracovníka min. 2x ročně), organizování 
společných porad sociálních pracovníků, 
pravidelná intenzivní podpora vybraných 
sociálních služeb (např. kde proběhla 
personální změna v managementu služby), 
pečlivý výběr a zaškolování nově přijatých 
sociálních pracovníků, podpora nových 
odlehčovacích služeb. Účastnili jsme se též 
tvorby nového komunitního plánu Města 
Uherský Brod i koncepce Zlínského kraje na rok 
2030. Pravidelně jsem se účastnila odborných 
kolegií poradců kvality pořádaných 
zřizovatelem, kde se můžeme společně s kolegy 
z jiných charit diecéze zamýšlet nad 
zlepšováním metodické podpory našich služeb.  
Plánem do dalšího roku je především 
intenzivnější zaškolovací proces nových 
sociálních pracovníků, pokračování v 
konzultační činnosti nebo také vytvoření 
jednotných kritérií pro metodickou podporu v 
našich službách. 
 
Na závěr mi nezbývá než poděkovat za podporu 
našemu panu řediteli, který je vždy na straně 
Charity a také vyjádřit díky a obdiv svým 
kolegům a kolegyním vedoucím a sociálním 
pracovníkům, kteří jsou tou pomyslnou hlavou 
a krkem každé služby a od nich se pak odráží i 
kvalita poskytované podpory a péče našim 
svěřencům. 
 
Mgr. Vladimíra Suchánková - koordinátorka 
sociální práce, manažer kvality 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

Vedoucí centra 

Mgr. Vladimíra Suchánková 
mobil: +420 733 742 053 
 
Přemysla Otakara II. 2476 
688 01 Uherský Brod 
 
vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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 „Nemocné tělo potřebuje 
lékaře, nemocná duše přítele.“ 

Menadros 
 
Domácí zdravotní péče je v dnešní době 
nedílnou součástí zdravotní péče ČR. Je na 
základě indikace praktického lékaře 
poskytovaná osobám se zdravotním 
problémem, tam kde je nutné zajistit vysoce 
kvalifikovanou péči ošetřovatelského perso-
nálu.  
 
Její nespornou výhodou je, že je poskytována v 
domácnosti pacienta, bez toho aniž by musel 
kamkoli docházet. Často se tak oddaluje či se 
zcela eliminuje potřeba hospitalizace či pobytu 
v institucionálních zařízeních.  Na nemocné 
působí každá změna v jejich zavedeném 
životním režimu velmi negativně a narušení 
rodinných vazeb často způsobuje ještě větší 
zhoršení zdravotního stavu.  
  

 
 

 

 

Pro koho je zdravotní péče určena 

▪ osobám po operačních zákrocích 
▪ osobám po mozkových příhodách, 

s roztroušenou sklerózou, komplikovanou 
cukrovkou, senilní či neurodegenerativní 
demencí, CHOPN nebo Parkinsonovou 
nemocí, 

▪ osobám s plným nebo částečným 
ochrnutím, nebo se závažným duševním 
onemocněním, s imunodeficitem, či 
chronickou bolestí, 

▪ osoby, jež jsou závislé na sondové výživě, 
osoby se stomiemi a/nebo permanen-
tními katetry 

▪ chronicky či nevyléčitelně nemocným, 
jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje 
dlouhodobou a pravidelnou domácí péči 
kvalifikovaného zdravotnického perso-
nálu 

 

Kontaktní údaje 

Vrchní sestra 

Bc. Martina Marečková 
mobil: +420 603 158 773 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
martina.mareckova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Nejčastěji poskytujeme 

▪ péči o pacienta po chirurgických a 
ortopedických zákrocích v době 
rekonvalescence 

