


 

 
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, huma-
nitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřed-
nictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti. 
 

Z kodexu Charity ČR 

Naši činnost podporují zejména: 
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Nechci být výběrčím daní! 
 
Přesně to si, vážení a milí přátelé, 
říkám každý rok, když oslovuji obce a 
žádám je, aby se podílely na spolufi-
nancování sociálních služeb, které 
v regionu poskytuje naše Charita. 
Stát není dlouhodobě schopen na-
stavit jasná pravidla pro financování, 
resp. spolufinancování sociálních 
služeb a nutí neziskové organizace, 
aby nedůstojným způsobem každo-
ročně přesvědčovaly obce, aby se 
podílely na spolufinancování sociál-
ních služeb. Přitom si stát neuvědo-
muje, že za něj poskytujeme služby 
jeho občanům, a současně voličům, 
kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. 
Neuvědomuje si, že jsme pro mnoho 
sociálně slabých rodin, pro matky 
samoživitelky, nemocné a opuštěné 
seniory, osoby bez přístřeší, poslední 
záchrannou brzdou, poslední nadějí, 
protože nikdo jiný než Charita jim už 
není schopen pomoci. 
 
Charita musí primárně poskytovat 
kvalitní péči všem, kteří ji objektivně 
potřebují, a ne „leštit kliky“ a žado-
nit o peníze. Charita má pečovat i o 
své spolupracovníky, věnovat se 
kvalitě a vzdělávání, zlepšovat pod-
mínky pro svoji práci, musí zabezpe-
čovat dostatek kvalitních zdravot-
ních a kompenzačních pomůcek, 
zdravotnických přístrojů pro hospi-
cové pacienty, obměňovat vozový 
park, zapojovat se do různých pro-
jektů, hledat nadační a grantové 
výzvy, pružně reagovat na potřeby 
občanů a hledat řešení, komuniko-
vat se sponzory, věnovat se dobro-
volnictví, apod. Toto všechno samo-
zřejmě děláme, ale mohli bychom 
toho vykonat více. Místo toho se ze 
mě stal výběrčí daní a já už jím být 
nechci! 
 
I když byli v roce 2017 poskytovatelé 
sociálních služeb zadotováni ze stra-
ny státu nejlépe v historii, přesto se 
nůžky mezi nejlépe a nejhůře vydělá-
vajícími profesemi stále více otvírají. 

Osoby zodpovědné za tento stav si 
rovněž neuvědomují, že pracovníci 
v sociálních službách, zejména zdra-
votní sestry, pečovatelky a pomocné 
profese, jsou velmi unaveni a to jak 
fyzicky, tak i psychicky, a tím pádem 
i více náchylní k různým nemocem.  
 
Každý se totiž o sociální služby zají-
má, až když je potřebuje. V tu chvíli 
ho zajímá kvalita a dostupnost, ale 
už se nikdo neptá, s jakými problémy 
se poskytovatelé potýkají. I Vy nám 
můžete pomoci řešit tuto situaci. 
Zeptejte se svého poslance, senáto-
ra, hejtmana, starosty, zastupitele, 
jak on přispívá k řešení této proble-
matiky.  
 
Nicméně se i tak najdou zodpovědné 
obce, starostové a zastupitelstva, 
kteří si uvědomují, že je prospěšné 
pro všechny, když s Charitou spolu-
pracují a podporují ji. Velmi si váží-
me sponzorů, nadací a nadačních 
fondů, kteří opakovaně slyší na naše 
potřeby. Tradičně velmi dobrá spolu-
práce je s kněžími našeho děkanátu, 
kteří zásadním způsobem doplňují 
péči o naše klienty. Velkou radost 
máme z nových, a velmi často mla-
dých, dobrovolníků. Jejich pomoc je 
významná a nezastupitelná. Rok 
2017 byl rokem velmi úspěšným i 
díky vaší nezištné pomoci.  
 
Závěrem mě, vážení a milí přátelé, 
dovolte poděkovat všem svým spo-
lupracovníkům za jejich skvěle po-
skytovanou službu ve prospěch na-
šich klientů. Za to množství úsměvů, 
stisků rukou, častá pohlazení a po-
vzbuzení, slova útěchy, projevenou 
naději a modlitbu, kterými doprovází 
svoji péči. 
 
 
S úctou  
 
 
 
 

Petr Houšť 
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SLOVO ŘEDITELE 
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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE 

Milí přátelé a podporovatelé 
(tradičně dobrodinci) charitního díla. 
Dostáváte do rukou výroční zprávu 
Oblastní charity Uherský Brod za rok 
2017. Můžete se seznámit se všemi 
poskytovanými službami, ekonomic-
kými údaji i smělými plány.  
 
Chtěl bych tímto poděkovat všem 
pracovníkům Charity-zvláště pak těm 
v „první linii“ - za jejich práci, nasaze-
ní ve službě potřebným a všechny 
projevy lásky k bližním. Mé poděko-
vání je více osobní než jindy, protože 
v roce 2017 jsem díky pomoci naší 
charity mohl zajistit potřebnou péči 
mé mamince. Vážím si práce všech 
zaměstnanců charity a vím, že určitě 
nejsem v celém našem děkanátu 
sám.  
 
Mnoho rodin i konkrétní klienti oce-
ňují profesionální a lidský přístup 

pracovníků v terénu i v charitních 
domech. Věřím, že se společně snaží-
me (mnoho klientů je mezi farníky) 
citlivým způsobem sloužit potřebným 
i v jejich duchovních potřebách. Sám 
vím, jak jsou pomáhající profese ná-
ročné na vnitřní sílu a kolik energie 
potřebují. Proto je nutné nezapomí-
nat i na péči o sebe a své (i duchovní) 
potřeby. Kéž nám v tom pomáhá 
radost ze společného a velmi pro-
spěšného díla ale také vzájemné 
vztahy mezi námi v celém děkanátu 
Uherský Brod.  
 
Myslím, že si mohu dovolit vyjádřit 
vděčnost za vaši práci i jménem kole-
gů kněží v jednotlivých farnostech a 
ujistit vás o naší modlitbě a podpoře.  
 
 
 

P. Josef Pelc 

Místoděkan P. Petr Hofírek při sloužení mše svaté u příležitosti Charitní pouti 
ke svaté Zdislavě ve Slavkově 



O CHARITĚ 

POSLÁNÍ - CÍL - ZÁSADY - CÍLOVÁ SKUPINA 

POSLÁNÍ 

Oblastní charita Uherský Brod je nezisko-
vá 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 princi-
pech 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 sociál-
ních služeb ve Zlínském kraji 

 

ZÁSADY 

Naše práce vychází z křesťanského vní-
mání hodnoty každé osoby, jeho jedi-
nečnosti 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 specifi-
kovány poslání, cíl, cílovou skupinu            
i zásady. 

