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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.
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SLOVO ŘEDITELE
Nás to furt baví...
Nedivil bych se, vážení a milí přátelé,
kdyby někomu z Vás připadal název,
resp. pod tul naší letošní výroční
zprávy zvláštní až divný. Dokáži si
představit u čtenáře této „výročky“
zdvižené obočí znamenající překvapení a údiv nad nepatřičně zvoleným
úvodem do ročního zhodnocení práce našich 160 spolupracovníků.
Vždyť výroční zprávu posíláme do
tak vážených ins tucí jako jsou ministerstva, úřady státní správy a samosprávy, nadační fondy, apod. a
vše by proto mělo být uhlazené,
seriózní a neprovokující.
Samozřejmě, že si vážíme všech, a
není jich málo, kteří nás podporují a
pomáhají nám v naší službě, kterou
poskytujeme našim potřebným spoluobčanům, např. nemocným, zdravotně pos ženým, lidem v nouzi, a
mnoha dalším.
Chci však upozornit na skutečnost,
kterou si mnozí neuvědomují, že
naše Charita a její obětaví pracovníci, poskytují mnoho služeb a péče
jaksi navíc nad rámec zákona o sociálních službách. Dobrovolně si na svá
bedra přidáváme práci, abychom
mohli pomáhat těm, kterým už stát
pomoci nedokáže. Ujímáme se těchto sociálně slabých rodin, pomáháme matkám samoživitelkám, lidem
opuštěným, zneužívaným, neschopným se bránit, ale i postarat se sami
o sebe. Vždyť v mnoha případech
jsme pro ně poslední instancí, poslední záchrannou brzdou. Proč si
přiděláváme staros i když nemusíme, když nám to nikdo nepřikazuje?
Podle aktuálních údajů ministerstva
práce a sociálních věcí je u nás 1,5
miliónů osob ohrožených chudobou.
Ekonomický růst, tento fenomén
současné doby, neustále roste, kupní síla obyvatelstva se zvyšuje, ale
přitom lidí na pokraji chudoby neubývá. Ba naopak. Proto ak vně hle2

dáme možnos , jak těmto lidem, a
m pádem i naší společnos , pomoci. Pořádáme finanční sbírky
(nejznámější a největší je Tříkrálová
sbírka), vymýšlíme různé kampaně,
pořádáme během roku několik potravinových sbírek, benefičních akcí,
vyhledáváme různé možnos a výzvy, zapojujeme se do různých projektů, jednáme s různými výrobci a
sponzory, atd. Proč? Proč? Odpověď
je jednoduchá. Nás to furt baví…
Proto jsme zřídili Centrum potravinové a materiální pomoci, které zastřešuje veškeré vyjmenované ak vity a činnos . Zřídili jsme, a díky
sponzorům, vybavili sklad, kde se
shromažďují, třídí a odkud se následně dle jasných pravidel distribuují
potraviny a hygienické potřeby. Pomáháme však samozřejmě i jinak.
Dětem ze sociálně slabých rodin
hradíme obědy ve školách, pomáháme s úhradou za pobyt na internátech, pomáháme s pořízením školních pomůcek, oblečením, základního nábytku a dalších potřebných
věcí. K tomu naše dobrovolnické
centrum přidává např. doučování,
doprovázení, spoustu ak vit, mo vaci, a všichni společně rádi poradí a
povzbudí. Chceme i touto službou
nad rámec našich povinnos naplňovat Kristova slova: “Cokoli jste učinili
jednomu z mých nejmenších bratří,
mně jste učinili“. Dostali jsme obrovský dar v podobě, že nás práce a
služba ve prospěch těch nejpotřebnějších skutečně naplňuje a hlavně –
Nás to furt baví…

S úctou ke všem, kteří pomáhají
s námi a které to také furt baví...
Petr Houšť

SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Vážení zaměstnanci Oblastní charity
Uherský Brod i všichni její příznivci,
dobrovolníci a podporovatelé.
Díky Bohu a jeho požehnání můžeme
být vděční za další rok důležité služby
a práce pro potřebné v našem regionu i v dalších službách, které Charita
Uherský Brod poskytuje (pomoc se
stravováním při pyrotechnických pracích po výbuchu muničního skladu ve
Vrbě cích apod.).
Poděkování patří také vedení charity,
všem zaměstnancům i dobrodincům
za vytrvalou a obětavou práci. Nedávno jsem četl o, v Severní Americe
známé katolické duchovní spisovatelce ruského původu, Catherine Doherty, která je také zakladatelkou humanitární organizace Frienship House
(Dům přátelství). Doporučuji přečíst
si alespoň na internetu životopis této
mimořádné ženy, která kdysi byla
zavolána do jednoho z domů zaměřených na péči o chudé, v němž právě
panovaly vnitřní rozbroje. Personál se
přel a ona měla dělat rozhodčího.
Poté, co vyslechla několik hodin hašteření, uzavřela schůzku se slovy, že
dospěla k závěru, že se dům zavře.
Na to všichni zalapali po dechu: „Ale
baronko, kdo bude krmit chudé a
dávat přístřeší lidem bez domova?“
„Vláda může rozlévat polévku a ustlat
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postele stejně dobře jako my. My
jsme povoláni to dělat s láskou, a
když to nebudeme dělat s láskou,
nebudeme to dělat vůbec.“ (Z knihy
Kněží pro tře
sícile od Timothy
Dolana). Myslím, že to jsou slova
stále platná pro všechny sociální pracovníky v křesťanských organizacích,
naši charitu nevyjímaje.
Vím, že se to lehčeji říká, než prak cky uskutečňuje v koloběhu každodenních povinnos . Přesto je hledání
a předávání lásky v naší službě podstatně důležité. Připomínám, že
v tomto smyslu láska není cit, ale
záležitost vůle, kdy se snažím vidět
na prvním místě dobro druhého
(klienta, potřebného). A k tomu je
velmi důležité hledat její zdroj
v Bohu, který se v Ježíši vydal zcela
pro naši záchranu. To je výzva pro
všechny věřící pracovníky Charity,
aby i svým hledáním Boha ve službě
inspirovali ostatní – kolegy i klienty.
Budeme se modlit a nenechme se
odradit m, že tato cesta se zdá někdy v dnešním světě nesmyslná. Pak
caritas – láska nebude jen „obchodní
značka“, ale realita našeho života i
služby. Bůh vám žehnej!
P. Josef Pelc
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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ RADY CHARITY
Vážení čtenáři,
je mi c , že můžu přestavit Radu charity, která je ustanovena na základě
stanov Arcidiecézní charity Olomouc
a je poradním orgánem ředitele Charity. Členové jsou jmenováni na 2
roky a nemohou být profesionálními
zaměstnanci příslušné oblastní charity. Členy rady se souhlasem příslušného duchovního správce nebo děkana jmenuje a odvolává prezident Arcidiecézní charity Olomouc nebo osoba pověřená diecézním biskupem,
zpravidla na návrh ředitele příslušné
charity. V současné době má Rada
charity při Oblastní charity Uherský
Brod 11 členů, kteří zastupují obce,
na jejímž území Oblastní charita provozuje sociální zařízení, členem je i
děkan uherskobrodského děkanátu.
Rada charity se schází dle potřeby a k
jednání využívá prostory v uvedených
zařízeních. Postupně tak poznáváme

všechny provozy a můžeme objek vně posuzovat jejich přínos pro obyvatele našeho regionu. Myslím, že mohu zde vyjádřit názor všech členů
rady, že si nesmírně vážíme a oceňujeme práci zaměstnanců oblastní
charity, kteří dokáží předávat milosrdnou lásku všem potřebným. Péče
v zařízeních, které provozuje Oblastní charita Uherský Brod je poskytována na vysoké profesionální úrovni.
Svědčí o tom i množství zájemců,
kteří využívají služby charity i těch,
kteří jsou za m „čekateli“ na umístění do vhodného zařízení.
Přeji všem zaměstnancům Oblastní
charity Uherský Brod hodně trpělivos a empa e při jejich náročné
práci a také odpovídající ohodnocení.

Marta Mošťková
předsedkyně Rady charity

Oblastní charita Uherský Brod: Budova ředitelství
5
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O CHARITĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE
OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

ZŘIZOVATEL:

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

RADA CHARITY

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE/ŘEDITEL

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

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

uherskobrodský děkanát
ORP Uherský Brod

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

Ing. Věra Rýznarová
Mgr. Blanka Holešová

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2015: 160
(včetně dohod)

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

POSLÁNÍ - CÍL - ZÁSADY - CÍLOVÁ SKUPINA
POSLÁNÍ

Oblastní charita Uherský Brod je nezisková církevní organizace, která organizačně
spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc
a je součás 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 oblas
sociální a zdravotní péče.
CÍL

■ poskytování kvalitní a odborné péče
■ rozšiřování okruhu služeb na základě
potřebnos občanů
6

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

Naše práce vychází z křesťanského vnímání hodnoty každé osoby, jeho jedinečnos a svobody důstojnos .
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.
6

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy Oblastní charity Uherský
Brod, dovolte mi, abych Vás za všechny sociální pracovníky informovala o
změnách a posunech, které se udály
v roce 2015 v oblas sociální práce
v naší organizaci.
Tak, jako je rozličná nabídka našich
služeb, tak se liší i sociální práce
s různými
cílovými
skupinami
v charitních službách. Každá je něčím
specifická, potřebuje jinou podporu a
pomoc v její nepříznivé životní situaci.
Proto je nutné, aby se v dané problema ce sociální pracovník orientoval a
věděl, co je nutné udělat pro její zlepšení.
Osoby, jimž jsou poskytovány naše
služby, potřebují dostatečné informace, odbornou, ale přesto lidskou komunikaci. Navíc sociální pracovník
garantuje správný náhled na její životní situaci, poskytuje základní sociální poradenství, zprostředkovává jí
adekvátní sociální služby. Garantuje
správné nastavení charitních služeb a
jejich průběh. Kontroluje, aby byla
poskytovaná péče a podpora
v souladu s posláním organizace,
v souladu se zákonem a byly dodržovány Standardy kvality sociálních služeb. Proto se v naší organizaci klade
takový důraz na to, aby každý sociální
pracovník zajis l výše uvedené.
Na každý rok se tvoří Koncepce rozvoje sociální práce, která je základním
dokumentem pro stanovování priorit
pro rozvoj organizace v oblas sociální práce. Ohlédnu se proto zpět a
dovolím si malou rekapitulaci:
x
Zjednodušily se kooperační
mechanismy mezi více službami, virtualizovali se zásadní
dokumenty pro práci. Tato
priorita výrazně zjednodušila
dosavadní práci sociálních pracovníků. V praxi to znamená
legální a přehledné sdílení dat
spojených např. s agendou
žadatelů o některé služby, dále
pro celou organizaci důležité
sdílení elektronických doku7

x

x

x

mentů a informací důležitých
pro práci.
Základní sjednocující úpravy
vnitřních metodik služeb také
jistě přispěly k přehlednějšímu, jednoduššímu a racionálnímu
provádění
změn
v metodikách.
V loňském roce se také začalo
pracovat na revizi smluv o
poskytování sociální služby,
jejich doladění a snahu o
sjednocovací
směr
„společných“ čás . Prioritami
tohoto úkolu byla především
analýza smluv a jejich připomínkování, jednotný systém
evidence smluv, akcent na
sbíhavý směr formátu smluv
napříč službami a směr těchto
ak vit od prevence k péči.
Nejdůležitější ze změn, které
se v loňském roce udály, byla
změna ve vykazování poskytnuté péče do nového programu WebCarol. Tento program
má našim službám usnadnit
vykazování práce, zajis t
shromáždění všech potřebných dat na jednom místě,
účtování za služby co nejjednodušší formou. Prioritami
tohoto úkolu bylo a stále je
bezproblémové
zapojení
všech služeb na tento informační systém, proškolení
všech zaměstnanců, kteří
s mto programem pracují a
vedoucích služeb, které účtují. Také poskytnu dostatečné
míry podpory, vysvětlení,
vytvoření manuálů k zadávání
práce.