▪ ošetřovatelskou rehabilitaci 
▪ komplexní péče o imobilního 

inkontinentního pacienta 
▪ péče o onkologicky nemocné 
▪ ošetření PICC katetrů 
▪ lokální ošetření všech defektů – 

operačních ran, dekubitů, bércových 
vředů 

▪ péči o klienty v terminálním stadiu života 
▪ kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak, 

puls, tělesná teplota) 
▪ odběry krve a jiného biologického 

materiálu 
▪ aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie 

▪ nácvik aplikace inzulinu 
▪ cévkování, klyzma, výplachy, péče o 

veškeré permanentní katetry  
▪ ošetření stomií, PEG, PEJ, enterální sondy 

 

 
 
 

 
 

Název Domácí zdravotní péče 

Počet všeobecných sester 9 

Počet pacientů v roce 2019 Celkem 424 (156 mužů, 268 žen) 

Počet ujetých kilometrů celkem 78269 

Počet vykonaných návštěv 18881 
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Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště byla 
v květnu 2019 zahájena činnost Domácího 
hospice Antonínek. Tato služba nabízí těžce 
nemocným (většinou v terminálním stavu) a 
jejich blízkým účinnou pomoc. Je určena 
většinou pro pacienty s onkologickým 
onemocněním, přijímáni jsou ale i pacienti s 
jinými druhy nevyléčitelných onemocnění, 
většinou v terminálním stadiu onemocnění. 
Hospicová péče se nesnaží o vyléčení 
nevyléčitelných nemocí, ale o to, aby závěrečná 
část života těžce nemocného pacienta byla 
maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby 
nebyl ničím a nikým omezován ve svých 
aktivitách po celých 24 hodin, aby mu byla 
poskytnuta kvalitní péče jak fyzická, tak 
psychická, včetně péče duchovní (má-li pacient 
zájem, duchovní péče není nikomu vnucována). 
 
Součástí komplexní hospicové péče je paliativní 
medicína, která se zabývá odstraňováním, 
tlumením jakýchkoli bolestí pacienta. V našem 

multidisciplinárním týmu, který je složen ze 
všeobecných sester, pastoračního asistenta a 
lékařů, jsou pro pacienty k dispozici i dva lékaři 
– paliatři. Hospicová péče je poskytována na 
celém území okresu Uherské Hradiště a je 
dostupná 24 hodin denně a po všechny 
kalendářní dny.  
 

 
 
V minulém roce se nám podařilo zajistit pro 
hospicové pacienty z dotačních programů a od 
sponzorů finance na zakoupení kompenzačních 
pomůcek a zdravotnických přístrojů. Tyto 
pomůcky jsou nedílnou součástí pro 
poskytování kvalitní hospicové péče. 
 
 
 

 

Název Domácí hospic Antonínek 

Počet všeobecných sester 5 

Počet pacientů v roce 2019 Celkem 31 (13 mužů, 18 žen) 

Počet vykonaných návštěv 645 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní údaje 

Vrchní sestra 

Bc. Martina Marečková 
mobil: +420 603 158 773 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
martina.mareckova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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V roce 2019 se vykoledovalo v obcích Uherskobrodska  
celkem: 1 447 864,- Kč  
 
Klíč k rozdělení výtěžku sbírky: 

Projekty ACHO 15% 
Celostátní projekty 5% 
Režie sbírky 5% 
Humanitární pomoc 10% 
Vráceno Charitě UB 58% 
Nouzový a krizový fond 7% 

 
V Charitě Uherský Brod bylo z výtěžku použito  
celkem 856 800,- Kč. 
 
Výtěžek sbírky byl použit na tyto záměry: 
 

▪ Přímá pomoc rodinám s dětmi 156 800,- Kč 
▪ Budování zázemí pro 4 sociální služby (rekonstrukce 

nemovitosti v Uherském Brodě) 
700 000,- Kč 

 
Během roku 2019 jsme v rámci Přímé pomoci obdrželi 32 
žádostí o pomoc a ve 20 případech jsme poskytli finanční 
pomoc 
 
Zhruba ve 40 % případů byly zajištěny potřeby související 
se školní docházkou (obědy, školní pomůcky, pobyt ve 
výchovném ústavu).  
 