OBLASTNÍ 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 
 
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

uherskobrodský děkanát 
ORP Uherský Brod 

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2017:   165 
(včetně dohod) 
 
ZŘIZOVATEL: 
Arcibiskupství olomoucké 
Wurmova 9 
771 01 Olomouc  
 
RADA CHARITY 

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 

O CHARITĚ 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Vážení čtenáři, letos jsem si pro mo-
tto do výroční zprávy nevybrala žádný 
z citátů slavných osobností, ale inspi-
rovala jsem se slovy polského kněze a 
psychologa Józefa Augustyna, který 
se v jedné ze svých publikací (Kde jsi, 
Adame?, 1996) zabýval láskou 
k bližnímu. Zastavuje se u slova  
b l i ž n í.  
„Tvůj bližní není někdo cizí, tobě 
vzdálený, znamená to, že je tvůj, patří 
ti. Tvůj bližní je ti blízký. Je tvůj, ale ne 
na základě uskutečněné volby. Je 
tvůj, protože ti byl dán jako dar.“ 
„Kdo je můj bližní?“ - ptá se i zákoník 
Ježíše. Ježíš odpovídá na tuto otázku 
podobenstvím o milosrdném Samari-
tánovi a ukazuje, že se jeho bližním 
stal člověk, kterého si on sám nevy-
bral, ale který mu byl dán - jako úkol. 
Zraněný Žid se mu stal obtížným da-
rem. Ježíš se nám v tomto podoben-
ství snaží říci, že naším bližním je 
vždycky ten, kdo nás potřebuje, kdo 
se objevuje na naší cestě s prosbou o 
pomoc.  
A v těchto slovech se mi zrcadlí i ta 
naše charitní činnost a služba našim 
bližním. 
Dovolte mi tedy, abych Vás informo-
vala o změnách a posunech, které se 
udály v roce 2017 v oblasti sociální 
činnosti a sociální práce v naší organi-
zaci.  
 Podávali jsme žádosti o rozší-

ření u služeb Charitní pečova-
telské služby Uherský Brod, 
Pečovatelské služby Bánov i 
Horní Němčí, z důvodu zvýše-
né poptávky o tyto služby. 

 Navázali jsme spolupráci se 
slovenskou Trnavskou arcidi-
ecézní charitou, díky níž se 
můžeme vzájemně poznávat a 
inspirovat se především 
v oblasti sociální práce. 

 Pro rok 2018 plánujeme rozší-
ření kapacity pro Nízkopraho-
vé denní centrum. 

 Naše služba Odborného sociál-
ního poradenství našla nové 
místo k působení v důstojných 

a diskrétních prostorách. O 
tuto službu je stále větší zá-
jem, budeme tedy usilovat o 
rozšíření kapacit. 

 Vzniklo Regionální centrum 
sociální pomoci, které zaštiťu-
je poradenskou a konzultační 
činnost. Toto je v náplni koor-
dinátora sociální práce.  

Kdo je tedy ten koordinátor sociální 
práce? Dovolte mi Vás, alespoň 
okrajově, seznámit s činností koordi-
nátora sociální práce. V roce 2015 
jsem byla ředitelem uherskobrodské 
Oblastní charity jmenována do funk-
ce koordinátora sociální práce. V mé 
náplni práce a také mými cíli do dal-
ších let jsou plánovat, koordinovat a 
kontrolovat výkon všech sociálních 
pracovníků v organizaci, vést tým 
sociálních pracovníků, poskytovat 
poradenství v oblasti sociálních slu-
žeb, sledovat aktuální legislativu a 
předpisy v oblasti sociálních služeb. 
Dělat metodický dohled, aktualizo-
vat a vytvářet vnitřní směrnice v 
sociální oblasti. Umožňovat metodic-
kou podporu při inspekcích kvality 
v  sociálních službách. Pozice zahrnu-
je též poradce pro kvalitu, kdy se 
chci snažit o nastavování parametrů 
pro sledování kvality sociálních slu-
žeb.  Sledovat ochranu práv klientů 
našich služeb. Mimo to i více komu-
nikovat s širokou veřejností – laickou 
i odbornou – v oblasti základního 
sociálního poradenství. Poskytovat 
okamžitou informaci či radu o mož-
nosti řešení tíživé sociální situace 
osobám všech věkových skupin, hle-
dání způsobu a možností sociálního 
začleňování osob v nepříznivé sociál-
ní situaci. Spolupracovat více s obce-
mi regionu.  
Sociální práce v naší organizaci je 
tedy velmi pestrá a každá služba 
něčím specifická, ale vždy směřuje 
k nějakému společnému cíli, a tím je 
co nejkvalitněji poskytovaná služba 
našim bližním.  
 

Mgr. Vladimíra Suchánková 
koordinátorka sociální práce 
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O CHARITĚ 

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 

Bc. Jana Hrdinová 
Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 279 
Email: jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Denní stacionář Domovinka 

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

Služba 
■  Pečovatelská služba Bánov 

Bc. Marie Adámková, DiS. 
Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 267 
Email: marie.adamkova@uhbrod.charita.cz 
 

Služba 
■  Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 

Mgr. Veronika Bartončíková 
Kontaktní údaje 
Mobil: 735 713 788 
Email: veronika.bartoncikova@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence 
■  Odborné sociální poradentství 

Mgr. Jitka Marková 
Kontaktní údaje 
Mobil: 731 697 205 
Email: jitka.markova@uhbrod.charita.cz  
 

Služba 
■  Charitní dům Vlčnov 

Bc. Pavel Janča 
Kontaktní údaje 
Mobil: 735 713 789 
Email: pavel.janca@uhbrod.charita.cz 
 

Služba 
■  Noclehárna Uherský Brod 

Bc. Iveta Dubravová 
Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 301 
Email: iveta.dubravova@uhbrod.charita.cz  
 

Služba 
■  Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 
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Mgr. Jana Mackovičová 
Kontaktní údaje 
Mobil: 736 517 603 
Email: jana.mackovicova@uhbrod.charita.cz  
 

Služba 
■  Pečovatelská služba Horní Němčí 
■  Pečovatelská služba Dolní Němčí 

Mgr. Monika Šenovská 
Kontaktní údaje 
Telefon: 572 633 105 
Email: monika.senovska@uhbrod.charita.cz  
 

Služba 
■  Azylový dům Uherský Brod  
 

Mgr. Jana Miškeříková 
Kontaktní údaje 
Mobil: 736 525 497 
Email:jana.miskerikova@uhbrod.charita.cz  
 

Služba 
■  Pečovatelská služba Dolní Němčí 

Jarmila Kubáňová, DiS. 
Kontaktní údaje 
Mobil: 739 547 626  
Email: jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Charitní dům Nivnice 
 

Lucie Jourová, DiS. 
Kontaktní údaje 
Mobil: 606 055 135 
Email: lucie.jourova@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Pečovatelská služba Strání 
■  Pečovatelská služba Korytná 
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O CHARITĚ 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Ředitel       