Za sociální pracovníky tedy mohu
říci, že se v oblas sociální práce
neustále posunujeme dopředu, snažíme se zlepšovat kvalitu našich služeb a tak i nadále Vám poskytovat ty
nejlepší sociální služby v regionu.
Mgr. Vladimíra Suchánková
7

O CHARITĚ

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

Mgr. Jana Haluzová
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 281
Email: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence

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

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

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

Bc. Terezie Foj ková, DiS.
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 265
Email: terezie.foj kova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Charitní pečovatelská služba Uherský Brod

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

Mgr. Eva Živnéřová, DiS.
Kontaktní údaje
Telefon: 606 055 135
Email: eva.zivnerova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Pečovatelská služba Strání
■ Pečovatelská služba Korytná

Mgr. Mar na Šimánková
Kontaktní údaje
Mobil: 736 676 576
Email: mar na.simankova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Terapeu cká dílna sv. Jus ny Uherský Brod

Mgr. Zita Zemková
Kontaktní údaje

Bc. Jana Boráková
Kontaktní údaje
Mobil: 739 547 620
Email: jana.borakova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Azylový dům Uherský Brod
■ Noclehárna Uherský Brod

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

Email: zita.zemkova@uhbrod.charita.cz
Služba
■ Pečovatelská služba Dolní Němčí
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O CHARITĚ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ředitel
Ředitelství
oddělení ředitele
Administra vní pracovník
Pastorační asistent, TKS, PA
Vzdělávání a sociální projekty
Dobrovolnictví
Sociální práce
Benchmarking
Centrum potravin. a materiální pomoci
Integrovaný záchranný systém
Mimořádné událos , humanit. pomoc
Fundraising a PR
Zástupce ředitele
ekonomické oddělení
Ekonom - vedoucí
Hlavní účetní
Mzdová účetní
Pokladní účetní
IT pracovník
Sociální a zdravotní projekty
pečovatelské služby
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
Pečovatelská služba Bánov
Pečovatelská služba Horní Němčí
Pečovatelská služba Dolní Němčí
Pečovatelská služba Korytná
Pečovatelská služba Strání
domovy pro seniory
Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Charitní dům Vlčnov
ostatní zařízení a služby
Azylový dům pro matky s dětmi v sni Uherský Brod
Denní stacionář Domovinka Uherský Brod
Terapeu cká dílna sv. Jus ny Uherský Brod
Noclehárna Uherský Brod
Centrum seniorů Uherský Brod
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence
Domácí zdravotní péče

9

Vedlejší a komerční činnost
Kuchyň s jídelnou, Pedikúra, Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
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O CHARITĚ

PROJEKT EU
DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K PROFESNÍMU ROZVOJI ZAMĚSTNANCŮ OBLASTNÍ
CHARITY UHERSKÝ BROD
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00011
Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 28. 2. 2015
Částka: 2 242 450, 76 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb
podporujících sociální integraci sociálně vyloučených osob či osob sociálním
vyloučením ohrožených. Cíle bylo dosaženo prostřednictvím vzdělávání a
profesního rozvoje pracovníků Oblastní charity Uherský Brod.
Mezi specifické cíle projektu patřily:
x
Podpora zajištění kvality sociálních služeb.
x
Rozšíření znalos a dovednos pracovníků Oblastní charity Uherský
Brod absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů a stáží.
x
Získání, rozšíření a prohloubení odborných znalos a prak ckých dovednos pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
x
Zvýšení kompetencí řídících pracovníků.
x
Zvýšení úrovně naplňování standardů kvality sociálních služeb
Zaměstnanci OCH UB měli možnost zúčastnit se těchto kurzů:
Workshop: Metoda validace podle Naomi Feil
Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality?
Ekonomické souvislos poskytování sociální služby - střední management
E ka křesťanských organizací v sociálních službách
Hodno cí a mo vační pohovory s pracovníky
Podpora pohybu uživatele pomocí kineste cké mobilizace
Komunikační dovednos
Přiměřené prosazování
Uživatel jako součást rodinného systému
Sebehodnocení v sociálních službách
Integrace nového klienta v pobytovém zařízení
Úvod do reminiscence seniorů
Co je třeba znát při práci se zadluženým klientem
Krizová intervence v každodenním životě – prak cký výcvik
Reminiscence a Preterapie v praxi sociální práce - uvedení do problema ky
Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory
Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícími a pozůstalými
Jak podpořit člověka slovem, vést dialog
Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
10
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PROJEKT EU
VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST VE ZLÍNSKÉM KRAJI II
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/B1.00003
Doba realizace projektu: 1. 7. 2013 – 31. 10. 2015
Kurz: Proměny stáří a geronto - oblek
Náklady: 43 623 Kč

Vzdělávací ak vita měla za cíl prohloubit znalos pracovníků terénních a ambulantních služeb v oblas problema ky stáří a stárnu . Pracovníci se podrobně seznámili s typickými projevy a rysy biologického stárnu , typickými změnami
v psychické oblas , intelektových schopnostech a se změnami v oblas percepce.
V rámci vzdělávací ak vity měli pracovníci jedinečnou možnost si vyzkoušet tzv.
geronto-oblek simulující stařecký pohyb a omezení těla a smyslů, které přináší
stáří. To pracovníkům umožnilo se lépe vcí t do pocitů seniorů, o které pečují a
pochopit tak lépe chování a reakce seniorů v určitých situacích.
Projekt Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00003
je financován z prostředku ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Registrační číslo projektu: CZ. 1. 04/1.1.00/C3.00001
Doba realizace projektu: 1. 12. 2013 – 30. 11. 2015
Kurz 1: Základy sebeobrany (mzdové 13 197Kč, kurz 10 500Kč)
Náklady: 22 582 Kč
Kurz 2: Bazální s mulace (náklady 104 017Kč)
Náklady: 104 017 Kč
Kurz 3: Prevence boles zad pro pracovníky přímé obslužné péče
Náklady: 22 082 Kč
Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, č. proj. CZ.1.04/1.1.00/
C3.00001 je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a
z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

ODBORNÁ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00057
Doba realizace projektu: 1. 7. 2013 – 31. 8 2015
Náklady: 144 185 Kč

Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnos a zaměstnanos uchazečů o zaměstnání, kteří spadají do
skupiny mladých osob do 30 let věku. Účelem projektu bylo poskytnout mladým
lidem do 30 let, prostřednictvím praxe, kvalitní a dlouhodobé zaměstnání.
Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
11
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD
Cílovou skupinou služby jsou senioři,
osoby s chronickým onemocněním a
osoby s tělesným a zdravotním pos žením (osoby po operaci, jejichž
zhoršený zdravotní stav je přechodný) a rodiny, ve kterých se narodily 3
a více dě současně z Uherského
Brodu a jeho regionu, kteří potřebují
pomoc druhé osoby v oblas osobní
péče a péče o domácnost a nejsou
schopni si ji zajis t v požadovaný čas
jinak. Služba je poskytována od 19
let bez horní hranice věku.
Pečovatelská služba je poskytována
7 dnů v týdnu, denně formou základních
služeb
v
kombinaci
s fakulta vními (nenárokovými) službami. Je poskytována v době od 6:30
hod. do 19:30 hod.; v sobotu, neděli
a o svátcích od 6:30 hod. do 13:00
hod. podle aktuálně zaplněné kapacity služby.
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
Službu poskytujeme v Uherském
Brodě včetně jeho příměstských

12

Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Bc. Terezie Foj ková, DiS.
mobil: +420 724 651 265
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 637 333

terezie.foj kova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

čás a dále je služba poskytována
v obcích Šumice, Bojkovice, Prakšice,
Pašovice, Drslavice, Lhotka, Hradčovice, Vele ny, Vlčnov, Nivnice, Bánov, Velký Ořechov, Nezdenice,
Záhorovice; rozvoz obědů – Nivnice,
Korytná, Horní Němčí, Dolní Němčí,
Slavkov.
Naše služba je poskytována přímo v
domácím prostředí jednotlivých
osob.
Začátku poskytování pečovatelských
služeb předchází jednání se zájemcem o službu. Místem jednání může
být i kancelář poskytovatele, domácnost zájemce, LDN v Nemocnici
s poliklinikou Uherský Brod. První
krok smí učinit i zprostředkovatel
(osoba zájemci blízká nebo cizí člověk-soused). V další fázi jednání probíhá už osobně se zájemcem o službu. Posledním krokem jednání je
případná dohoda a uzavření smlouvy
v souladu se zákonem 108/2006 Sb.
Služba je zaváděna nejvýše do 5pracovních dnů. Službu nelze zavést
okamžitě, na základě telefonátu a
oznámení konkrétní potřeby.
Máte-li zájem právě vy o poskytování pečovatelské služby, kontaktujte
vedoucí služby nebo sociální pracovnici služby.
Co všechno děláme:
Charitní pečovatelská služba nabízí
činnos – úkony v oblas zajištění
chodu domácnos , ale také oblas
péče o vlastní osobu. Bližší nabídka
činnos je uvedena v přehledu na
této stránce. Dané činnos se poskytují přímo v domácnos uživatelů.
12

Poskytované činnos mohou klien
využít nejen v pracovní dny, ale i o
víkendech a ve svátcích. Prostřednictvím pečovatelských činnos pracovníci služby plní individuální potřeby,
přání a požadavky uživatelů, které si
stanovili do individuálního plánování
průběhu služby. V procesu individuálního plánování také dochází k průběžnému hodnocení nejen plnění
daných potřeb a požadavků, ale také
i celé služby. V rámci rozvoje služby
dochází prostřednictvím prezentací
o službě a sociální potřebnos osob
k navazování nových vztahů s obcemi uherskobrodského regionu.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Při naší službě funguje také půjčovna
kompenzačních pomůcek. V našem
regionu v roce 2015 byla jedinou.
Díky nám se dostávají pomůcky
k velkému okruhu těch, kteří je potřebují – ať už jde přímo o klienty
naší služby (formou fakulta vní služby), nebo komukoliv, kdo některé
z kompenzačních pomůcek potřebují.

Také v roce 2015 se nám podařilo
zakoupit několik nových pomůcek do
skladu kompenzačních pomůcek –
pořizovali jsme nová vysoká chodítky, toaletní židle, invalidní vozíky a
elektrická polohovací lůžka.
Jsme velmi rádi, že můžeme být veřejnos spolehlivým partnerem a
pomoci těm, kteří musí řešit různě
náročné situace, které život přináší.
Informace o půjčovně jsou dostupné
na internetových stránkách naší Charity www.uhbrod.charita.cz.
S úctou děkuji celému kolek vu služby, jak zodpovědně a s láskou pracují
s našimi klienty a co možná nejčastěji jim přináší do jejich příbytků
úsměv a naději.
Jménem služby děkuji všem podporovatelům a příznivcům služby. Jmenovitě Zlínskému kraji, městu Uherský Brod, Nadaci Bratří Lužů, firmě
Welco, spol. s r.o., rodině Minaříkové, obcím Drslavice, Šumice a dalším nejmenovaným dárcům.

Sta s ka služby
Počet klientů v roce 2015

174

Počet návštěv u klientů (setkání) za rok

10 673

Počet úkonů u klientů za rok

21 896

Počet dovezených obědů

21 525

Počet pracovníků služby

15

Struktura klientů v roce 2015

13

Klien ve věku 18—26 let

1

Klien ve věku 27—64 let

13

Klien ve věku 65—80 let

53

Klien nad 80 let

107
13
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ NĚMČÍ
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Markéta Zámečníková
mobil: +420 724 651 260
Horní Němčí 158
687 64 Horní Němčí
+420 572 648 474

marketa.zamecnikova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Tak jak minulé roky, tak i tento rok
jsme pomáhali klientům se sníženou
soběstačnos , jak z důvodu věku,
chronického onemocnění, nebo tělesného pos žení.
Naše pečovatelská služba je poskytována v Horním Němčí klientům ve
zdejším Charitním domě sv. Václava
a v domácnostech v obcích Horní
Němčí a Slavkov.