Dalších 40 % sloužilo k pokrytí nejnutnějších nákladů na 
bydlení (nákup dřeva, plynu, části nájmu…)  
 
Zbylých 20 % tvořil nákup léků, zdravotních pomůcek a 
nutných domácích spotřebičů. Počet žadatelů oproti 
minulým rokům klesl. Přikládáme to dobré práci 
terénních služeb a působení Dluhové poradny. Spoustu 
krizových situací také pomáháme lidem překonat přímou 
potravinová nebo jinou materiální pomocí.  
 
Děkujeme zástupcům měst a obcí, pracovníkům v 
sociálních službách v ORP Uherských Brod a kněžím 
farnosti, za dobrou spolupráci při pomoci lidem v nouzi. 
 
Děkujeme všem koordinátorům sbírky, koledníčkům, 
jejich rodičům, samotným dárcům, dalším 
dobrovolníkům i všem, kteří na potřebné myslí v 
modlitbách. Tvoříme společně dílo, které pomáhá na mnoha místech.  
 

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 
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V roce 2019 tato tradiční sbírka ve farnostech děkanátu vynesla 158 893,- Kč. Záměry využití jsou 
schvalovány děkanem a ředitelem OCH Uherský Brod. 

Výtěžek sbírky byl použit na: 

Nákup přízí pro pletení obvazů malomocným: 1 000 Kč 

Přímá pomoc potřeným lidem: 9 343 Kč 

Příspěvek na humanitární projekty na Ukrajině a Haiti: 30 000 Kč 

Příspěvek na auto Domácí hospicové péče: 21 700 Kč 

Podpora služeb Charity Uherský Brod: 32 296 Kč 
 

Zůstatek financí byl převeden do dalšího roku. 
 

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2019 

FARNOST  VYBRANÁ ČÁSTKA 

Uherský Brod  24 891 Kč 

Újezdec u Luhačovic  2 615 Kč 

Horní Němčí  4 221 Kč 

Dolní Němčí  18 419 Kč 

Vlčnov  5 510 Kč 

Pitín  5 408 Kč 

Strání  17 047 Kč 

Bojkovice  19 229 Kč 

Nezdenice  3 143 Kč 

Rudice  1 422 Kč 

Prakšice  14 166 Kč 

Březová  3 370 Kč 

Bánov  8 313 Kč 

Hradčovice  6 074 Kč 

Nivnice  9 575 Kč 

Starý Hrozenkov  5 367 Kč 

Komňa  362 Kč 

Korytná  5 423 Kč 

Šumice  4 338 Kč 

CELKEM  158 893 Kč 
 

 DĚKUJEME VŠEM, KDO NEJEN PO CELOU DOBU POSTNÍ MYSLELI NA POTŘEBNÉ! 
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SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB 17 181 823,12 

spotřeba potravin 4 397 058,56 

zdravotní materiál 748 583,00 

kancelářský materiál 341 402,93 

úklidový materiál 690 810,45 

drobné nákupy, spotřební materiál 501 041,44 

pracovní oděvy 272 515,35 

pohonné hmoty a LPG 828 754,10 

DDIM 1 316 278,44 

spotřeba energie 2 091 220,71 

opravy a údržba 1 095 891,79 

cestovné 79 951,47 

nájemné 1 794 811,41 

telefony 139 983,44 

poštovné 30 179,00 

revize 12 850,00 

školení 220 948,82 

reprezentace, pohoštění 324 855,02 

ostatní služby 2 294 687,19 
  

OSOBNÍ NÁKLADY 70 560 104,00 

hrubé mzdy 51 044 317,00 

DPP, DPČ 1 191 891,00 

sociální a zdravotní pojištění 17 389 536,00 

ostatní sociální pojištění 454 510,00 

zákonné sociální náklady 479 850,00 
  

OSTATNÍ NÁKLADY 5 903 133,36 

daně a poplatky 38 762,00 

pojištění 408 686,00 

ostatní provozní náklady 434 098,89 

odpisy 1 133 182,45 

provozní režie 3 888 404,02 
  

NÁKLADY CELKEM 93 645 060,48 
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TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 40 943 270,68 