 Ředitelství  
    oddělení ředitele 

      Administrativní pracovník 
      Pastorační asistent, TKS, PA 

     Vzdělávání a sociální projekty 

   Dobrovolnictví, benchmarking 

   Sociální práce, GDPR, WebCarol 

   Regionální centrum sociální pomoci 

   Centrum potravin. a materiální pomoci  

   Integrovaný záchranný systém 
   Mimořádné události, humanit. pomoc 

   Fundraising a PR 

   Zástupce ředitele    

    ekonomické oddělení 
      Hlavní ekonom - vedoucí,  

      Ekonom, hlavní účetní 
      Mzdová účetní 
      Pokladní účetní 

   IT pracovník 

  Sociální a zdravotní projekty 
  pečovatelské služby 

  Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 

  Pečovatelská služba Bánov   

  Pečovatelská služba Horní Němčí  
  Pečovatelská služba Dolní Němčí 

  Pečovatelská služba Korytná   

  Pečovatelská služba Strání   

  domovy pro seniory 

  Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice 

  Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 

  Charitní dům Vlčnov     

  ostatní zařízení a služby 

  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 

  Denní stacionář Domovinka Uherský Brod   

  Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod   

  Noclehárna Uherský Brod 

  Centrum seniorů Uherský Brod 

  Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence   
 Domácí zdravotní a hospicová péče  
  Odborné sociální poradenství 

  Vedlejší a komerční činnost 
  Kuchyň s jídelnou, pedikúra, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek     

       
       9 
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ROZVOJ A ZKVALITŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CHARITĚ UHERSKÝ BROD 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/00003 
Doba realizace projektu: 1. září 2016 – 31. srpna 2018 
Náklady: 2 255 247, 14Kč 
Cílem projektu je zavést v organizaci nová řešení, která povedou k efektivněj-
šímu využití zdrojů, k systematickému zkvalitňování poskytovaných sociálních 
služeb, ke schopnostem našich pracovníků 
nastavit individuální plány a pracovat s klienty podle individuální péče. 
 
V rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu proběhly: 
 Akreditované kurzy 
 Odborné konzultace 
 Týmové supervize 
Konkrétně šlo o tyto kurzy: 
 Základní nácviky manipulace s málo pohyblivými klienty 
 Aktivizační metody pro osoby s demencí 
 Problematika pádů u seniorů 
 Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči - 

přání a skutečnost 
 Úvod do problematiky technik zjišťování potřeb u nekomunikujících 

klientů 
 Základy psychopatologie 
 Základy péče o nemocné, včetně výživy, přípravy pokrmů a péče o 

klienty s inkontinencí 
 Taneční terapie 
 Arteterapie 
 Podpora soc. vyloučených osob v nezaměstnanosti a orientace na ÚP 
 Úvod do problematiky výkonu trestu odnětí svobody a psychiatrické 

léčebny 
 Příprava uživatelů sociálních služeb prevence na samostatný život 
Dále jsou plánovány: 
 Stáže 
 Metodiky sloužící ke zkvalitnění a zlepšení péče klientů služeb organi-

zace 
 
Celkem se do aktivit projektu zapojilo 121 osob. 

 
 
 
 
 
 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 
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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 vlast-
ními 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. Jed-
nou 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 zre-
konstruuje plně pro potřeby víceúčelového komunitní centra především pro po-
třeby klientů, kteří by navštěvovali toto nově vybudované a zcela ojedinělé cen-
trum v regionu. Klienty centra by byli především osoby ať již se zdravotním posti-
žením, senioři, sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené či jinak soci-
álně 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 cen-
trum, 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 cel-
ku. Zároveň bude centrum, mimo provozování volnočasových programů a aktivit, 
kulturních a zájmových akcí, vyplývajících z tradic a zvyků komunity či krajové ob-
lasti uherskohradišťska, resp. Slovácka a Jižní Moravy jako takové, poskytovat i 
služby veřejně-sociálního charakteru (ve smyslu z. č. 108/2006 Sb.), tj. služby soci-
álního poradenství a služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením se na ře-
šení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Tyto služby budou pří-
stupné všem obyvatelům lokality a jejího okolí (celé ORP Uherský Brod). V souvis-
losti 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. 

 
 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 
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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 am-
bulantních 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 pé-
če 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 zdra-
votním 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 zá-

jemce o službu; 
 pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, 

rodiny s dětmi – osoby pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při je-
jich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh 
práce. 

 
 Cílové skupiny: 
 Osoby se zdravotním postižením 
 Osoby pečující o malé děti 
 Rodiče samoživitelé 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 
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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 cha-
rita 
Doba realizace: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 
Rozpočet projektu:  54 950,40 EUR (financováno 85 % z EFRR, 10 % vlast-
ní   zdroje, 5 % ze státního rozpočtu) 
  
Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň spolupráce mezi regionálními ak-
téry, kterými jsou Oblastní charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézní chari-
ta. 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 materi-
álu zaměřeného na přípravu a realizaci dalších společných projektů a možnos-
ti 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 zaměst-
nanců, fundraiserů. Obě organizace se v oblasti rozvoje sociálních služeb 
potýkají s obdobnými problémy, mají však různé metody jejich řešení. Smys-
lem 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 partner-
ství.                                                                                    
Celkem proběhne 14 školení. Čtyři školení u českého partnera, deset školení u 
slovenského partnera. 
3) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struk-
tur 
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 struktura-
mi, 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. 

O CHARITĚ 
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Každoročně se zvyšující nároky na kvalitu poskytování sociálních služeb, které 
hodnotí podle svých přísných kritérií Krajský úřad ve Zlíně, splňují všechny služby 
Oblastní charity Uherský Brod.  
Vynikající hodnocení našich služeb je zásluhou nejen administrativních pracovní-
ků, vedoucích jednotlivých služeb, sociálních pracovníků dohlížejících na standar-
dy a práva našich uživatelů, ale především pracovníků v sociálních službách 
(pečovatelů), kteří svým zodpovědným a obětavým přístupem k práci zajišťují řád-
nou péči o uživatele našich služeb. 
 

Mgr. Martina Šimánková 
koordinátor pro benchmarking 

BENCHMARKING 2017 
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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 zá-
kladní 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 cha-
rita Uherský Brod jakožto spolupracující organizace Potravinové banky zajiš-
ťuje distribuci zboží potřebným lidem. Statistika projektu je uvedena ve zprá-
vě o činnosti Centra potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy. 
 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
UHERSKÝ BROD 