Službu poskytujeme denně od 7 do
18 hodin, klientům od 18 let bez
omezení horní hranice věku. Kapacita služby je 8 uživatelů.
V našem zařízení máme šest pokojů,
z nich jsou čtyři jednolůžkové a dva
pokoje dvoulůžkové.
Klientům nabízíme pomoc a podporu o ně samotné. To znamená pomoc při hygieně, úklidu domácnos ,
doprovod k lékaři a dopravu charitním autem. Poskytováním pečovatelské služby chceme podporovat
uživatele při zapojování se do běžného života, nabídnout pomoc tam,
kde už chybí, nebo jsou omezeny
vlastní schopnos člověka a potřebnou pomoc nemůže zajis t rodina.
14

Dle možnos a zájmu se snažíme
klientům nabídnout možnost společenského vyži i mimo domov nebo
charitní dům. Například doprovody
na mše svaté do zdejšího kostela
svatého Petra a Pavla, ale i kulturu,
např. Čaj o páté v Uherském Brodě,
také jsme navš vili Stacionář Svaté
rodiny v Luhačovicích.
Na zahradě našeho zařízení proběhl
již 9. ročník turnaje ve hře „ Člověče
nezlob se“.
Na svátek patrona charity sv. Vincence z Paula jsme slavili jak každoročně Den charity, které se pravidelně účastní i náš duchovní správce
otec Ho rek.
V tomto roce se prováděli stavební
úpravy. Proběhlo zateplení charitního domu, výměna oken a dveří.

Tímto bych chtěla poděkovat starostovi obce a Zastupitelstvu obce Horní Němčí za dlouhodobou a výbornou spolupráci.
V roce 2015 jsme evidovali 9 žádos
o umístění. Pomoc a podporu jsme
poskytli celkem dvanác uživatelům.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRÁNÍ
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Bc. Miroslava Havlíková, DiS.
mobil: +420 776 080 273
Cyrila a Metoděje 271
687 65 Strání
+420 724 651 347

miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnos
člověka závislého na pomoci druhé
osoby. Straňanská pečovatelská služba pomáhá potřebným lidem nejenom v Domě s pečovatelskou službou ve Strání, ale i lidem v obci Strání, Březová a Lopeník.
Pečovatelská služba Strání vznikla na
základě potřebnos občanů obce
Strání před 13 lety a postupně se
rozšířila do okolních obcí.
Ob že a závislost na pomoci druhé
osoby našich klientů se snažíme

s dětmi k lékaři. Vždy s ohledem na
individuální potřeby této rodiny.
Služba by měla být poskytována až
do věku 4 let dě .
Pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky či vrstevníky je pečováno
taky po duchovní stránce. Každý den
v týdnu probíhá na DPS modlitba
růžence a každou neděli za našimi
klienty přichází akolyta se svatým

přijímáním, které se podává v kapli,
která byla vybudovaná v roce 2013.
Na mši svaté se zde scházíme minimálně jednou za měsíc.
Jsem ráda, že mohu na sklonku roku
opět říci, že spolupráce obce, farnosa Charity je výborná. Děkujeme,
že nám pomáháte pomáhat.

zmírnit nejenom profesionální péči
ale i vypůjčováním kompenzačních
pomůcek. Sklad pomůcek v Domě
s pečovatelskou službou ve Strání
eviduje celkem 71 pomůcek, z toho
15 elektrických polohovacích lůžek.
Pečovatelská služba Strání poskytuje
i pomoc a péči rodině s trojčaty. Od
roku 2014 poskytujeme pomoc matce tří dě . Díky naši pomoci má maminka více času, který věnuje péči a
výchově svých dě . Služba je zaměřena na praní a žehlení prádla, úklid
bytu, dovoz obědů, nákupy a pochůzky či doprovázení maminky
15

Velké díky patří i vedení obce Březová. Děkujeme za finanční i morální
podporu. Právě v této obci jsme
v roce 2015 vykonali celkem 170
návštěv a najeli 2552 km za účelem
poskytnu pomoci.

Závěrem trochu nezbytné sta s ky
za rok 2015:
Počet pracovníků v soc. službách: 8
Počet uživatelů v péči: 52
Počet vykonaných návštěv: 41 808
Počet rozvezených obědů: 4 095
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ
Kontaktní údaje

Vedoucí služby
Mgr. Jitka Chvílová
mobil: +420 724 651 262
Korytná 107
687 52 Korytná
+420 724 651 294

jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V roce 2015 jsme díky jedné úsměvné historce doslovně mohli říkat, že
chráníme klienty vlastními těly. Stalo
se tak během jednoho slunečného
srpnového dne, kdy si z místního
statku vyšel na procházku po Korytné mladý býček. Ten pochopitelně přitáhl pozornost i našich klientů,
někteří z nich se za ním vypravili na
zahradu. Býčkovi ale pozornost příliš
libá nebyla, proto si s mohutným
poskakováním začal hledat cestu
z naší zahrady ven. Některé klienty
jsme s hli včas z průchodové ces čky strhnout stranou, jiné jsme museli přikrýt vlastními těly a doufat, že
nás býček při své útěku mine. Celá
událost se naštěs obešla bez újmy
na zdraví klientů, pečovatelek i býčka.
Kromě úsměvných okamžiků jsme
prožívali také období smutnější.
Opus ly nás 3 klientky. Dvě z nich
byly našimi klientkami již od roku
2008. Nové žádos o poskytování
pečovatelské
služby
podalo
v uplynulém roce celkem 19 žadatelů.

Díky projektu Nadace ČEZ „Pomáhej
Pohybem“ jsme v loňském roce získali pro naše imobilní klienty polohovatelné hydraulické pečovatelské
křeslo a polohovací pomůcky
v hodnotě 51.445,- Kč. Velmi si této
podpory vážíme, stejně jako podpory obce Korytná, která nám mimo
úhrady nákladů na internet, vodu a
elektřinu přispěla navíc na provoz
částkou 47.906,- Kč. Díky náleží i otci
Petrovi Mar nkovi, který k našim
klientům pravidelně dochází se svátostmi.
Také dobrovolníci v naší službě po-

máhali klientům tam, kde pečovatelská služba nemůže. V rámci svých
možnos věnovali našim klientům
mnoho svého volného času.
Děkujeme za ochotu a spolupráci
také MUDr. Sváčkové, MUDr. Strakovi a naší Domácí zdravotní péči, díky
kterým může být v případě potřeby
poskytována našim klientům 2x denně ošetřovatelská péče.

Zajímavá čísla z roku 2015:
počet uživatelů: 21
průměrný věk uživatelů: 79 let
počet návštěv u uživatelů: 42.833
počet provedených úkonů u uživatelů: 4.773
počet hodin přímé péče: 12.669
16
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Bc. Zdena Bartošová
mobil: +420 724 651 263
Školní 888
687 62 Dolní Němčí
+420 572 648 002

zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

24 hodinový provoz a péče o celkem
57 klientů. To je loňská bilance Pečovatelské služby Dolní Němčí, která je
terénní sociální službou pro seniory,
osoby s chronickým onemocněním,
osoby s tělesným a zdravotním pos žením žijící v Dolním Němčí, kteří
potřebují pomoc druhé osoby
v oblas osobní péče a péče o domácnost a nemají možnost si pomoc
a podporu plně zabezpečit sami.
Služba je poskytována v nepřetržitém provozu osobám od 19 let bez
horní hranice věku. Z celkového počtu klientů bylo 51 ubytovaných na
Domě s chráněnými byty v Dolním
Němčí a 6 v samotné obci. Za některými klienty dochází pečovatelky do
jejich domácnos denně, někteří
služeb využívají několikrát do týdne
či dle individuální objednávky.
Svým klientům Pečovatelská služba
Dolní Němčí také pravidelně nabízí
nejrůznější možnos kulturního a
společenského vyži . 10. února 2015
klienty přišly potěšit svým tanečním
vystoupením „Retro babky“, mezi
nimiž bylo také několik pracovnic
služby, které klien dobře znají. Během svého vystoupení „Retro babky“ sklízely jeden potlesk za druhým
a na tvářích klientů byla vidět velká
radost a potěšení, že měli možnost
vystoupení také vidět.
V dubnu pracovnice služby spolu s
klienty přivítali jaro opékáním špekáčků. I když v ten den nebylo příliš
jarní počasí a nakonec bylo třeba se
před větrem a chladem schovat do
jídelny, na náladě to nikomu neubralo a při dobrém jídle i víně se společně posedělo do večerních hodin.
Prosinec byl jako tradičně naplněn
17

nejrůznějšími akcemi a ak vitami,
mezi které patřil každoroční Mikulášský večírek, tvoření adventní výzdoby, pečení vánočního cukroví, zdobení stromku i vystoupení mužského
sboru v naší kapli na Štědrý den.
Především tvoření adventní výzdoby,
které se letos konalo poprvé, zaznamenalo velký úspěch.
5. března 2015 bylo také na parkoviš před Domem s chráněnými byty
požehnáno a slavnostně předáno 9
nových vozů, přičemž jeden z nich
nyní využívá také Pečovatelská služba Dolní Němčí k poskytování potřebné péče nejen klientům v terénu.

Děkujeme prak ckému lékaři z Dolního Němčí, Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí, dárcům, spolupracovníkům i všem těm, kteří jakkoli
v uplynulém roce přispěli ke zdárnému chodu služby.

17
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Mgr. Gabriela Hamadová
mobil: +420 724 651 283
Bánov 721
687 54 Bánov
+420 572 631 269

gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Rok 2015 byl pro Pečovatelskou službu Bánov rokem přelomovým. Po
celý rok služba fungovala v nepřetržitém provozu. „Dům“ začal žít odlišným způsobem; obměnila se struktura uživatelů, začali jsme poskytovat pomoc a podporu i lidem
v těžkém, i úplném stupni závislos
na péči druhé osoby. Přechod na 24
hodinový provoz byl po všech stranách náročný jak pro personál, tak
pro stávající obyvatele domu. Služba
změnila dobu poskytování pomoci
v rozsahu 24 hodin ale druh služby a
forma zůstávají beze změny – pečovatelská služba je i nadále službou
terénní, poskytující své služby v obcích Bánov a Bystřice pod Lopeníkem. V mnoha případech se setkáváme s mylnými představami některých občanů a ins tucí, kteří předpokládají, že v Domě s chráněnými
byty, kde má pečovatelská služba
zázemí, je vždy přítomen i zdravotnický personál. Často předpokládají,
že personál má kompletní informace
o zdravotním stavu uživatelů a který
může rozhodovat za uživatele.
Nicméně zdravotní péči zajišťuje, na
základě indikace ošetřujícího lékaře,
naše Domácí zdravotní péče. Mezi
preven vní kroky, které mají zamezit
nedorozuměním, patří i osvěta. Proběhla prezentace služby v Bystřici
pod Lopeníkem, pečovatelskou službu jsme prezentovaly v mís m sku
a na webových stránkách obce Bánov.
Velmi vstřícným partnerem pečovatelské služby Bánov je obec Bánov.
Její zástupci se velmi ak vně zajímají
o dění v Domě s chráněnými byty.
18