za prodané vlastní výrobky a zboží 24 653 678,35 

za služby poskytnuté klientům 9 601 119,95 

od zdravotních pojišťoven 6 688 472,38 
  

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DARY 1 018 792,86 

příspěvky jednotlivců 195 847,86 

dary od sponzorů 577 270,00 

příspěvky z obcí 245 675,00 
  

OSTATNÍ VÝNOSY 4 449 105,37 

mimořádné výnosy 85 751,00 

jiné ostatní výnosy 4 361 864,08 

úroky 1 490,29 
  

PROVOZNÍ DOTACE 48 571 319,33 

Zlínský kraj - zajištění dostupnosti 35 845 694,00 

Zlínský kraj - individuální projekt 4 498 302,22 

Zlínský kraj - zajištění priorit 1 110 600,00 

Zlínský kraj - odlehčovací služby 3 711 186,00 

Zlínský kraj - dobrovolnictví 80 000,00 

Dotace obcí 677 000,00 

Přeshraniční spolupráce 106 531,14 

Domácí zdravotní péče - přístroje 99 617,00 

Provozní dotace - Podpora zaměstnanosti 903 128,97 

Provozní dotace město Uh.Brod 1 273 700,00 

Provozní dotace ÚP na zaměstnance 265 560,00 

Provozní dotace MVČR-dobrovolnictví 0 
  

VÝNOSY CELKEM 94 982 488,24 
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STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY VH 
Ředitelství 1 486 738,44 1 486 738,44 0 

Centum senorů Uherský Brod 172 330,77 114 794,00 -57 536,77 

Centrum materiální a potravinové pomoci 339 460,59 216 410,85 -123 049,74 

Odborné sociální poradenství Uherský Brod 996 645,80 803 770,00 -192 875,80 

Regionální centrum sociální pomoci 189 012,17 100 000,00 -89 012,17 

Komunitní centrum Uherský Brod 161 788,88 112 771,93 -49 016,95 

Komunitní centrum Košíky 104 024,56 54 000,00 -50 024,56 

Domácí zdravotní péče 5 368 261,77 5 280 968,70 -87 293,07 

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 7 678 935,53 7 590 441,85 -88 493,68 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni UB 3 981 804,14 3 841 657,00 -140 147,14 

Domovinka 1 683 389,72 1 557 485,00 -125 904,72 

Terapeutická dílna 4 583 256,00 4 507 102,22 -76 153,78 

Rozvoj a zkvalitňování soc. služeb 42 534,47 0 -42 534,47 

Přeshraniční spolupráce 261 540,00 106 531,14 -155 008,86 

Charitní dům Slavkov 6 264 312,92 6 133 491,39 -130 821,53 

Pečovatelská služba Horní Němčí 2 301 953,00 2 255 878,76 -46 074,24 

Pečovatelská služba Korytná 5 636 760,26 5 621 228,18 -15 532,08 

Pečovatelská služba Bánov 4 039 619,00 4 014 183,47 -25 435,53 

Nízkoprahové denní centrum  1 993 231,00 1 977 458,00 -15 773,00 

Noclehárna 1 744 458,07 1 566 800,00 -177 658,07 

Dobrovolnictví 205 377,05 125 000,00 -80 377,05 

Náklady TKS 3 617,50 3 066,00 -551,5 

Sociální rehabilitace 89 590,49 80 000,00 -9 590,49 

celkem: 49 328 642,13 47 549 776,93 -1 778 865,20 

    

Zisková střediska 

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY VH 
Kuchyň sociální 5 438 648,64 5 788 631,99 349 983,35 