Charitní pečovatelská služba Uher-
ský Brod je terénní služba poskyto-
vaná v domácnostech, jejímž poslá-
ním je pomoc a podpora osobám, 
které mají dočasně nebo trvale sní-
ženou soběstačnost z důvodů stáří 
nebo nemoci a nezvládají péči o 
svou osobu a domácnost. Společně 
s uživateli a jejich rodinami usiluje-
me o co nejdelší setrvání 
v  přirozeném prostředí jejich domo-
vů. 
Služba je poskytována v obcích 
Uherský Brod, Újezdec u Luhačovic, 
Těšov, Havřice, Šumice, Bojkovice, 
Prakšice, Pašovice, Drslavice, Lhotka, 
Hradčovice, Veletiny, Vlčnov, Nivni-
ce, Bánov, Velký Ořechov, Nezdeni-
ce, Záhorovice; rozvoz obědů – Niv-
nice, Korytná, Horní Němčí, Dolní 
Němčí, Slavkov. 
Naší cílovou skupinou jsou osoby 
závislé na pomoci druhé osoby a 
rodiny s trojčaty či vícerčaty. V roce 
2017 jsme poskytovali pomoc jedné 
rodině s trojčaty. Služba těmto rodi-
nám je zaměřena na úklid domu, 
praní a žehlení prádla, dovoz obědů, 
nákupy a pochůzky či doprovázení 
maminky s dětmi s ohledem na indi-
viduální potřeby této rodiny. Služba 
by měla být poskytována až do věku 
4 let dětí.  
Naše služba je poskytována ve vy-
mezeném čase v domácím prostředí 
klientů a to v rozsahu, který si zvolí 
samotný klient prostřednictvím pe-
čovatelských činností uvedených v 
jeho plánu péče (tzv. individuální 
plán), který společně sestavujeme 
podle sjednaných činností ve 
smlouvě. V procesu individuálního 
plánování také dochází k průběžné-
mu hodnocení, nejen plnění daných 
potřeb a požadavků, ale také i celé 
služby. 
Terénní pečovatelská služba se po-
skytuje nejen v pracovní dny od 6:30 
hodin – 19:30 hodin, ale i o víken-

dech a ve svátcích od 6:30 – 13:00 
hodin podle aktuálně zaplněné kapa-
city služby. Pro stále narůstající po-
třebu a zájem z řad občanů uher-
skobrodska máme v plánu časový 
rozsah služby od r. 2019 rozšířit a to 
o služby o víkendech a svátcích od 
6:30 – 19:30 hodin.  
Služba je poskytována přímo v do-
mácím prostředí jednotlivých klientů 
a vykonává tyto základní činnosti: 
Pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, po-
skytnutí stravy nebo pomoc při zajiš-
tění stravy, pomoc při zajištění cho-
du domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostře-
dím.  
 
V uplynulém roce ve službě proběhla 
kontrola – inspekce poskytování 
sociálních služeb. Kontrolovalo se 
období od 1.1.2016 – 9.11.2017. 
Hodnocení dopadlo výtečně – službu 
dle inspektoru poskytujeme legisla-
tivně řádně a kvalitně. Celý tým ten-
to výsledek potěšil a velmi nás to 
povzbudilo v další práci. Ne každý 
den v našem povolání je to jednodu-
ché – s klienty služby prožíváme ra-
dosti i starosti, různé bolesti a trápe-
ní. Radujeme se z každého úspěchu, 
kdy se klientovi zlepší zdravotní stav, 
zachutná mu oběd, podaří se mu jít 
na procházku. Naší snahou je být 
klientům v dojednaný čas nablízku a 
poskytnout jim profesionální péči, 

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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poskytovanou osobou.  
Kompenzační pomůcky jsou zapůjčo-
vány na základě písemně uzavřené 
smlouvy a za finanční spoluúčasti 
klienta dle platného ceníku poplat-
ků. 
V roce 2017 bylo zapůjčeno 83 kusů 
pomůcek těm, kteří využívají naše 
sociální služby/v rámci fakultativní 
činnosti/ a 194 kusů pomůcek ostat-
ní široké veřejnosti. 
Podrobnější informace o půjčovně 
jsou dostupné na internetových 
stránkách organizace: 
www.uhbrod.charita.cz. 
 
Kompenzační pomůcky k zapůjčení: 
 antidekubitní matrace 
 polohovací postele 
 mechanické vozíky 
 chodítka pevná i pojízdná 
 toaletní židle 
 elektrický zvedák 
 jídelní stolky 
 odsávačky hlenů 
 koncentrátory kyslíku 

jejíž součástí je pochopení, povzbu-
zení a úsměv pracovníků, a proto 
pochvala vzešlá z kontroly je pro 
všechny velmi motivující k další prá-
ci.   
Děkuji za dosavadní spoluprá-
ci vedením jednotlivých obcí, farnos-
tem a individuálním dárcům a pod-
porovatelům.  
S úctou děkuji celému kolektivu služ-
by a přeji nám, aby se podařilo podle 
plánu službu v následujícím roce 
rozšířit a aby pro všechny členy pe-
čovatelského týmu byla práce stále 
nejen zaměstnáním, ale také poslá-
ním.  
 
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek: 
Zapůjčování kompenzačních pomů-
cek je nabízeno Charitní pečovatel-
skou službou Uherský Brod jako fa-
kultativní služba. Zapůjčení pomůcek 
je však možné nejen klientům této 
služby, ale také široké veřejnosti, 
jejichž blízcí se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci a po-
můcky jim napomohou zvládnout 
nelehkou situaci, popř. usnadnit péči 
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Typ sociální služby 

(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. služ-

bách) 

Pečovatelská služba 

Název pečovatelské služby Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 

Identifikátor 391 8445 

Počet pracovníků přímé péče/ pe-

čovatelů 

12 / 10,45 úvazku 

Okamžitá kapacita služby 9 klientů v daný okamžik; 60 klientů/den 

Počet klientů v roce 2017 170 

66 mužů a 104 žen 

Věkový průměr 81 let 

Počet rozvezených obědů 15 470 

Počet ujetých kilometrů celkem 28 039 dovoz / 71 264 přímá péče 

Počet vykonaných návštěv 28 533 / 13 063 (pouze v přímé péči) 

http://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/charitni-hospicova-poradna/
http://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/charitni-hospicova-poradna/


Pečovatelskou službu poskytujeme 
dospělým osobám v Charitním domě 
sv. Václava v Horním Němčí, ale i 
v domácnostech v obci Horní Němčí 
a Slavkov, klientům se sníženou 
soběstačností, jak z důvodu věku, 
tělesného, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení a rodi-
nám ve kterých se současně narodilo 
3 a více dětí. Denně od 7.00 – 18.00. 
Maximální kapacita jsou 2 uživatelé 
v jeden okamžik. 
Cílem služby je zajištění podpory, 
pomoci a péče lidem, kteří potřebují 
pomoc jiné fyzické osoby při zvládá-
ní běžných úkonů péče o vlastní oso-
bu a jejich domácnost a nemohou si 
péči zajistit jinak. Pomoc při osobní 
hygieně, poskytnutí stravy nebo po-
moc při zajištění stravy (dovoz nebo 
donáška jídala, pomoc při přípravě 
jídla a pití), pomoc při zajištění cho-
du domácnosti (nákupy, úklid, tope-
ní v kamnech, praní a žehlení) zpro-

středkování kontaktů se společen-
ským prostředím (doprovod k lékaři 
na úřady), pedikúra, doprava charit-
ním autem, dohled nad zdravotně 
postiženou osobou. Sociální pracov-
nice zajišťuje sociální poradenství. 
Ošetřovatelskou službu zajišťují 
zdravotní sestry z Domácí zdravotní 
péče z Uherského Brodu. Velmi dob-
rá je spolupráce s praktickou lékař-
kou MUDr. Neugebauerovou.  
Každoročně pořádáme pro klienty 
turnaj v „ Člověče nezlob se“, které-
ho se účastní i duchovní správce 
otec Petr Hofírek. 
Na svátek patrona charity sv. Vin-
cence z Paula jsme oslavili 20 výročí 
otevření Charitního domu sv. Václa-
va. Dům byl slavnostně otevřen a 
vysvěcen v září 1997. 
Za velmi dobrou spolupráci a pomoc 
patří velké poděkování starostovi 
obce a obecnímu zastupitelstvu. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  HORNÍ NĚMČÍ 