Mezi významné milníky patří významná finanční podpora Obce Bánov a to v plném rozsahu požadavků
Zlínského kraje, a nastavení podmínek pro příjem nových obyvatelů
domu.
Došlo k navázání užší spolupráce
s paní MUDr. Věrou Kadlčkovou,
Dobrovolnickým centrem Oblastní
charity Uherský Brod a Centrem seniorů - sociálně ak vizační službou
pro seniory a zdravotně pos žené.
Významnou měrou se zapojil do pracovního týmu pastorační asistent
Oblastní charity Uherský Brod a svými pořady s duchovní téma kou
zpříjemňoval uživatelům mnohá
dopoledne.
Našimi
milými
„obvesolovateli“ jsou dě z místní
mateřské školy, které rády předvedou svá nacvičená pásma a na obyvatele domu nezapomíná ani mužský
pěvecký sbor Hútek.
Během roku měli uživatelé možnost
účastnit se pravidelných bohoslužeb
v kapli Domu s chráněnými byty.
Proběhla dvě významná setkání uživatelů Pečovatelské služby Bánov
s představiteli obce Bánov, ředitelem brodské Charity Uherský Brod a
sponzorem Ing. Petráněm.
Jménem služby děkuji kolegům za
chápající postoj, který zaujali ke
změně provozní doby, členům Zastupitelstva obce Bánov, otci Jiřímu
Kupkovi, a také všem dárcům, dobrovolníkům a příznivcům PS Bánov.
Zvláštní poděkování patří správci
budovy panu Chovancovi.
Pečovatelská služba Bánov v číslech:
O uživatele se v nepřetržitém provozu stará tým pě pečovatelek, vedoucí a sociální pracovnice. V roce
2015 využilo naší pomoci 27 uživatelů, půjčeno bylo 42 pomůcek. O
umístění v Domě s chráněnými byty
v Bánově a poskytování pečovatelské služby žádalo 56 žadatelů, v nočním provozu jsme poskytli přímou
péči v celkovém čase 707 hodin,
celkový úhrn přímé péče činil 3 776
hodin.
18
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CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH NIVNICE
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Ludmila Bartošová
mobil: +420 724 651 259
Komenského 119
687 51 Nivnice
+420 724 651 341

ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Charitní dům sv. Andělů strážných
Nivnice je domov pro seniory. Kapacita zaříjení je 17 lůžek, z toho jsou 3
pokoje dvoulůžkové a 11 jednolůžkových. Dům je určen pro seniory od
65 let. Věková struktura se pohybuje
od 70 – 94 let. Většina klientů pobírá
příspěvek na péči ve výši III. a IV.
stupně.
V loňském roce jsme službu poskytli
23 klientům. Během roku 2015 jsme
přijali 6 nových klientů, 6 zemřelo a
jedna klientka se odstěhovala. Obložnost byla 99 %.
K 31.12.2015 evidujeme 53 žádos o
umístění.
V minulém roce jsme měli jako klientky dvě sestry, které se kvůli onemocnění řadu let neviděly. Bylo velice dojemné, když jsme poprvé jednu
k druhé dovezli na invalidním vozíku
a mohly si spolu, po tak dlouhé do-

udělat v předzahrádce skalku.
Spolupráce s mateřskou školou a
základní školou, i s ošetřujícími lékaři, je velice dobrá a přínosná. Dě
paní učitelky Uhrové připravily koncert pro naše klienty ke Dni matek.
Dě z MŠ, pod vedením svých učitelek, nacvičily pro naše klienty během
roku několik vystoupení.
Přítomnost dě v našem zařízení je
vždy milá a klienty potěší.
Mikulášskou nadílku si v loňském
roce pro naše klienty připravily členky Jednoty Orel. Na vánoce klienty
nadchla Malá schola svým zpěvem
koled.
Pravidelně 2x týdně připravuje ak vizační pracovnice pro klienty program - hraní společenských her, cvičení pamě , zpěv, povídání, jednoduchá tělesná cvičení a podobně.
Účast je dobrovolná a každý klient si
může vybrat, co mu vyhovuje.
Každý měsíc se u nás konaly mše
svaté i pro obyvatele Nivnice. Jako
každoročně byla listopadová mše
svatá obětována za všechny naše
zemřelé klienty, kteří nás opus li
v roce 2015.
Pracovní kolek v je stabilní. Všichni
pracovníci se zúčastnili povinného
vzdělávání v DPS Dolní Němčí
Chtěla bych touto cestou poděkovat
vedení obce a členům Zastupitelstva
obce Nivnice.
Poděkování patří i našim sponzorům
a dobrovolníkům, kteří nám během
roku pomáhali.

bě, promluvit.
Po rekonstrukci charitního domu,
jsme se v roce 2015 snažili o úpravu
zeleně dvora a předzahrádky, které
opravou dost utrpěly. Všechno se
nám nepodařilo, protože bylo velmi
teplé a suché počasí a trávník se
špatně ujal. Letos máme v plánu
19

V neposlední řadě děkujeme otci
Petrovi Mar nkovi za jeho návštěvy,
mše sv., povzbuzení a duchovní podporu jak našim klientům, tak i pracovníkům charitního domu.
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CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bohumila Grebíková
mobil: +420 724 651 261
Slavkov 214
687 64 Slavkov
+420 724 651 286

bohumila.grebikova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Život v Charitním domě je především
o lidských příbězích… Někdy jsou to
příběhy veselé, jindy vážné. Každý
člověk je jedinečný, každý má jiná
přání, jiné zvyklosti. Je na nás, abychom mu zajistili nejen hmotné zabezpečení a kvalitní služby, ale současně i něco navíc, co by mu život
ještě více zpříjemnilo a obohatilo.
Základní péče o člověka je naprostou
samozřejmostí. Snažíme se však, aby
se naši uživatelé u nás cítili skutečně
co nejvíce jako doma. Proto klademe
velký důraz i na sociální a duchovní
rozměr každé osobnosti.

Každý rok se snažíme krok po kroku
vytvářet prostor, aby naše zařízení
bylo skutečným domovem. V roce
2015 jsme uspěli v projektu Plníme
přání seniorům společnosti Sodexo.
Cílem této iniciativy je podporovat
aktivní stáří a naplňovat tužby a sny
seniorů. Našim snem bylo vybudování pergoly, kde by byli naši uživatelé
v letních měsících chráněni před
ostrým sluncem či nečekanou přeháňkou.
Významnou událostí minulého roku
bylo zapojení obce Slavkov do soutě20

že Vesnice roku 2015. Hodnotící
porota v rámci své okružní jízdy po
obci též zavítala do našeho charitního domu, kde její předseda pan Josef Zicha velmi ocenil a pozitivně
ohodnotil naši práci.
V rámci péče o duchovní rozměr naší
služby nás pravidelně navštěvuje náš
duchovní správce P. Petr Hofírek,
který slouží každý měsíc mši svatou,
při níž prosí nejen za naše uživatele
a jejich rodiny, ale také za pracovníky Charity. Po mši svaté vždy zůstává
na krátkém posezení při dobré kávě
s našimi uživateli, zajímá se co je
nového, je ochoten vyslechnout každého z nás a dokáže povzbudit do
dalších dnů nejen naše uživatele ale i
celý personál.
Velký důraz klademe na aktivizační
činnost. Uživatelé se mohou zapojit
do různých reminiscenčních terapií,
společenských her, trénování paměti
a dokonce za pomoci ostatních pečou perníčky či jiné dobroty. Tyto
činnosti jsou našimi uživateli velmi
vítané, člověk při nich může zapomenout na obtíže spojené se stářím.
Ano, život v Charitním domě je především o lidských příbězích… jsme
rádi, že můžeme vytvářet domov
lidem, kteří jsou skrze svůj věk odkázáni na pomoc druhých. Děkujeme
všem, kteří nám toto naše poslání
pomáhají naplňovat. Velké poděkování patří představitelům obce Slavkov v čele s panem starostou Liborem Švardalou, našemu duchovnímu
správci P. Petrovi Hofírkovi, Zlínskému kraji, firmě Kredit, panu Tomáši
Minaříkovi, paní Marii Machálkové,
paní MUDr. Janě Neugebauerové,
rodině Šotové, všem sponzorům a
dobrovolníkům. Velmi si vážíme jakékoli pomoci a jsme vděční za slova
povzbuzení.
Krátká statistika za rok 2015:
Kapacita zařízení: 12 klientů. V roce
2015 zemřel jeden klient, byl přijat 1
nový klient. Průměrný věk klientů
v roce 2015 byl 85 let.
Obložnost v roce 2015: 99,794%.
20
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CHARITNÍ DŮM VLČNOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bc. Tereza Holečková
mobil: +420 724 651 258
Vlčnov 1251
687 61 Vlčnov
+420 724 651 315

dili židle a stolky na chodby. Proběhla výmalba společných prostorů a
také došlo k úpravám zázemí pro
personál. Pro uživatele jsme připravovali různé ak vizační programy,
navš vily nás dě z místních cimbá-

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

V domově pro seniory se poskytují
pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost, zejména
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Charitní dům Vlčnov zajišťuje
a v nepřetržitém provozu poskytuje
pomoc 15 uživatelům.
lových souborů. V době vánoční už
tradičně přišli zazpívat členové Mužského sboru Vlčnov. V pravidelných
intervalech je v kapli Svatého Ducha
sloužena mše svatá s možnos svátos smíření.
V loňském roce navštěvovali uživatele dobrovolníci z řad studentů. Děkujeme představitelům obce Vlčnov za
Snahou při práci s uživatelem je zajis t komfort s ohledem na jeho potřeby a schopnos . Na péči o uživatele se podílejí zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách, sociální
a ak vizační pracovník. Rok 2015 se
nesl v duchu zpříjemňování prostředí nejen pro uživatele, ale i pro pracovníky.
Díky nadaci Olgy Havlové jsme pořídlouhodobě dobrou spolupráci,
všem dobrovolníkům, dárcům. Děkujeme ošetřujícím lékařům za spolupráci při péči o uživatele po stránce zdravotní a P. Ladislavovi Kuncovi
za duchovní podporu.
Pro zajímavost uvádíme malou stas ku za rok 2015:
Poskytli jsme sociální službu 18 uživatelům, z toho 3 muži a 15 žen,
věkový průměr byl 83,3 let.
21
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Kontaktní údaje
Vrchní sestra
Bc. Mar na Marečková
mobil: +420 603 158 773
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 637 333

bují.
Poskytujeme tyto úkony: aplikace
injekcí, inzulínu, hypodermoklýzu,
odběry krve a dalšího biologického
materiálu, péče o drény a žaludeční

mar na.mareckova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

„Nemocné tělo potřebuje
lékaře, nemocná duše přítele.“
Menadros
Domácí zdravotní péče je forma odborné zdravotní péče. Je poskytována přímo v domácím prostředí potřebným lidem jako terénní péče.
Umožňuje jim setrvat ve vlastním
prostředí, které dobře znají a pozi vně ovlivňuje i jejich psychický stav.
Ošetřování pacientů v domácím pro-

středí je možné na základě indikace
prak ckého lékaře, nebo při propuštění z hospitalizace do domácího
ošetřování. Odborné úkony jsou
prováděny zdravotními sestrami
registrovanými MZ ČR k samostatnému výkonu práce všeobecné sestry.

sondy, péče o permanentní močový
katetr, převazy defektů (proleženin,
bércových vředů, špatně se hojících
ran po chirurgických zákrocích
apod.), měření vitálních funkcí – TK,
puls, dech, TT, saturace, vyšetření
glykémie, podávání léků, výměnu
permanentních katetrů u žen, klyzma, ošetřování stomií, odsávání
hlenů z dýchacích cest a edukaci
rodinných příslušníků.
V roce 2015 poskytla naše služba
zdravotní péči 164 pacientům
v 4 964 návštěvách.