Podpora zaměstnanosti v Charitě 880 223,84 903 128,97 22 905,13 

Charitní dům Nivnice 8 236 642,62 9 429 356,50 1 192 713,88 

Pečovatelská služba Strání 6 651 110,31 7 120 535,10 469 424,79 

Pečovatelská služba Dolní Němčí 6 229 795,71 6 331 757,54 101 961,83 

Charitní dům Vlčnov 7 750 261,35 8 075 866,93 325 605,58 

Ples 85 357,41 158 373,00 73 015,59 

IZS - krizová pomoc 11 964,80 25 009,09 13 044,29 

Domácí odlehčovací služba terénní 1 949 205,37 1 951 761,81 2 556,44 

Odlehčovací služba ambulantní 1 497 884,00 1 497 884,00 0 

Odlehčovací služba Strání pobytová 1 467 326,00 1 467 326,00 0 

celkem: 40 198 420,05 42 749 630,93 2 551 210,88 
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Hospodářská činnost 

 NÁKLADY VÝNOSY   

Kuchyň ekonomická 3 608 309,00 3 994 577,88 386 268,88 

Pečovatelky - pedikůry 509 689,30 688 502,50 178 813,20 

celkem: 4 117 998,30 4 683 080,38 565 082,08 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2019 

 NÁKLADY VÝNOSY VH 

 93 645 060,48 94 982 488,24 1 337 427,76 
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Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 
kraje pro rok 2019 ve výši Kč 35.845.694,-. 
 
Sociální služba Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod je v roce 2019 poskytována za finanční 
podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje ve výši Kč 4.559.000,- 
 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2019 ve 
výši Kč 1.110.600,-. 
 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro 
rok 2019 ve výši Kč 3.711.186,-. 
 
Zlínský kraj spolufinancoval v roce 2019 Dobrovolnické centrum STOPA ve výši Kč 80.000,- 
 
Úřad práce Uherské Hradiště Kč 265.560,-. 
 

MĚSTA A OBCE 
 
Město Uherský Brod poskytlo dotaci z rozpočtu 
města 1.273.700,- (Charitní pečovatelská služba 
Uherský Brod byla finančně podpořena městem 
Uherský Brod ve výši Kč 677.800,-, Nízkoprahové 
denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo 
finančně podpořeno městem Uherský brod ve výši Kč 
183.100,-, Noclehárna Uherský Brod byla finančně 
podpořena městem Uherský Brod ve výši Kč 98.800,-
, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 
byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 
Kč 29.600,-, Denní stacionář Domovinka byl finančně 
podpořen městem Uherský Brod ve výši Kč 102.400,-
, Centrum potravinové a materiální pomoci bylo 
finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 
41.500,- Centrum seniorů pomoci bylo finančně 
podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 5.000,-, 
Odborné sociální poradenství Uherský Brod bylo 
finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 
91.500,-). 
 
Za finanční dary děkujeme obcím Horní Němčí, Vlčnov, Dolní Němčí, Bánov, Šumice, Prakšice, 
Slavkov, Korytná, Bojkovice, Drslavice, Nezdenice, Bystřice p. Lop., Komňa, Pašovice, Rudice.  

Horní Němčí 331 521 Kč 

Vlčnov 75 675 Kč 

Dolní Němčí 65 000 Kč 

Bánov 50 000 Kč 

Šumice 44 000 Kč 

Prakšice 20 000 Kč 

Slavkov 20 000 Kč 

Korytná 19 000 Kč 

Bojkovice 10 000 Kč 

Drslavice 5 000 Kč 

Nezdenice 5 000 Kč 

Bystřice p. Lop. 3 000 Kč 

Komňa 2 000 Kč 

Pašovice 2 000 Kč 

Rudice 1 000 Kč 
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OSTATNÍ FIRMY 
 