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

Pečovatelská služba  

Identifikátor 1806627 

Počet pracovníků přímé péče 4 

Okamžitá kapacita služby 2 osoby 

Počet klientů v roce 2017 15 
6 mužů a 9 žen 

Věkový průměr 77 let 

Počet rozvezených obědů 2 756 

Počet ujetých kilometrů celkem 4 169 

Počet vykonaných návštěv 10 470 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRÁNÍ 

Pečovatelská služba je terénní služ-
bou poskytovanou v domácnosti 
člověka, který je odkázaný na pomoc 
druhé osoby. Straňanská pečovatel-
ská služba vznikla v roce 2003 a po-
máhá potřebným lidem nejenom 
v Domě s pečovatelskou službou ve 
Strání, ale i lidem v obcích Strání, 
Březová a Lopeník.  
Naší cílovou skupinou jsou dospělé 
osoby závislé na pomoci druhé oso-
by a rodiny s trojčaty či vícerčaty.  
V roce 2017 jsme  poskytovali po-
moc matce s trojčaty. Díky naši po-
moci má maminka více času, který 
věnuje péči a výchově svých dětí. 
Služba byla v loňském roce vícemé-
ně zaměřena na praní a žehlení prá-
dla a úklid bytu, a to vždy s ohledem 
na individuální potřeby této rodiny. 
Služba bude poskytována až do věku 
4 let dětí. 
Obtíže a závislost na pomoci druhé 

osoby našich uživatelů se snažíme 
zmírnit nejenom profesionální péči, 
ale i zapůjčováním kompenzačních 
pomůcek. Sklad pomůcek v Domě 
s pečovatelskou službou ve Strání 
eviduje celkem 64 pomůcek, z toho 
16 elektrických polohovacích lůžek. 
Těší nás, že na pomůcky se nemusí 
čekat a vypůjčují se tak nějak plynu-
le. V roce 2017 bylo evidováno 49 
výpůjček.  
Pro naše uživatele 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 
uživateli přichází jáhen s hostií. Sva-
té přijímání se podává v kapli DPS, 
která byla vybudovaná v roce 2013. 
Na mši svaté se zde scházíme mini-
málně jednou za měsíc. 
Jsem ráda, že mohu na sklonku roku 
opět říci, že spolupráce obce, farnos-
ti a Charity je výborná.  Taktéž bych 
ráda poděkovala za schválení finanč-
ních prostředků Obce Strání 188 tis., 
Březová 80 tis. a Lopeník 12 tis. na 
zakoupení nového motorového vozi-
dla pro poskytování péče 
v uvedených obcích. 
Velké díky patří všem sponzorům, 
dobrovolníkům a příznivcům. Děku-
jeme, že nám pomáháte pomáhat. 

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

Pečovatelská služba  

Identifikátor 6347392 

Počet pracovníků přímé péče/ pečova-
telek 

10 

Okamžitá kapacita služby 4 osoby 

Počet klientů v roce 2017 59 
12 mužů a 47 žen 

Věkový průměr 78 let 

Počet ujetých kilometrů celkem 11 077 

Počet vykonaných návštěv 46 034 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ 
svaté, proto jsme se rozhodli, že tuto 
akci budeme dle počasí nejméně 1x 
ročně opakovat.  
Klienty také doprovázíme na akce 
pořádané v jiných zařízeních Oblast-
ní charity Uherský Brod (např. turnaj 
Člověče, nezlob se! v Horním Němčí, 
Čaj o páté v Uherském Brodě, mše 
svaté v jiných službách a zařízeních 
Oblastní charity Uherský Brod aj.).  
V průběhu roku začali za některými 
našimi klienty docházet také pracov-
níci Centra seniorů, se kterými mo-
hou vyrábět ozdoby, nechat si před-
čítat oblíbené knihy, hrát hry nebo 
chodit na procházky.  
Na začátku roku nás oslovila advo-
kátní kancelář z Prahy působící na 
českém trhu od roku 1992 
s nabídkou finančního daru naší služ-
bě. Z výtěžku jejich vánoční sbírky 
v roce 2016, do které se zapojili i 
jejich dodavatelé, jsme si mohli poří-
dit novou automatickou pračku a 
sušičku prádla.  
Na konci roku k nám přicházela 
„Ježíškova vnoučata“ a každému 
našemu klientovi dobrovolní dárci 
darovali dárky nebo zážitky -  jedna-
lo se například o vlnu na pletení, 
hodinky, zimní obuv, televizi nebo 
koncert dechové hudby, fotbalový 
zápas FASTAV Zlín a 1 FC Slovácko… 
Za tyto všechny dárky a dary, výše 
zmíněné spolupráce, poděkování od 
klientů i rodinných příslušníků velmi 
děkujeme. Snažíme se službu zkvalit-
ňovat a o to víc nás těší, že si toho 
všimnou i lidé „zvenčí“. 

Bilance roku 2017 pro naši Pečova-
telskou službu je 26 klientů. 
V průběhu roku jsme obdrželi 42 
nových žádostí o poskytování pečo-
vatelské služby. Všechny žádosti jsou 
s požadavkem o umístění na Domě 
s pečovatelskou službou. 
O 16 klientů na DPS a 3 klienty v obci 
v současné době pečuje tým 10 pe-
čovatelek a 2 sociálních pracovnic, 1 
uklízečky. Pravidelně k nám dojíždí 
zdravotní sestry Charitní ošetřova-
telské služby a zdravotní potíže po-
máhá řešit MUDr. Sváčková a MUDr. 
Straka. Duchovní potřeby klientů 
naplňuje otec Zdeněk Gerhard Kli-
meš nebo pastorační asistenti Ob-
lastní charity Uherský Brod. 
V průběhu roku jsme se našim klien-
tům snažili zpestřit čas zajištěním 
kulturních vystoupení – zpívání schó-
ličky, fašanky, návštěva dětí 
z mateřské školy, zpívání s Mužáky, 
návštěva kněze a přijetí svátostí. 
V létě jsme s klienty grilovali a také 
jsme se loučili s otcem Petrem Mar-
tinkou mší svatou na dvorku. Klienty 
i personál velmi potěšila účast ně-
kterých obyvatel obce na této mši 

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

Pečovatelská služba 

Identifikátor 4069740 

Okamžitá kapacita služby 4 osoby 

Počet klientů v roce 2017 26 

Věkový průměr v roce 2017 79,38 let 

Počet vykonaných návštěv v r. 2017 48 956  

Počet hodin v přímé péči 11 247 



Pečovatelská služba Dolní Němčí již 
11 let poskytuje péči klientům, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvo-
du věku, tělesného, chronického 
onemocnění nebo zdravotního posti-
žení a rodinám, ve kterých se sou-
časně narodilo tři a více dětí. 
 