Domácí zdravotní péče, která je indikovaná prak ckým lékařem je plně
hrazena ze zdravotního pojištění
každého občana. Odborné zdravotní
ošetření poskytujeme pacientům
všech věkových skupin s dlouhodobým i akutním onemocněním a všem
ostatním, kteří ho nezbytně potře22
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AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bc. Jana Jurásková, DiS.
mobil: +420 724 651 264
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
+420 572 633 105

jana.juraskova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V uplynulém roce jsme oslavili v kruhu zástupců spolupracujících ins tucí a organizací již 15. výročí založení
našeho azylového domu – pobytové
služby sociální prevence, která pomáhá matkám s dětmi, popř. těhotným ženám, řešit nepříznivou životní
situaci, kterou nezvládají samy řešit.
Pro přiblížení našeho každodenního
úsilí v této pomoci uvádíme příběh
jedné maminky, která přišla se svým
synem z jiného azylového domu.
Paní, říkejme jí Marta, se narodila na
Slovensku. Do Čech přišla za prací.
Navázala také nový vztah. Za nějaký
čas otěhotněla a narodil se jí syn Jiří.
Na otce dítěte se nemohla spolehnout, protože měl problém s alkoholem. Zůstala se synem sama, výživné
od otce dostávala velmi nepravidelně, dostala se do finančních problémů, a tak nakonec musela svou situaci řešit ubytováním v azylovém domě pro matky s dětmi. Po uplynu
doby pobytu hledala útočiště
v podobném zařízení, protože se jí
nedařilo sehnat podnájem z důvodů
finančních i z důvodu cizí státní příslušnos . Náš azylový dům byl pro ni
již pátý v pořadí a paní Marta byla ze
své situace vyčerpaná a podobně byl
na tom i její syn.
Pracovníci naší služby měli nelehký
úkol - získat její důvěru, změnit náhled na svou situaci, která se zdála
beznadějná, jakož ji podpořit ve snaze začít opět znovu v hledání bydlení
a práce.
Delší dobu trvalo, než si paní Marta
a její syn zvykli na život v novém
23

prostředí v domě, ve městě a Jirka
ve škole. Ten si naštěs brzy našel ve
třídě kamarády. Paní Martě se také
po čase začalo dařit - našla brigádu a
byla velmi ráda, že může být
v kontaktu s jinými lidmi. Z důvodu
neodkladné operace očí ale musela
práci po třech měsících ukončit.
Jakmile se její zdravotní stav zlepšil,
hledala práci znovu, na částečný
úvazek. Po nějaké době našla práci
uklízečky. Teprve potom si s pomocí
pracovnic azylového domu intenzivně začala hledat podnájem. Ptala se
mezi kolegyněmi z práce. Mezi m
pravidelně v rámci individuálního
plánu vedla finanční hospodaření a
šetřila si peníze na kauci na bydlení.
Celkem našetřila 8 000,- Kč. Se svou
klíčovou pracovnicí podala žádost do

nadace Agrofert o příspěvek na vybavení bytu. Žádost byla schválena a
paní Marta si i přes několik nepodařených pokusů našla podnájem a se
synem Jirkou začala konečně nový
život ve vysněném bytě. Ne vždy
končí příběhy našich maminek tak
šťastně. Vždy záleží na míře mo vace, pochopení a spolupráce uživatelky na změně její situace.

Náš azylový dům má kapacitu 9 bytů, které jsou téměř stoprocentně
využity. V roce 2015 jsme poskytli
péči 18 maminkám a 32 dětem.
23
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TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Mgr. Mar na Šimánková
mobil: +420 736 676 576
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
+420 572 631 388

mar na.simankova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Rok 2015 uběhl v Terapeu cké dílně
sv. Jus ny Uherský Brod velmi rychle. Na začátku roku se uživatelé zapojili svojí činnos do přípravy charitního plesu, který se uskutečnil
v Kulturním domě v Uherském Brodě. Společně přichystali výzdobu
všech sálů i jednotlivých stolů. Vyzkoušeli si tak plnění organizačních
záležitos , spolupráci a koordinaci
při celé akci.

Při pravidelné docházce se učili rozvíjet pracovní návyky a dovednos ,
byli vedeni k samostatnos a soběstačnos při obstarávání si osobních
záležitos , podporováni v přirozeném kontaktu se společnos tak,
aby nebyli závislí na sociální službě a
rodinných příslušnících.
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Jednotlivé výrobky, které vznikly při
rozvoji pracovních návyků, uživatelé
prezentovali a prodávali na několika
jarmarcích, které se uskutečnily
v Uherském Brodě a blízkém okolí.
Někteří uživatelé se zapojili do dobrovolnické činnos naší organizace,
např. při potravinových sbírkách,
prezentačních akcí, podporovali pacienty v LDN Městské nemocnice
v Uherském Brodě svými návštěvami
a rozhovory.
Díky pravidelné a vstřícné spolupráci
s ostatními sociálními službami a
organizacemi poskytujícími ak vity
pro osoby se zdravotním pos žením
a podporou města Uherský Brod,
realizovala služba několik společných
setkání, např. 1. ročník společného
plavání s názvem Poznej s námi podmořský svět, vánoční filmové promítání nebo společné grilování.
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DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Marie Vintrová
mobil: +420 724 651 272
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
+420 572 631 388

marie.vintrova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Denní stacionář nabízí péči osobám
starším 45- let, které trpí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
Naším posláním je co nejdéle zachovat jejich soběstačnost, individuálním přístupem jim vytvářet pocit
jistoty, bezpečí, úcty, vědomí sounáležitos .
Každodenními činnostmi pomáháme
uživatelům řešit jejich nepříznivou
sociální situaci. Ak vizujeme je dle
individuálního plánu, podporujeme
v udržení soběstačnos , abychom
zabránili jejich sociální izolaci a předčasnému odchodu do pobytového
zařízení.
Naše celoroční společenské ak vity:
Velkou společenskou událos byl
pro uživatele charitní ples, který se
konal v Uherském Brodě.
Fašankové veselí v maskách s tancem a zpěvem nám přispělo
k rozptýlení před postní dobou, ve
které se zamýšlíme nad duchovními
hodnotami.
V březnu jsme u nás přivítali pracovníky z Opavské charity, kteří se seznámili s naší službou a našimi pracovními zkušenostmi. Tento měsíc
jsme také společně pozorovali zatmění slunce.
Pěknou tradicí se stal „Turnaj Člověče nezlob se“ pořádaný Pečovatelskou službou v Horním Němčí, kde
se vzájemně setkávají uživatelé různých služeb. Náš uživatel pan Píška
získal v soutěžním klání krásné druhé místo.
Během jarních a letních dnů se nám
podařilo uskutečnit několik výletů do
blízkého okolí. Navš vili jsme zámek
25

Světlov a prohlédli si jeho interiér,
výběh koní a na závěr jsme poseděli
ve stylové kavárně. V Luhačovicích
jsme se procházeli po lázeňské kolonádě, po parku s novou výsadbou,
navš vili jsme galerii a obdivovali
umělecká díla. Po dobu školního
roku nás navštěvují studen uherskobrodského gymnázia a střední
odborné školy z Předbranské.
Svým mládím a připravenými pracovními ak vitami zpestřují pobyt
našim uživatelům.
Každoročně nabízíme veřejnos seznámení se s naší službou a problema kou choroby AD pořádáním dne
otevřených dveří, který je celostátně
nazván „DNY PAMĚTI“. Hudební
zážitek nám při této příležitos opět
připravili chlapci Bobčíkovi.
Dne 3. listopadu se nám podařilo
obhájit cer fikaci VÁŽKA s velmi
vysokým bodovým ohodnocením za
odborně poskytovanou péči lidem
trpícím AD a jinými typy demence.
Na svátek svatého Mikuláše nás také
navš vil Mikuláš, aby nás potěšil
malou pozornos a zazpíval s námi
adventní písně.
Před vánocemi nám studen GJAK
přiblížili vánoční atmosféru koledováním a výrobou malých dárečků.
Každoročně se potýkáme s nedostatečným finančním pokry m provozu,
proto děkujeme městu Uherský Brod
za každoroční finanční podporu.
Z postní almužny jsme pořídili
„domácího vrátného“, který nám
poskytuje bezpečí v našich prostorách.

Na závěr vyjadřujeme díky našim
sponzorům, panu děkanu Josefovi
Pelcovi, dobrovolníkům a rodinným
příslušníkům za jejich pomoc, službu
i podporu. Věříme, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat.
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CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Ing. Fran šek Bílek, PhD.
mobil: +420 724 651 321
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 630 149
fran sek.bilek@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

né terénní formě)
Kdo může být náš klient? Osamocený senior v nepříznivé sociální situaci, která mu brání navázat a udržet
společenské kontakty.

Rok 2015 je pro naši službu významným milníkem. V průběhu tohoto
roku jsme se rozhodli tuto sociálně
ak vizační službu rozšířit, aby dosáhla na více potřebné seniory v našem
Jak probíhají naše setkání? Pomocí
ak vního naslouchání, rozhovorů,
různých společenských her, fyzického cvičení, technik na procvičení
pamě a také společných modliteb
se snažíme obnovit nebo udržet klientovu samostatnost, orientaci
v realitě, navázat kontakty s okolním
prostředím apod. Naší rados bývají
regionu. V říjnu 2015 jsme službu
z dosavadní ambulantní formy změnili na terénní a rozšířili naši působnost do šes obcí včetně stávajícího
Uherského Brodu. Máme nyní možnost navš vit seniory přímo v jejich
domácím prostředí. Velká změna
s sebou nese i zvýšené náklady. Proto
naším
hlavním
úkolem
v následujícím roce bude službu stazdánlivě obyčejné věci, když se klient
rozhodne po letech jít na procházku
ven nebo pokud těžce komunikující
řekne srozumitelné slovo.

bilizovat a více informovat o prospěšnos
této služby veřejnost.
V minulém roce naši službu využívalo 58 klientů (25 v původní ambulantní formě a 33 klientů ve změně26

Jsme služba sociální prevence. Snažíme se včas a co nejjednodušeji předcházet zhoršení stavu klienta. Největší rados pro nás je, když klient
pozná, že ani v tom největším utrpení není sám, že je milován svým milosrdným Stvořitelem.
26
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM SV. VINCENCE
UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bc. Bohumila Smutná
mobil: +420 601 387 996
Vazová 2497
688 01 Uherský Brod
+420 724 651 299

bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V roce 2015 slavilo Nízkoprahové
denní centrum sv. Vincence (NDC)
páté narozeniny a i přes svůj „nízký
věk“ se intenzivně věnuje lidem bez
přístřeší, kterým pomáhá začlenit se
do „běžného“ způsobu života.
V minulém roce nás navš vilo 2236
uživatelů, odbornou pomoc jsme
poskytli 632 krát (hledání zaměstnání, kontakt s úřady, rodinou, sepisování žádos atd.), možnost připravit
si vlastní stravu využilo 1238 uživatelů, stravu pracovníci poskytli 1035
krát, hygienický servis byl využit
1170 krát.
Pro přiblížení naší práce bych ráda
uvedla příběh pana Josefa. Pan Josef
docházel do NDC od roku 2011, byl
to pohodový, usměvavý pán, měl rád
rockovou hudbu, pobíral invalidní
důchod, spával u kamarádů, protože
neměl dobré vztahy s otcem ani svými bratry. Po úmr otce bratr prodal
byt, pan Josef dostal nějaké peníze,
za které si koupil karavan. Kamarád
mu ho pomohl dopravit na zahradu,
pán byl velmi šťastný, i když o podmínkách k bydlení se nedalo hovořit.
V karavanu nebylo WC, voda, topení.
Návštěvy pana Josefa v NDC byly
téměř každodenní, proto pracovníkům služby neuniklo pozvolné zhoršování jeho zdravotního stavu. Velmi
špatně chodil, špatně ar kuloval,
později se projevila i inkon nence.
Protože bylo zjevné, že se o sebe
pán nedokáže sám dostatečně postarat, byla mu nabídnuta možnost,
aby si podal žádost k využívání pečo27

vatelské služby. Pán souhlasil, během pě měsíců dostal přidělený
byt a mohl ihned využívat pečovatelskou službu. Pracovníci NDC mu pomohli převézt jeho věci a předali
pána do péče pracovnicím pečovatelské služby. A jak se má pan Josef
dnes? Jeho zdravotní stav se stále
zhoršuje, už neudrží rovnováhu, chodí velmi málo, velmi špatně ar kuluje, komunikace s ním je náročná. Na
základě těchto informací jsme moc
rádi, že se nám podařilo včas zajis t
panu Josefovi důstojné podmínky
k životu a kvalitní péči o jeho osobu.
Chci velmi poděkovat svým kolegyním za skvělou práci ve službě, za
podporu a úsměv, který dávají našim
uživatelům, velký dík patří také
Městské policii, Policii ČR, městu
Uherský Brod a všem ostatním, kteří
se jakkoli podíleli nebo podílejí na
provozu Nízkoprahového denního
centra sv. Vincence Uherský Brod.
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NOCLEHÁRNA UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bc. Bohumila Smutná
mobil: +420 601 387 996
Vazová 2497
688 01 Uherský Brod
+420 724 651 299

bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Přesto že tato Výroční zpráva popisuje činnost charitních služeb za rok
2015, představujeme novou sociální
službu, která zahájila svou činnost
29.1.2016. Noclehárna Uherský Brod.
Posláním Noclehárny Uherský Brod je
poskytnu přenocování lidem, kteří
se ocitli v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení, kterou
nedokáží dočasně vyřešit vlastními
silami a vzbudit zájem klientů
k dalšímu řešení jejich situace.
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší starší 18- let v nepříznivé sociální situaci, fyzicky soběstačné, které
nemají jinou možnost důstojného
přenocování.
Noclehárna Uherský Brod má svá
Pravidla služby, jejíchž dodržování je
podmínkou pro poskytování služeb
uživatelům. Uživatel je s Pravidly seznámen před uzavřením Smlouvy o
poskytování služeb v noclehárně a
uzavřením této Smlouvy souhlasí
s jejich dodržováním. Nerespektování
těchto pravidel je sankcionováno
podle sankčního řádu. Účelem těchto
pravidel je zejména ochrana ostatních uživatelů služby, jejich bezpečí a
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práva na využi služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Sleduje i bezpečí pracovníků služby.
Noclehárna Uherský Brod se nachází
v areálu Lidové tvorby, která je také
vlastníkem budovy. Celková kapacita
noclehárny je 16 lůžek, přičemž místnost pro ženy i pro muže jsou odděleny. Ženská ložnice je vybavena dvěma dvoupatrovými lůžky.
Mužské ložnice jsou vybaveny třemi
dvoupatrovými lůžky a v jedné

z ložnic je WC a sprchový kout. Skříně na odložení osobních věcí a oděvů
jsou umístěny na chodbě. Nachází se
tam také stůl, židle a rychlovarná
konvice k případné přípravě vlastní
stravy.
Noclehárna je samostatně přístupná
a je oddělenou součás Nízkoprahového denního centra sv. Vincence.
S mto zařízením má částečně společné hygienické zázemí pro uživatele (WC, bezbariérový sprchový kout,
umyvadlo) a zázemí pro personál
(kancelář, WC, sprchový kout).
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KUCHYŇ S JÍDELNOU
Charitní kuchyni s jídelnou provozujeme od dubna 1998.
Vaříme denně; 7 dní v týdnu, 365
dnů v roce, včetně sobot, nedělí a
svátků.
Dlouhodobě spolupracujeme s odbornými učiliš . Žáci těchto škol
pravidelně dochází na praxi do naší
kuchyně.
Stravu dovážíme nejen do našich
zařízení, ale také do domácnos
v Uherském Brodě a okolních obcích.
Naše služby využívají především senioři a lidé, kteří si nejsou schopni
zajis t stravu sami. Část strávníků
dochází do jídelny. Stravu, kterou
dovážíme, zajišťujeme na základě
uzavřené smlouvy, a to smlouvy o
zajištění stravy, která je určena pro
širokou veřejnost, nebo smlouvy o
poskytování sociální služby – pro lidi
se sníženou soběstačnos , převážně
pak pro seniory a lidi zdravotně pos žené. Stravování v jídelně je řešeno formou stravenek.
V pracovní dny mají strávníci možnost výběru ze dvou jídel, o víkendech a svátcích nabízíme jídlo jedno.
Pracovníci kuchyně se také podílí na
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zajišťování občerstvení charitních
akcí, jako jsou: Charitní ples, Čaj o
páté a jiné kulturní, prezentační a
benefiční akce.
Od listopadu 2012 jsme zapojeni do
IZS.
S hasiči Zlínského kraje máme uzavřenou smlouvu o poskytování stravy při mimořádných událostech.
Jsme připraveni vařit nejen hasičům,
ale také občanům pos ženým těmito událostmi.
V této souvislos je třeba zmínit
naše nasazení při zásahu v muničním
skladu ve Vrbě cích.
Závěrem přejeme všem našim strávníkům, aby jim u nás chutnalo a děkujeme za zachování přízně.
Kontaktní údaje
Vedoucí kuchyně
Michal Foj k
mobil: +420 724 651 251
Šé uchař
Dušan Pajurek
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 630 648

michal.foj k@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V roce 2015 se vykoledovalo v obcích uherskobrodska celkem 1 301 047 Kč.
Klíč k rozdělení výtěžku TKS
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc 15%
5%
Celostátní projekty
Režie sbírky
5%
Humanitární pomoc
10%
Vráceno Charitě UB
58%
7%
Nouzový a krizový fond ACHO

Koordinátor Tříkrálové sbírky
Ing. Fran šek Bílek, Ph.D.
mobil: +420 724 651 321
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
fran sek.bilek@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V Oblastní charitě Uherský Brod bylo z výtěžku TKS použito celkem 755 299 Kč
Tento výtěžek byl použit následujícím způsobem:
Přímá pomoc rodinám s dětmi: 305 299 Kč
Nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek: 250 000 Kč
Rozšíření pečovatelské péče v Pečovatelské službě Bánov: 200 000 Kč
Mimo to jsme čerpali z Nouzového fondu TKS:
Pomoc rodinám našeho regionu zasaženým mimořádnou událos (vážné úrazy, náhlé úmr jednoho z rodičů): 98 000 Kč
Do prosince 2015 v rámci Přímé pomoci jsme přijali 50 žádos o finanční pomoc, z nich byla schválena podpora 34 sociálně slabým rodinám či jednotlivcům z Uherskobrodska.
Děkujeme zástupcům měst a obcí, kněžím ve farnostech za dobrou spolupráci
při pomoci.
Děkujeme též všem dárcům a dobrovolníkům a v neposlední řadě koordinátorům Tříkrálové sbírky.
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POSTNÍ ALMUŽNA
V roce 2015 tato tradiční sbírka ve farnostech děkanátu vynesla 126 251,- Kč
(K tomuto výtěžku je potřeba přičíst zůstatek z minulého roku 35 561,- Kč).
V některých papírových kasičkách se objevily také lístky se jmény rodin, které
farníci anonymně navrhli na podporu. Tyto rodiny pracovníci OCH Uherský
Brod oslovili a po prošetření jejich soc. situace nabídli pomoc. Tři z nich nabídku využili. Kéž by se tato pomoc dále rozvíjela! Záměry využi jsou schvalovány děkanem a ředitelem OCH Uherský Brod.
Záměry využi :
Přímá pomoc navrženým rodinám: 13 578 Kč
Příze na pletení obvazů pro malomocné: 2 000 Kč
Nákup potravin a plen pro Centrum potravinové a materiální pomoci: 2 500 Kč
Náklady spojené s dobrovolnickou pomocí uprchlíkům ve Slovinsku i na našem
území: 19 648 Kč
Nákup bezpečnos kamery do Denního stacionáře Domovinka: 24 044 Kč
Nákup matrací a pečovatelských pomůcek: 69 603 Kč
Podpora církevního domova Emanuel: 20 000 Kč

VÝTĚŽEK POSTNÍ ALMUŽNY DLE JEDNOTLIVÝCH OBCÍ
Bánov
8 422,Bojkovice
12 600,Březová
2 779,Dolní Němčí
12 000,Horní Němčí
3 795,Hradčovice
5 098,Korytná
3 386,Nezdenice
3 535,Nivnice
6 240,Pi n
4 192,Prakšice
9 200,Rudice
963,Starý Hrozenkov
2 121,Strání
19 825,Šumice
3 197,Uherský Brod
16 643,Újezdec
2 520,Vlčnov
9 735,CELKEM:
126 251,31
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NÁKLADY V ROCE 2015
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB
spotřeba potravin
zdravotní materiál
kancelářský materiál
úklidový materiál
drobné nákupy, spotřební materiál
svoz odpadu
pracovní oděvy
pohonné hmoty + LPG
náklady TKS
DDIM
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
nájemné
telefony
poštovné
revize
školení
reprezentace, pohoštění
ostatní služby

12 846 252,06
3 590 414,67
607 030,83
173 937,42
338 844,77
403 352,90
143 121,68
186 630,46
591 358,50
3 377,00
1 117 402,71
1 830 912,63
694 127,99
90 830,18
563 898,00
168 645,59
21 213,00
54 005,00
867 744,92
198 316,73
1 201 087, 08

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

39 614 839,00
28 503 396,00
901 962,00
9 797 241,00
244 950,00
167 290,00

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

3 563 261,92
27 139,44
285 887,40
555 509,36
1 064 713,52
1 630 012,20
56 024 352,98
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VÝNOSY V ROCE 2015
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
za prodané vlastní výrobky a zboží
za služby poskytnuté klientům
od zdravotních pojišťoven

30 019 300,13
8 702 321,61
16 733 797, 69
4 583 180,83

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

1 214 136,29
172 729,34
73 556,10
219 266,00
670 000,00
78 584,85

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

2 227 869,53
189 946,00
1 931 322,13
83 500,00
23 101,40

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

20 735 948,54
17 067 370,00
650 718,54
238 000,00
930 700,00
1 816 160,00
33 000,00

VÝNOSY CELKEM

54 197 254,49

V roce 2015 proběhl nákup 9 ks nových osobních aut v celkové
výši Kč 2 328 608,00. Na tuto inves ci jsme obdrželi dotaci z
MPSV ČR ve výši Kč 1 701 048,00.
Výsledek hospodaření za rok 2015 ovlivňují odpisy, které jsou ve
výši Kč 1 064 713,52.
Ing. Libor Mikel, ekonom
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015
Ztrátová střediska
Středisko
Náklady
Výnosy
VH
Ředitelství
1 958 194,82 1 958 194,82
0,00
Centrum seniorů Uherský Brod
259 435,32
58 076,00
-201 359,32
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
4 636 373,67 4 289 992,08
-346 381,59
Azylový dům pro matky s dětmi v sni UB
2 841 713,57 2 659 687,02
-182 026,55
Denní stacionář Domovinka
1 237 521,75
908 065,00
-329 456,75
Terapeu cká dílna sv. Jus ny Uherský Brod 1 570 173,18 1 485 492,00
-84 681,18
Charitní dům Slavkov
4 531 300,11 4 424 837,08
-106 463,03
Charitní dům Vlčnov
4 523 441,75 4 486 448,20
-36 993,55
Pečovatelská služba Strání
3 558 311,14 3 526 063,83
-32 247,31
Pečovatelská služba Dolní Němčí
4 586 274,46 4 251 174,12
-335 100,34
Pečovatelská služba Korytná
4 046 699,88 3 582 659,03
-464 040,85
Pečovatelská služba Bánov
2 437 951,63 1 783 395,30
-654 556,33
Nízkoprahové denní centrum
1 793 175,90 1 632 808,31
-160 367,59
Noclehárna Uherský Brod
93 909,00
0,00
-93 909,00
IZS - krizová pomoc
29 343,61
27 828,65
-1 514,96
Dobrovolnictví
272 100,51
86 205,00
-185 895,51
Náklady TKS
4 457,76
0,00
-4 457,76
Postní almužna
14 154,85
14 154,85
0,00
celkem: 38 394 532,91 35 175 081,29 -3 219 451,62
Zisková střediska
Středisko
Náklady
Výnosy
VH
Kuchyně sociální
4 005 478,65 4 223 205,60
217 726,95
Domácí zdravotní péče
3 063 566, 92 3 416 723,27
353 156,35
Pečovatelky - pedikúry
27 152,68
35 044,33
7 891,65
Vzdělávání
816 921,01
895 118,56
78 197,55
Charitní dům Nivnice
4 981 726,18 5 399 666,41
417 940,23
Pečovatelská služba Horní Němčí
1 378 576,30 1 424 054,89
45 478,59
Ples
137 769,62
176 675,00
38 905,38
celkem: 14 411 191,36 15 570 488,06 1 159 296,70
Hospodářská činnost
Středisko
Náklady
Výnosy
VH
Kuchyň ekonomická
3 218 628,71 3 451 685,14
233 056,43
3 218 628,71 3 451 685,14
233 056,43
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2015
Oblastní charita Uherský Brod