Slovácké strojírny, a. s., T-Mobile Czech Republic a.s., Zemědělská akciová společnost Nivnice, 
LINEA NIVNICE, a.s., Miloslav Gureň, WELCO spol. s r.o., Česká zbrojovka, a.s., Bohman Petr, 
Pozemní Stavitelství Zlín, a.s., Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o., MUDr. Alžběta 
Končitíková, ProFaRe, s.r.o., AUTO FS s.r.o., STAMIT, spol. s. r.o., Pavel a Tomáš Moštěk, s.r.o., Ing. 
arch. Stanislav Nožka, Ivan Chrástek, SANIZO, spol. s r.o., Jiří Popelka, Ing. Barbora Kolčavová, A-Z 
Elektro plus s.r.o., VOMA, s.r.o., Řeznictví a uzenářství KADLČEK s.r.o., Milan Doktor, HAMÉ s.r.o., 
Kasko Slavkov, spol. s.r.o., Matějovský a.s., Dadka Vracov s.r.o., Nadace TESCO, Výbor dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové, Nadace Siemens, Nadace ČSOB, Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace 
Karel Komárek Family Foundation, T-Mobile Czech Republic a.s., Novartis s.r.o., Nitara 
Nedakonice s.r.o. 
 
Děkujeme všem 

- dárcům 
- sponzorům 
- státním institucím 
- obcím a městům 
- farním úřadům uherskobrodského děkanátu 
- dobrovolníkům 
- brigádníkům 
- zaměstnancům 
- tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek 

 

INVESTICE  
 

Celkové investice v r. 2019 2 519 578,25 Kč 

vybavení kuchyně 254 422,13 Kč 

6 ks osobních automobilů 1 547 986,32 Kč 

dodávkový automobil 615 474,00 Kč 

nemovitost Masarykovo nám. č.p. 165 101 695,80 Kč 

 

Nákup drobného majetku v r. 2019 1 312 856,95 Kč 
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„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt  15, 32) 

 
V tomto roce jsme pokračovali v zapojení se do projektu FEAD II. Zaznamenali jsme letos 
významnější příjem od Potravinové banky Zlín. Děkujeme za velmi dobrou spolupráci s městem 
Uherský Brod – zvlášť s OSPOD a Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Děkujeme všem 
našim věrným dárcům a dobrovolníkům při potravinových a materiálních sbírkách, 
dobrovolnicím, které pletou obvazy pro malomocné, sponzorům, starostům a kněžím a 
spolupracujícím organizacím. 

Ing. František Bílek, PhD.  
vedoucí Centra potravinové  
a materiální pomoci sv. Zdislavy 

 

PŘIJATÉ POTRAVINY A HYGIENICKÉ POTŘEBY 

Postní potravinová sbírka ve farnostech 479 kg 

Adventní potravinová sbírka ve farnostech 770 kg 

Sbírka "Ne každý má hody" v prodejnách Jednota na Uherskobrodsku 430 kg 

Jarní a podzimní sbírka potravin Tesco, Uh. Brod  1 497 kg 

Potraviny získané z Potravinové banky Zlín 3 176 kg 

Dary výrobců (Linea, Hamé) 492 kg 

Projekt FEAD 2_ Potraviny 511 kg 

Projekt FEAD 2_Hygiena 307 kg 

Celkem 10 837 kg 
 

DALŠÍ SBÍRKOVÁ ČINNOST 

Vánoční dárky pro děti z Ukrajinských dětských domovů 16 dárků 

Dar firmy Prabos 177 párů bot 

Sbírka školních potřeb podpořeno 46 školáků 

Zapojení do projektu "Ježíškova vnoučata" vydáno 41 dárků 

Dar výrobců plen 70 balení 

Pletení obvazů pro Malomocné ve spolupráci se 
sdružením sdružení Omega plus 

téměř nepřetržitě plete 20 
pletařek 

 

POSKYTNUTÁ POMOC 

V roce 2019 bylo vydáno 398 balíčků obyvatelům 31 obcí. Žadatelé pomoc za rok obdrželi 
průměrně 3x.  40 % podpořených tvořily děti. 
Dále jsme zprostředkovávali nebo přímo dovezli darované základní spotřebiče nebo nutný 
nábytek rodinám v nouzi. 
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BENCHMARKING, IS WEBCAROL, GDPR 