Cílem naší služby je zajištění podpo-
ry 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 2017 jsme poskytli péči cel-
kem 48 klientům, jejichž  věkový 
průměr dosahoval 76 let. Naše kvali-
fikované pracovnice vykonaly u kli-
entů v uplynulém roce 28 646 ná-
vštěv.  
Pro klienty Pečovatelské služby Dolní 
Němčí jsme v roce 2017 připravili 
hned několik kulturních a společen-
ských akcí. Koncem dubna to bylo 
opékání a posezení s klienty, při kte-

rém se hrály i kuželky. V květnu již 
tradiční vystoupení dětí z místní MŠ 
ke Dni matek. A na závěr roku, v 
prosinci pak mikulášský večírek, vá-
noční pečení, zdobení stromečku, 
naši klientku navštívila Ježíškova 
vnoučata a na Štědrý den si mohli 
uživatelé zazpívat koledy spolu 
s mužským sborem Dolněmčané. 
V průběhu celého roku se pravidelně 
konaly mše svaté a ke klientům do-
cházel P. Petr Hofírek. 
 
Doprovod jsme klientům poskytli i 
na akce konané mimo obec Dolní 
Němčí – např. na turnaj Člověče, 
nezlob se! nebo Čaj o páté 
v Uherském Brodě. 
 
Od roku 2016 některé z našich uživa-
telů navštěvují pracovníci sociálně 
aktivizační služby Centrum seniorů. 
Po zdravotní stránce se klientům 
věnovaly zdravotní sestry z Domácí 
zdravotní péče a úspěšně pokračo-
vala i spolupráce s praktickým léka-
řem MUDr. Vladimírem Sváčkem. 
Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem kolegům, dárcům a sponzo-
rům. Zvláštní poděkování také patří 
obci Dolní Němčí za poskytnutí nein-
vestiční dotace, která byla využita 
pro nákup nové pračky, myčky, mi-
krovlnné trouby a žehličky. 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ 
Kontaktní údaje 
Vedoucí služby 
Bc. Zdena Bartošová 
mobil: +420 724 651 263 
 
Školní 888 
687 62 Dolní Němčí 
+420 572 648 002 
zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. 
službách) 

 Pečovatelská služba 

Identifikátor 9716717 

Počet pracovníků přímé péče 12 

Okamžitá kapacita služby 4 

Počet klientů v roce 2017 48, z toho 14 mužů, 34 žen 

Věkový průměr 76 

Počet ujetých kilometrů 2 307 

Počet vykonaných návštěv 28 646 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV 

V roce 2017 jsme v Pečovatelské 
službě Bánov poskytovali péči 28 
klientům. Převážná většina jich bydlí 
v Domě s chráněnými byty v Bánově, 
za ostatními dojíždíme do jejich do-
mácností v Bánově a v Bystřici pod 
Lopeníkem.  
 
Naši práci není možné realizovat bez 
spolupráce s ošetřujícími a odborný-
mi lékaři našich klientů, kněžími, 
sociálními pracovníky ze sociálního 
odboru  Městského úřadu 
v Uherském Brodě, sociálními pra-
covníky Úřadu práce a mnohými 
dalšími. Velkou oporou je nám také 
Obec Bánov, jejíž spolupráce je nad-
standardní. 
 
Péče o klienty neznamená jen posky-
tování pečovatelských úkonů. Větši-
na našich klientů má omezenou 
možnost účastnit se zájmových akti-
vit, a tak za klienty do DCHB přichá-
zejí pastorační asistent, každý týden 
pracovníci Centra seniorů z UB, kteří 
chodí s klienty na procházky, čtou 
jim knihy, hrají s nimi hry, nebo si 

s nimi povídají – podle jejich indivi-
duálních potřeb i schopností.  
 
V roce 2017 se několik klientů zapo-
jilo do projektu Senioři mezi námi, 
Tvoření podzimní dekorace. Jedna 
z dekorací s názvem „Očima podzi-
mu“ byla pak vybrána jako jedna 
z nejlepších prací. Část klientů se 
účastnila tzv. Tvořivých dílniček - 
vyráběli si dekorační předměty do 
svých bytů.  
 
Klienti i obyvatelé obce mohou 
v Domě s Pečovatelskou službou 
Bánov od roku 2017 využívat služeb 
občanského sdružení Nedoslýchaví 
Slovácka. Občanské sdružení je za-
měřeno na pomoc lidem se slucho-
vým postižením.  
 
Od nadace Viaiva jsme obdrželi fi-
nanční dar na pořízení speciálního 
křesla pro přepravu klientů 
s minimální pohyblivostí, což naši 
klienti velmi uvítali.  
 
Velkým překvapením pro nás byla 
akce Ježíškova vnoučata, kdy několik 
našich klientů bylo obdarováno dár-
ky od úplně cizích lidí a jeden klient 
dokonce dostal novou ledničku.  
 
Během roku probíhaly mše, boho-
služby slova, křížové cesty, májové 
pobožnosti i promítání zajímavých 
filmů. 

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

21 

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

soc. službách) 

Pečovatelská služba  

Identifikátor 3475241 

Počet pracovníků přímé péče 6 

Okamžitá kapacita služby 3 osoby 

Počet klientů v roce 2017 28 

Věkový průměr 80 let 

Počet ujetých kilometrů celkem 8 965 

Počet vykonaných návštěv 39 067 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH NIVNICE 

svých učitelek nacvičují pro naše 
klienty během roku několik vystou-
pení, v adventní době přišla klien-
tům zazpívat folklórní skupina Mužá-
ci, kytaristé z Nivnice pod vedením 
pana Jakuba Smítala a Schola z Niv-
nice. Mikulášskou nadílku si pro naše 
klienty připravily členky Jednoty 
Orel. 
Pravidelně se u nás každý měsíc ko-
naly mše svaté. Jako každoročně 
byla listopadová mše svatá obětová-
na za všechny naše zemřelé klienty, 
kteří nás opustili v roce 2017. Chtěla 
bych proto poděkovat P. Martinkovi 
i P. Klimešovi, který otce Martinku 
během roku vystřídal, za jejich ná-
vštěvy, mše sv., povzbuzení a podpo-
ru jak našim klientům, tak i pracovní-
kům Charity.  
 
Také bych chtěla poděkovat panu 
starostovi, paní místostarostce a 
zastupitelům obce Nivnice za spolu-
práci, podporu a pravidelné ná-
vštěvy Charitního domu. V loňském 
roce jsme od obce obdrželi 10 tisíc 
korun, za to jsme pořídili sporák a 
drobné věci do kuchyně. Poděkování 
patří i všem našim sponzorům a dob-
rovolníkům. Všem dárcům, sponzo-
rům, a dobrovolníkům, kteří nám 
během roku pomáhali, jménem kli-
entů i pracovníků velmi děkuji. 