Náklady
Výnosy
VH
56 024 352,98 54 197 254,49 -1 827 098,49
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PODĚKOVÁNÍ
Státní orgány
Zlínský kraj poskytl finanční podporu z programu Zajištění dostupnos sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 ve výši Kč 17.067.370,-.
Zlínský kraj poskytl finanční podporu z programu Priority Zlínského kraje pro
rok 2015 ve výši Kč 188.000,-.
Zlínský kraj spolufinancoval „Dobrovolnický program STOPA“ ve výši Kč
50.000,-.
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo neinves ční dotaci na program
„Dobrovolnická služba“ ve výši Kč 33.000,-.
Města a obce
Město Uherský Brod poskytlo veřejnou finanční podporu ve výši 930.700,( Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem
Uherský Brod ve výši Kč 552.000,-, Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence
bylo finančně podpořeno městem Uherský brod ve výši Kč 157.000,-, Terapeucká dílna sv. Jus ny byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši
Kč 136.000,-, Azylový dům pro matky s dětmi v sni byl finančně podpořen
městem Uherský Brod ve výši Kč 36.000,-, Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši Kč 44.000,-, Centrum seniorů
bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 5.700,-).
Za finanční dary děkujeme obcím Bánov (50.000,-), Dolní Němčí (50.000,-),
Korytná (47.906,-), Šumice (35.000,-), Strání (24.000,-), Vlčnov (7.360,-), Drslavice (5.000,-).
Děkujeme všem obcím, které nám pomáhají na zařízeních s opravami, rekonstrukcemi, úklidem atd.
Ostatní ins tuce
Úřad práce Uherské Hradiště Kč 1.816.160,Nadace
Nadace Bratří Lužů Uherský Brod: 10.000,- Kč
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové: 30.000,- Kč
Nadace ČEZ: 48.508,90 Kč
Ostatní firmy
Slovácké strojírny, akciová společnost, Minařík Tomáš, HP TRONIC Zlín, spol.
s.r.o., RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., KASKO-Formy spol. s r.o., Lidová tvorba
Uherský Brod, EGP INVEST, spol. s.r.o., WELCO spol. s r.o., Sodexo Pass Česká
Republika a.s., Jirdent s.r.o., Thomas Dännemark Wien, Obchodní společnost
KREDIT, spol. s r.o., LINEA NIVNICE, a.s., KADLO, NITARA s.r.o., ALAGIA, s.r.o.,
Nábytek Bobík s.r.o., Šimek a Janča s.r.o., Cukrářství Jiří Janča, Hamé s.r.o.,
VOMA s.r.o., Pekařství Javor, TEKOO spol. s r.o., ROJAL,spol. s r.o., Vinaři, vinařské společnos a výrobci potravin (II. Benefiční degustace přívlastkových
vín).
Farní úřady
Děkujeme Římskokatolické farnos Uherský Brod a všem jednotlivým farnostem v uherskobrodském děkanátu za pomoc při Tříkrálové sbírce, Postní almužně a duchovních činnostech v našich zařízeních.
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CENTRUM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI
„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt 15, 32)
Předkládáme základní přehled o různých formách pomoci, kterou nad rámec
svých povinnos poskytla Oblastní charita Uherský Brod, a které významným
způsobem doplňují poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Pomoc je rozdělována efek vně podle nastavených pravidel potřebným lidem v našem okolí i v zahraničí. Často jsou k nám lidé odkazování pracovníky sociálního odboru.
Co se povedlo?
x
Probíhala sbírková činnost potravin, oblečení a dalšího materiálu a také
přímá pomoc potřebným lidem – viz tabulka.
x
Nově vznikl projekt: „Ne každý má hody“ – potravinové sbírky před
hodovými oslavami v určených prodejnách COOP Jednota
x
V březnu vznikla Potravinová Banka ve Zlínském kraji a naše Charita se
stala v říjnu jejím členem.
x
Pronájem skladovacích prostor v budově nové polikliniky. Firma Kredit
Slavkov nám vzápě sponzorsky darovala a namontovala skladové regály. Děkujme mto vedení nemocnice i firmě Kredit, spol. s r.o. za
dobrou spolupráci.
Co se plánuje?
x
Zajis t větší finanční i materiální podporu od sponzorů.
x
Očekáváme pomoc z evropských dotací z projektu: Operační program
potravinové a materiální pomoci.
x
Větší provázanost s dobrovolnictvím.
Ing. Fran šek Bílek, Ph.D.
vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci
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POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
Vrbě ce
Na začátku roku 2015 jsme stále pokračovali s dodávkami stravy zasahujícím
složkám integrovaného záchranného systému do areálu muničních skladů ve
Vlachovicích – Vrbě cích. Tyto dodávky probíhaly nepřetržitě od 16. října 2014,
kdy jsme okolo poledních hodin byli Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje v souladu s uzavřenou Dohodou o plánované pomoci na vyžádání telefonicky požádáni o zajištění stravy zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému podílejícím na odstraňování škod a hlídání areálu po výbuchu muničního skladu ve Vrbě cích. Mimo dodávky stravy jsme (třebas jen okrajově)
pomáhali i při evakuaci obcí Lipová a Haluzice na začátku prosince 2014, kdy
došlo k výbuchu druhého skladu. Stravu jsme dodávali do 11. ledna 2015.
Kalendářní
měsíc
říjen
2014
listopad
2014
prosinec
2014

leden
2015
Celkem:

Poskytnutá
strava (počet
porcí)

Odpravované
hodiny pracovníky

Najeté kilometry

Káva
(uvařená/
litry)

Čaj
(uvařený,
ochucený/
litry)

1530

317

1350

370

780

1750

233

2023

440

1110

1985

292

2162

310

920

407

108

780

110

310

5672

950

6315

1230

3120

Střelba v restauraci Družba v Uherském Brodě 24. 2. 2015
Po této nešťastné událos jsme se společně s ostatními pomáhajícími organizacemi sešli na koordinační schůzce, ze které vzešla nabídka psychosociální pomoci zasaženým osobám, pozůstalým, svědkům událos i široké veřejnos . Naše
Charita pro tuto pomoc poskytla 8 krizových interventů, sociální pracovníky pro
případný doprovod a vyřizování na úřadech, Krizovou SOS linku (skrze Charitu
Blansko). Kromě 4 poskytnutých krizových intervencí není využi této nabídky
detailněji mapováno.
Pomoc uprchlíkům
V období od září do listopadu 2015 jsme několikrát byli skrze Územní odbor
cizinecké policie v Uherském Hradiš požádáni o zajištění stravy a hygienických
potřeb pro migranty ze Sýrie. Pomoc byla dodávána jen po dobu nutnou pro
vyřízení nezbytných úředních úkonů.
Do slovinského města Dobova vyjely s humanitární pomocí pro uprchlíky 4 naše
pracovnice a jedna dobrovolnice na konci listopadu 2015. Na místě působily 6
dnů. Mezi jejich činnos patřilo balení a distribuce balíčků potravin, vod, mlék a
také oblečení, naskladňování humanitární pomoci do skladu nedaleko vlakového nádraží a úklid ve vlacích převážejících migranty na hranice s Rakouskem.
Jako dobrovolnice do srbského města Bapska a slovinské Gornje Radgony pak
jela ještě 2x během podzimu 2015 jedna pracovnice Oblastní charity Uherský
Brod.
Mgr. Jitka Chvílová
koordinátorka pro mimořádné událos
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PR A FUNDRAISING
V roce 2015 jsme, mimo jiné, absolvovali řadu schůzek se zástupci regionálních firem na Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku za účelem požádat jejich zástupce o
součinnost a spolupráci. Získali jsme tak materiální pomoc (především pro Centrum
potravinové a materiální pomoci, jež je k dispozici pro sociálně slabé spoluobčany) i
finanční podporu pro některé naše projekty. Svými příspěvky (materiálními či finančními) podpořili některá naše zařízení a služby to podnikatelé a společnos :
Slovácké strojírny Uherský Brod, Linea Nivnice, Kasko, s.r.o. Slavkov, KREDIT, spol. s
r.o., Raciola Uh. Brod, s.r.o. Welco spol. s.r.o. Uherský Brod, Nitara Nedakonice,
s.r.o., Sběrné suroviny UH s.r.o. Uherské Hradiště, Šimek a Janča, s.r.o. Hradčovice,
Kadlo – Výroba těstovin Dolní Němčí, Nábytek Bobík Hluk, Cukrářství Janča Dolní
Němčí, podnikatelé Alessandro Alagia, Ivan Chrástek.. Svými příspěvky přispěli také:
Nadace Bratří Lužů Uherský Brod, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace
ČEZ, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace SYNOT.
Ve spolupráci se společnos COOP Jednota spotřební družstvo jsme uspořádali kampaň s názvem „Ne každý má hody“. V rámci této kampaně, která se konala od září
do listopadu 2015 (a pokračuje i v roce 2016), jsme uspořádali v řadě prodejen COOP Jednoty na Uherskobrodsku sbírku potravin, jejíž výtěžek (celkem 972 kilogramů
potravin) putoval do Centra potravinové a materiální pomoci a následně byl rozdělen lidem v akutní sociální sni.
Úzce jsme spolupracovali, při zveřejňování informací o práci Oblastní charity Uherský Brod, s regionálními i celostátními médii, a to především s těmito periodiky:
Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem, TV Slovácko, TV Barrandov, ČT 1, Deník Právo,
Český rozhlas, městské a obecní zpravodaje.
Všechny ak vity zachycující život klientů a činnost Oblastní charity Uherský Brod
jsme v rámci PR nabídli médiím. Články, fotografie i navržené reportáže se objevily
v řadě periodik a televizních vysílání. Dále se v médiích objevily články a reportáže o
charitní Půjčovně kompenzačních a zdravotních pomůcek, činnos Centra potravinové a materiální pomoci, materiální sbírce pro uprchlíky (sbírka se konala v březnu
v Uherském Brodě a několika okolních obcí) a mnohé další.
V roce 2015 jsme rovněž zahájili vydávání newsle eru, který je každý měsíc pravidelně rozesílán zástupcům obcí a měst regionu, médiím, zástupcům ins tucí i jednotlivcům z řad příznivců Oblastní charity Uherský Brod.
Všem ins tucím, firmám, nadacím, obcím i jednotlivcům, jež jakýmkoliv způsobem
přispěli v roce 2015 na pomoc potřebným prostřednictvím činnos Oblastní charity
Uherský Brod, za jejich pochopení a vstřícnost srdečně děkujeme.