Pravidelné poskytování sociálních služeb s sebou přináší také povinnosti zaznamenávání a 
hodnocení naší práce. A právě s touto problematikou pracovníkům charity pomáhají informační 
technologie a nastavená pravidla. Každodenní záznamy pracovníci uvádějí do detailu 
propracovaného a rozsáhlého Informačního systému WebCarol, který je schopný vyhodnotit 
efektivitu každého pracovníka a jím poskytnutou péči každému klientovi. Každoroční Hodnocení 
sociálních služeb ve Zlínském kraji, které provádí Odbor sociálních věcí ZK, opět potvrdil vysokou 
kvalitu poskytnuté péče nejen u dlouhodobě poskytovaných služeb, ale také u služeb, které se 
Charita Uherský Brod rozhodla poskytovat nově – služby odlehčovací péče a službu sociální 
rehabilitace. A protože institut EU stanovil pravidla ochrany dat občanů, dbáme na dodržování 
všech povinností GDPR, o kterých si můžete přečíst na webových stránkách naší organizace. 
 

Mgr. Martina Šimánková 
Koordinátor pro benchmarking,  
IS WebCarol, GDPR 

 
 

PR A FUNDRAISING  

V roce 2019 jsme se, kromě jiného, více zaměřili na podporu a propagaci některých stále 
žádanějších služeb naší Charity, a to odlehčovacích služeb a Domácí hospicové péče. Činnost 
těchto služeb jsme často propagovali na webu Charity Uherský Brod, sociálních sítích, v 
newsletteru i v regionálních médiích. Také se nám podařilo, díky vstřícnosti sponzorů, získat dva 
automobily pro personál Domácí hospicové péče. Společně s panem ředitelem Petrem Houštěm, 
jsme navštěvovali regionální sponzory se žádostí o finanční či materiální podporu služeb brodské 
Charity. Uspěli jsme například u vedení Zemědělské akciové společnosti Nivnice (ZAS), které 
pořídilo nový kotel pro tamní charitní dům. Materiální dary poskytly například i firmy Linea Nivnice 
(potravinová pomoc sociálně slabým, občerstvení Plavání pro hendikepované, které naše Charita 
každoročně pořádá, atd.), Hamé (masové přesnídávky pro matky v Azylovém domě Uherský Brod 
a pomoc sociálně slabým klientům), Dadka Vracov (lůžkoviny pro klienty našich zařízení), Slovácké 
strojírny (zvedák pro manipulaci s ležícími klienty, příspěvek na automobil) a další. Oslovili jsme 
také řadu nadací, nadačních fondů, svou pomoc poskytly i některé obce ORP Uherský Brod. Všem 
dárcům velmi děkujeme za podporu a za to, že nejsou lhostejní k potřebám nemocných a sociálně 
slabých lidí.  

Oleg Kapinus 
manažer pro PR a fundraising 
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V roce 2019 jsme se tradičně věnovali 
dobrovolnické činnosti v našich službách i v 
přijímajících organizacích, kam dobrovolníky 
vysíláme. Celkem se zapojilo 70 dobrovolníků, 
uzavřeli jsme 19 nových dobrovolnických smluv 
a dobrovolníci celkem vykonávali svou činnost 
932 dobrovolnických hodin. Realizovali jsme 
tradiční Bruslení, Plavání, Drakiádu i Promítání. 
Dobrovolníci se účastnili několika 
potravinových sbírek a také 2 školicích akcí.  

Dobrovolníci se zapojovali například v 
Terapeutické dílně sv. Justiny Uherský Brod, v 
brodském Azylovém domě pro matky s dětmi v 
tísni, v našich službách pro seniory, v 
domácnostech osamocených seniorů či 
rodinách v tíživé životní situaci, v Městské 
nemocnici s poliklinikou, kam chodí 
navštěvovat pacienty následné péče, v Domově 
pro osoby se zdravotním postižením, v 

Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a v 
neposlední řadě se dobrovolníci věnovali 
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
které doučovali. Doučování probíhá každý 
týden na jednu hodinu, kdy se sejde 
dobrovolník s doučovaným dítětem a věnují se 
problematickému učivu, vysvětlování, 
opakování, ale i kamarádskému vyslechnutí a 
povzbuzení.  