Charitní dům Nivnice poskytuje po-
bytovou službu seniorům nad 65 let 
věku, kteří mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, tělesného nebo 
chronického onemocnění či zdravot-
ního postižení, a jejich situace vyža-
duje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
V roce 2017 bylo personální obsaze-
ní stabilní, nikdo z našeho kolektivu 
ani neodešel ani nepřišel. Zaměst-
nanci se pravidelně vzdělávají na 
školeních, která zajišťuje Oblastní 
charita Uherský Brod. 
Kapacita našeho charitního domu je 
17 míst, během roku byla obsazena 
na 99 %. 
Aktivizační pracovnice si pravidelně 
připravuje dvakrát týdně pro klienty 
program - hraní společenských her, 
cvičení paměti, zpěv, povídání, jed-
noduchá tělesná cvičení a přednáš-
ky. Účast na aktivizacích je dobrovol-
ná, každý klient si může vybrat, co 
mu vyhovuje.  
Děti z mateřské školy pod vedením 

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

 Domov pro seniory 

Identifikátor 2694393 

Kapacita služby 17 

Počet klientů 22 

Věkový průměr 87,7 

Struktura uživatelů v roce 2017 Bez 
PnP 

I.st. II.st. III.st. IV.st. 

0 1 0 10 11 

Obložnost v %  99,3 

Přepočtené úvazky 11,8 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV 

Petrem Houštěm, MBA, staví i k to-
muto charitnímu domu, který je 
v majetku obce.  Bez jejich vzájemné 
spolupráce by toto zařízení nebylo 
na tak výborné úrovni. 
 
CHD sv. Petra a Pavla nabízí pro své 
uživatele 4 jednolůžkové a 4 dvou-
lůžkové pokoje. Jedná se o zařízení, 
které poskytuje pro své klienty velmi 
kvalitní péči. Snahou obětavého ko-
lektivu pracovníků je individuální 
péčí zajistit jeho uživatelům důstojný 
a plnohodnotný život až do  přiroze-
né smrti. To se děje nejen na poli 
materiální a zdravotní péče, ale i na 
rovině duchovní, především záslu-
hou pana faráře a místoděkana P. 
Mgr. Petra Hofírka i pastoračního 
asistenta pana Víta Kadlčíka. 
 
Toto charitní zařízení nejen zmírňuje 
důsledky stáří a nemocí, ale poskytu-
je důstojnou náhradu za domácí 
prostředí. Když jsem v listopadu to-
hoto roku přebíral jako vedoucí toto 
zařízení, velmi mě potěšila slova 
uznání a poděkování z jedné ná-
vštěvy. Cituji: „Kdyby tatínek nebyl 
v tomto zařízení, jistě by již dávno 
mezi námi nebyl.“ 

Charitní dům nabízí a poskytuje své 
služby od roku 1996. Cílovou skupi-
nou jsou senioři od 65 let s těžkou či 
úplnou závislostí na pomoci druhé 
osoby. Posláním je celodenní zajiště-
ní podpory, pomoci a péči osobám, 
které mají sníženou soběstačnost a 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby. 
 
Dům se nachází v krásném tichém 
prostředí obce Slavkov. Tato obec 
leží 8 km jižně od Uherského Brodu, 
má cca 670 obyvatel a v roce 2017 
se stala vítězem soutěže „Vesnice 
roku“ ve Zlínském kraji. V celostát-
ním kole se obec, v této soutěži, 
umístila na neuvěřitelném 3. místě.       
A tak, jak se vedení obce, v čele se 
starostou Mgr. Liborem Švardalou, 
stará pečlivě o chod obce, tak se pan 
starosta spolu s ředitelem Oblastní 
charity Uherského Brodu Ing. Mgr. 

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Mgr. Pavel Hetmer 
mobil: +420 724 651 261 
 
Slavkov 214 
687 64 Slavkov 
+420 724 651 286 
pavel.hetmer@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. služ-
bách) 

Domov pro seniory 

Identifikátor 149 4420 

Kapacita služby 12 

Počet klientů 16 

Struktura uživatelů v r.2017 

(výše příspěvku na péči) 

Bez 
PnP 

I.st. II.st. III.st. IV.st. 

0 1 0 5 10 

Věkový průměr 82 let 

Obložnost v % 98,65% 

Přepočtený počet úvazků 13,31 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ DŮM VLČNOV 

Charitní dům Vlčnov poskytuje soci-
ální službu domov pro seniory již 
patnáctým rokem. Po celou dobu 
pečujeme o naše klienty v nepřetrži-
tém provozu a zajišťujeme péči v 
soukromí jednolůžkových pokojů. 
 
Oproti loňskému roku jsme zazna-
menali rostoucí tendenci průměrné-
ho věku našich klientů a to o rok a 
půl. Stejně tak se zvýšila závislost na 
péči druhé osoby s tím, že jsme po-
skytovali službu pro 89 % klientů ve 
3. a 4. stupni závislosti. Na základě 
těchto demografických změn se sna-
žíme co nejlépe uzpůsobit péči k 
potřebám imobilních klientů.  
 
Více se v rámci aktivizací soustředí-
me na lehké cvičení a protahovací 
cviky i pro klienty na lůžku. Všechny 
pak podporujeme ve stávajících 
schopnostech jak trénováním pamě-

ti, reminiscencí - prací se vzpomínka-
mi, tak společnou přípravou a ochut-
návkou tradičních pochutin.  
Pravidelně nabízíme duchovní pro-
gram obsahující mše, modlitby a 
svátosti. I v tomto roce jsme zazna-
menali personální změny, jak na 
pozicích pracovníků v sociálních služ-
bách a zdravotnického personálu, 
tak taky na pozici vedoucí charitního 
domu. 
 
Během roku 2017 jsme společně s 
pracovníky a klienty slavili májové 
pobožnosti a v období adventu jsme 
také prožívali mše svaté. Společně s 
klienty jsme pekli a následně ochut-
návali vánoční cukroví a také vyrábě-
li vánoční přáníčka a poděkování pro 
všechny dárce a sponzory.  
 
 
Kromě velkého poděkování za obě-
tavou práci všem pracovníkům, stá-
vajícím i těm, kteří již od nás odešli, 
patří dík i duchovnímu správci a far-
níkům farnosti Vlčnov, dále předsta-
vitelům obce Vlčnov za vynikající 
spolupráci a podporu CHD, také 
sponzorům a v neposlední řadě i 
dobrovolníkům, kteří se podílejí na 
podpoře Charitního domu Vlčnov a 
přispívají k příjemnému žití našich 
klientů . 

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Petra Kaislerová 
 
Zastupující vedoucí: 
Mgr. František Slavíček 
mobil: +420 724 651 258 
Vlčnov 1251 
687 61 Vlčnov 
+420 724 651 315 
petra.kaislerova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. služ-
bách) 

Domov pro seniory 

Identifikátor 200 28 99 

Kapacita služby 15 

Počet klientů 18 

Struktura uživatelů v r.2017 

(výše příspěvku na péči) 

Bez 
PnP 

I.st. II.st. III.st. IV.st. 