Oleg Kapinus
manažer pro PR a fundraising
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DOBROVOLNICTVÍ
Je krásné být u toho, kdy lidi všech věkových skupin - opravdu od 15 letých,
což je nejnižší hranice pro dobrovolničení, až po seniorky s více než sedmi desítkami svíček na dortu - se zapojují do činnos naší organizace, aniž by jim naše
mzdová účetní posílala výplatnici a peníze na účet. Dělají to proto, že chtějí.
Proto, že cí chuť a podporu, kladnou zpětnou vazbu. Cí , že tohle má smysl.
Dobrovolníci doučovali na Azylovém domě, povídali si s našimi uživateli, pomáhali jim při tvoření jednoduchých ručních prací, předčítali, zpívali, doprovázeli
při procházkách, dělají společnost pacientům Městské nemocnice s poliklinikou
v Uherském Brodě apod. Dále naši dobrovolníci pomáhali při sbírkách potravin
a oblečení, připravili dětem program na drakiádu či tábor a spoustu dalších činnos .
V roce 2015 se nám podařilo získat dotace z Ministerstva vnitra ČR 33 000 Kč,
Zlínského kraje 50 000 Kč a získali jsme reakreditaci naší dobrovolnické služby,
která obsahuje i rozšíření činnos . Rozrostly se řady dobrovolníků, proběhlo
školení dobrovolníků, naši činnost jsme prezentovali široké veřejnos a natočili
jsme video o naší činnos (h ps://www.youtube.com/watch?v=aJLOoYRb-ZE),
máme svoje první letáky, banner, trička a vesty s logem. Zkrátka rok 2015 byl
pro nás úspěšný a krásný! Dobrovolnictví v naší organizaci je velmi pozi vně
vnímáno a to jak zaměstnanci, tak také příjemci pomoci – našimi uživateli.
O ak vitě a snaze svědčí i tento přehled činnos :
x
903 dobrovolnických hodin
x
22 akcí ve 30 dnech
x
18 nových dobrovolnických smluv
x
Celkově 40 dobrovolníků

Děkujeme všem za podporu a pomoc a především našim dobrovolníkům za
jejich službu. Dále děkujeme Ministerstvu vnitra ČR a Zlínskému kraji za finanční
podporu.
Mgr. Jana Haluzová
koordinátorka dobrovolnictví
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DUCHOVNÍ AKTIVITY
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Otec děkan je pravidelně zván na porady vedení a na jednání Rady charity, zajímá se o činnost Charity, setkává se s vedením Charity, celoročně
zajišťuje duchovní přednáškovou činnost pro službu Centrum seniorů.
Některé ak vity probíhají díky pochopení otce děkana na faře. Otec děkan se velmi zajímá také o zapojení naší Charity do IZS.
Zástupce Oblastní charity Uherský Brod (OCH UB) je členem pastorační
rady farnos Uherský Brod /Terezie Foj ková/.
Spolupracujeme se Základní katolickou školou Uherský Brod. Žáci této
školy navštěvují zařízení provozované OCH UB.
Mše svaté v budově ředitelství a v ostatních službách a zařízeních – 70
mší svatých ročně
Pravidelné vysluhování svátos smíření a pomazání nemocných /Domy
pro seniory a DPS/.
Návštěvy akolytů se svatým přijímáním.
Mimořádné sloužení mší svatých při různých významných příležitostech
– Den charity v Horním Němčí, Charitní tábor, slavnostní porada na závěr kalendářního roku ve Starém Městě.
Pravidelná mariánská večeřadla v Domovince s otcem Josefem Pelcem.
V prosinci těsně před vánočními svátky mše svatá za lidi bez přístřeší,
následující den oběd s těmito lidmi na NDC sv. Vincence za přítomnos
otce děkana a zástupců města UB.
Modlitba růžence a křížové cesty ve farním kostele v Uherském Brodě.
Celkem 7x adorace ve farním kostele v Uherský Brodě.
Duchovní obnova zaměstnanců v trvání dvou dnů: Putování po stopách
svatého Klementa M. Ho auera, mše svatá ve Vídni, poté duchovní
program v Tasovicích, který vedl redemptorista P. Tomáš Wascinski.
Účast Charity v mariánském průvodu u příležitos Růžencové slavnos v
Uherském Brodě.
Účast Charity v průvodu Božího těla v Uherském Brodě, jeden z oltářů je
též u vchodu do budovy Charity.
Ve spolupráci s brodskými skauty rozvážíme Betlémské světlo.
Požehnání a vyslání tříkrálových koledníků téměř ve všech obcích děkanátu.
Velmi dobrá spolupráce s farnostmi při přípravě a realizaci TKS.
Společná modlitba a duchovní slovo na začátku každé porady vedení.
Spolupracujeme při organizaci slavnos Božího Těla. Návštěvy řádových
sester z Uherský Brodu na CHD ve Slavkově a Nivnici /setkání a modlitba
s uživateli, podání sv. přijímání/.
Kněží děkanátu navštěvují většinu našich služeb za účelem slavení mše
svaté a udělování dalších svátos . Přáním našich uživatelů je, aby tyto
návštěvy byly častější.
Kněží ve farnostech pomáhají s koordinací dobrovolníků při organizaci
TKS. Mnozí kněží se ve své farnos ak vně zapojují do TKS m, že organizují setkání s tříkrálovými koledníky s požehnáním před samotným
koledováním. Pomáhají s propagací /při ohláškách, umísťují informační
letáky do vývěsek, apod./.
Prezentace charitního díla na Dnech dobré vůle na Velehradě.
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PODPORA ZŘIZOVATELE
Naším zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Oblastní charita Uherský
Brod je církevní právnická osoba mající právní subjek vitu. Byla zřízena dekretem dne 28. 9. 1992 Mons. Janem Graubnerem. Nástrojem zřizovatele pro
koordinaci řízení činnos Charit je Arcidiecézní charita Olomouc.
Několik příkladů pomoci našeho zřizovatele pro činnost Oblastní charity Uherský Brod, které si velmi vážíme:
x
x
x
x
x
x
x
x

každoroční poskytnu bezúročné půjčky, které nám pomáhají překlenout I. čtvrtle kalendářního roku, než obdržíme první splátku dotací
z Ministerstva práce a sociálních věcí /3 mil. korun/
profinancování projektů
metodická, odborná a konzultační činnost
pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky /TKS/ a Postní almužny /PA/
nabídka pastorace a duchovních obnov pro naše zaměstnance
úzká spolupráce s kněžími /sloužení mší svatých na našich zařízeních,
návštěvy nemocných, udělování svátos , supervize, pomoc s organizací
TKS, PA a potravinových sbírek/
zřízení místa pastoračního asistenta, úhrada jeho mzdy
pomoc při organizaci a koordinaci humanitární pomoci
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
Corporate Social Responsibility - CSR
Oblastní charita Uherský Brod patří k největším poskytovatelům sociálních
služeb z řady nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji.
Plně si uvědomujeme svoji dílčí odpovědnost vůči regionu ve kterém působíme, za lidi, kteří v něm žijí, včetně našich zaměstnanců. Uplatňování společenské odpovědnos považujeme za nedílnou součást systému řízení naší organizace.
Veškeré naše ak vity v oblas firemní odpovědnos můžeme rozdělit do čtyř
základních oblas . Jde o oblas , které se zaměřují zejména na zaměstnance,
životní prostředí, spolupráci a komunikaci s veřejnos a transparentní řízení.
Péče o zaměstnance:
x
máme nastavený systém benefitů /týden dovolené navíc, příspěvek na
stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pořízení pracovního oblečení, odměny při životních jubilejních a odchodu do důchodu, vysíláme
zaměstnance na krátkodobé zahraniční stáže, charitní tábor pro dě
našich zaměstnanců, mikulášská nadílka, poutní zájezdy, využívání výhodných telefonních tarifů, aj./
x
podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, jsme úspěšní v podávání
projektů na vzdělávání, zaměstnanci se ak vně podílejí na přípravě
zpracování těchto projektů, podporujeme studium zaměstnanců na
VŠ /vycházíme vstříc při uvolňování do školy, poskytujeme týden placeného volna při přípravě na státní závěrečné zkoušky/
x
umožňujeme zejména matkám s dětmi flexibilní pracovní dobu
x
zajišťujeme zaměstnancům duchovní rozvoj ve formě pravidelných rekolekcí
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x

provádíme každoročně hodnocení zaměstnanců, stanovujeme si nové
cíle vedoucí ke zlepšení naší práce
Životní prostředí:
x
samozřejmos je třídění odpadů
x
máme uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci nebezpečných odpadů
x
šetříme spotřebu energie používáním moderních zdrojů světla
x
pořizujeme vozidla s kombinovaným pohonem benzín/LPG pro naše
služby, k 31.12.2015 je to již 15 tako upravených vozidel
x
pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí
Spolupráce a komunikace s veřejnos :
x
máme uzavřenu smlouvu s Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje o zapojení naší organizace do integrovaného záchranného systému
x
na základě této smlouvy jsme připraveni pomáhat zejména při mimořádných událostech typu povodní, požárů, průmyslových havárií, dopravních neštěs , apod. na celém území Zlínského kraje /zajištění a
poskytnu stravy, psychosociální pomoci, zdravotní pomoci, převozu
osob, vč. zdravotně pos žených, dodávky základních druhů potravin,
desinfekce, vysoušečů, aj./
x
i v roce 2015 jsme zabezpečovali z naší kuchyně stravu členům IZS do
Vrbě c, kteří zde řešili následky výbuchu muničního skladu
x
na vyžádání Policie ČR v Uherském Hradiš jsme během roku opakovaně poskytli pomoc uprchlíkům v podobě zajištění celodenní stravy a
hygienických potřeb
x
zorganizovali jsme sbírky oblečení pro Ukrajinu a pro uprchlíky ve Slovinsku a Řecku
x
pracovníci brodské Charity a její dobrovolníci vyjeli na 5 dnů pomáhat
uprchlíkům do Slovinska
x
Centrum potravinové a materiální pomoci zorganizovalo 10 potravinových sbírek, shromáždilo cca 6,5 tuny potravin, které během roku rozdalo sociálně slabým rodinám, seniorům, lidem bez přístřeší a ostatním
potřebným, jsme členy Potravinové banky Zlín
x
máme Ministerstvem vnitra ČR akreditovanou Dobrovolnickou činnost,
ak vně pracujeme s dobrovolníky a zapojujeme je do našich ak vit
x
pořádáme semináře, prezentujeme svoji činnost v obcích ORP Uherský
Brod
x
spolupracujeme s regionálním skem a televizí
x
pro kvalitnější komunikaci s veřejnos vydáváme svůj Charitní zpravodaj a newsle er
x
spolupracujeme s mnoha firmami, věnujeme se ak vně fundraisingu,
pořádáme benefiční akce, spolupracujeme s různými nadacemi
Transparentní řízení:
x
výsledky naší hlavní a hospodářské činnos jsou auditovány, na naši
činnost dohlíží zřizovatel, Rada charity, Revizní komise při Radě charity,
úřady státní správy, samosprávy, a další
x
každoročně vydáváme Výroční zprávu
x
zaměstnanci se řídí Kodexem Charity ČR a dalšími profesními kodexy
x
poskytování sociálních služeb kontroluje státní Inspekce sociálních služeb
x
na efek vitu, kvalitu a potřebnost našich služeb dohlíží Zlínský kraj /
benchmarking/
x
jsou jasně nastavená pravidla pro přijímání a využívání darů
x
je zpracovaný Strategický plán organizace
x
máme nastaven systém pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic
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BENCHMARKING 2015
Tak jako každý rok i v tom letošním roce prošly všechny služby Oblastní charity Uherský Brod kontrolou hodnocení kvality, efek vity, potřebnos a dostupnos ze strany
Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru sociálních věcí. Vynikajících výsledků dosáhly téměř všechny služby poskytované naší organizací. Díky velké transformaci a změně parametrů hodnocení v průběhu roku, sociálně ak vizační služba pro seniory pod
názvem Centrum seniorů nebyla úspěšná v tomto hodnocení. Přesto věříme, že náročná práce, kterou vykonávají pracovníci této služby, bude zohledněna a oceněna ze
strany představitelů Zlínského kraje a města Uherský Brod a služba bude ve své transformované podobě zachována pro občany Uherského Brodu a blízkého okolí i nadále.
Mgr. Mar na Šimánková
ZPRÁVA O ČINNOSTI

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ

Obec Dolní Němčí

Obec Bánov

Obec Šumice

Obec Strání

Obec Drslavice
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Obec Korytná

Obec Vlčnov

Obec Horní Němčí

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod
www.uhbrod.caritas.cz
www.facebook.com/oblastni.charita
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