 
Děkuji všem našim dobrovolníkům, kteří se 
zapojují a věnují tak druhým nejenom svůj čas a 
energii, ale i sílu a naději na lepší den. Díky 
návštěvě dobrovolníka mnozí alespoň na chvíli 
zapomenou na své bolesti a trápení, mohou se 
svěřit, zavzpomínat, pomodlit se, anebo si s 
dobrovolníkem jen podat ruce a strávit v 
tichosti pár chvil plných blízkosti a podpory.  
Děkuji dobrovolníkům za pomoc s 
fotografováním, grafickými pracemi, za nápady 
i pomoc se všemi akcemi, které jsme 
organizovali. Děkuji Zlínskému kraji a Městu 
Uherský Brod za finanční podporu. Jménem 
všech, pro které jste zrnkem naděje a špetkou 
úsměvu, vám ze srdce děkuji, že jste součástí 
dění a že s chutí přikládáte kus sebe sama do 
životů potřebných. 
 
 
 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

Koordinátorka dobrovolnictví 

Mgr. Jana Haluzová 
mobil: +420 724 651 281   
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
 
jana.haluzova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Duchovní péči o uživatele služeb a pracovníky organizace koordinuje pastorační asistent (PAS), 
který spadá pod ředitele Charity Uherský Brod (CH UB). S ředitelem Ing. Mgr. Petrem Houštěm, 
MBA, intenzívně spolupracuje, a ten upravuje jeho pracovní náplň podle potřeb CH UB.  
 
Pravidelná přítomnost PAS na službách Charity: 

▪ organizace bohoslužby slova, přinášení Svatého přijímání nebo společné modlitby klientů 
našich pobytových služeb 

▪ pravidelné návštěvy klientů Nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší 
a Azylového domu pro matky s dětmi v tísni. 

Modlitební podpora pro umírající klienty a lidi, kteří se na charitu obracejí o pomoc. Oslovujeme 
farníky pomocí SMS zprávy. 
 
Spolupráce s kněžími farností na zajištění mší svatých a udílením svátostí na našich zařízeních, 
ředitelstvích nebo při mimořádných příležitostech (mše za lidi bez přístřeší, oslava Dne charity) 
 
Pastorační činnost směrem k pracovníkům Charity: 

▪ průběžná prezentace Kodexu charity, osobní rozhovory, nabídka přímluvné modlitby 

▪ duchovní slovo na poradách vedení;  povzbuzení, nabídky, připomínky různých duchovních 
akcí v okolí skrze emailovou komunikaci.  

▪ společná modlitba v kapli Svatého Ducha ve Vlčnově se zaměstnanci  

▪ Charita má v držení ostatky Svaté Zdislavy, které nabízí rodinám našeho děkanátu i klientům 
k modlitbě.  

 
Spoluorganizace na akcích, které v roce 2019 proběhly:   

▪ Obědy na Vánoce a Velikonoce pro lidi bez přístřeší; Nikodémova noc – během Tříkrálové 
sbírky; 1-denní duchovní obnova na Velehradě; 2-denní duchovní obnova Charity v Trnavě;  
setkání s misionářem, který v Uherském Brodě vedl lidové misie; Pouť ke sv. Zdislavě do 
Slavkova; Rozvoz Betlémského světla 

 
Zástupce CH UB je členem pastorační rady farnosti Uherský Brod (Marie Vintrová). Otec děkan je 
zván na porady vedení, s ředitelem se v průběhu roku setkává. PAS je zván na děkanátní setkání 
kněží, kde informují o činnosti Charity. 
 
Zástupce Charity s účastnými farních akcí: pobožností a slavností během roku.  
 
Pravidelná prezentace charitního díla na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. CH UB má na těchto 
dnech největší zastoupení. 
 

Ing. František Bílek, Ph.D. 
pastorační asistent 



Pandemie COVID-19 
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