0 0 2 8 8 

Věkový průměr 87 let 

Obložnost v % 98,7% 

Přepočtený počet úvazků 16,65 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Domácí zdravotní péče je forma od-
borné zdravotní péče. Je poskytová-
na přímo v domácím prostředí po-
třebným  lidem jako terénní péče. 
Umožňuje jim setrvat ve vlastním 
prostředí, které dobře znají a pozitiv-
ně ovlivňuje i jejich psychický stav. 
Ošetřování pacientů v domácím pro-
středí je možné na základě indikace 
praktického lékaře, nebo při propuš-
tění z hospitalizace do domácího 
ošetřování. Odborné úkony jsou 
prováděny zdravotními sestrami 
registrovanými MZ ČR k samostatné-
mu výkonu práce všeobecné sestry. 
Domácí zdravotní péče, která je indi-

kovaná praktickým lékařem je plně  
hrazena ze zdravotního pojištění 
každého občana. Odborné zdravotní 
ošetření poskytujeme pacientům 
všech věkových skupin s dlouhodo-
bým i akutním onemocněním a všem 
ostatním, kteří ho nezbytně potře-
bují. 
Poskytujeme tyto úkony: aplikace 
injekcí, inzulínu, hypodermoklýzu,  
odběry krve a dalšího biologického 
materiálu, péče o drény a žaludeční 
sondy, péče o permanentní močový 
katetr, převazy defektů (proleženin, 
bércových vředů, špatně se hojících 
ran po chirurgických zákrocích 
apod.), měření vitálních funkcí – TK, 
puls, dech, TT, saturace, vyšetření 
glykémie, podávání léků, výměnu 
permanentních katetrů u žen, kly-
zma, ošetřování stomií, odsávání 
hlenů z dýchacích cest a edukaci 
rodinných příslušníků. 
Domácí zdravotní péče je poskytová-
na nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. 

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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Počet pacientů 386 

Počet návštěv 18 142 

Počet kilometrů 114 050 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 

Posláním domácí hospicové péče 
Uherský Brod je všestranná podpora 
a pomoc nevyléčitelně nemocným 
osobám v konečném stádiu nemoci 
a také rodinám a jednotlivcům, kteří 
se rozhodli pečovat o vážně nemoc-
nou blízkou osobu v domácím pro-
středí. Toto poslání naplňujeme 
praktickým provázením všech zú-
častněných osob touto nelehkou 
situací, dle jejich individuálních po-
třeb a zájmů. 
 
Co nabízíme? 
■ Všestrannou podporu a pomoc 
rodině, která na sebe vzala péči o 
člověka, který umírá 
■ Multidisciplinární tým  
 spolupráce s praktickými a od-

bornými lékaři 
 spolupráce s odborným konzul-

tantem 
 domácí zdravotní péče 
 pečovatelská služba 
 péče o pečující 
 sociální práce 
 duchovní podpora 
 psychologická podpora 
 půjčovna zdravotních a kom-

penzačních pomůcek 
 půjčovna speciálních zdravotnic-

kých přístrojů 
 poradenství 
 péče o pozůstalé 
■ Službu nepřetržitě 24 hodin den-
ně, 7 dnů v týdnu 
■ Zaškolení členů rodiny v ošetřová-
ní nemocného 

Zdravotní péče je poskytována bez-
platně na základě indikace ošetřují-
cího lékaře. 
 
Podmínky pro přijetí 
 klient trpí nevyléčitelnou nemo-

cí v pokročilém nebo terminál-
ním stádiu 

 klientova rodina je ochotna spo-
lupracovat na domácí hospicové 
péči a alespoň jedna osoba je 
připravena převzít odpovědnost 
za celodenní péči o klienta 

 místo poskytování péče na úze-
mí děkanátu Uherský Brod/ORP 
Uherský Brod 

 
Cílová skupina paliativní péče 
Cílovou skupinu paliativní péče tvoří 
pacienti v pokročilých a konečných 
stádiích nevyléčitelných chorob. 
Onemocnění a stavy, které v pokro-
čilých stádiích obvykle vyžadují palia-
tivní péči, jsou: 
 nádorová onemocnění 
 neurodegenerativní onemocně-

ní typu roztroušené skleróze, 
Parkinsonovy nemoci, demence, 
ALS 

 konečná stadia chronických or-
gánových onemocnění: srdeč-
ních, plicních, jaterních a ledvin-
ných 

 AIDS 
 polymorbidní geriatričtí pacienti 
 
 
 
V roce 2017 poskytla naše služba 
zdravotní péči 17 hospicovým paci-
entům. 
 
 
 
 
 
Domácí hospicovou (paliativní) péči 
poskytujeme na základě rozhodnutí 
Krajského úřadu Zlínského kraje.  

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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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY  
S DĚTMI V TÍSNI UHERSKÝ BROD 

tována v oblastech bydlení, hospo-
daření s finančními prostředky, péče 
o dítě, rodinných vztahů, zaměstná-
ní, péče o domácnost, péče o vlastní 
osobu a bezpečí. V průběhu roku 
2017 se celkem 13 klientkám podaři-
lo zajistit si běžné bydlení, a tím zís-
kat i stálé zázemí pro své děti. 
Azylový dům nedisponuje rozsáhlými 
vnitřními prostory pro děti, proto 
jsme velmi vděční za úspěšný pro-
jekt společnosti Tesco „Vy rozhodu-
jete, my pomáháme“, díky kterému 
jsme získali částku 30.000 Kč na re-
novaci a rozšíření dětského hřiště. 
Velké poděkování patří všem dár-
cům, sponzorům a dobrovolníkům, 
s jejichž pomocí mohly být zorgani-
zovány akce jako například Oslava 
dne dětí, Promítání, Mikuláš, Vánoč-
ní nadílka nebo mohlo být pořízeno 
další vybavení a elektrospotřebiče. 
Poděkování patří také městu Uher-
ský Brod a všem spolupracovníkům.  

Služba Azylového domu pro matky 
s dětmi v tísni Uherský Brod funguje 
již 18 let. Jejím posláním je poskyto-
vání pobytové služby matkám s ne-
zaopatřenými dětmi a těhotným 
ženám, které se ocitly v nepříznivé 
životní situaci, již nezvládají vlastní-
mi silami řešit. V roce 2017 bylo při-
jato 27 klientek a 57 dětí, což je nej-
vyšší počet od zahájení činnosti. 
Současně vzrostl i počet evidova-
ných žádostí na 112. 
Během pobytu v našem zařízení po-
skytujeme pomoc a podporu klient-
kám tak, aby po odchodu z AD byly 
schopny co nejlépe obstát v každo-
denním životě a byly co nejméně 
závislé na sociální pomoci. Podmín-
kou pobytu je aktivní spolupráce 
klientky při řešení své nepříznivé 
situace. Pomoc je konkrétně posky-

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

  
Azylový dům 

  

Identifikátor 3001486 

Kapacita služby 9 bytových jednotek, 29 lůžek 

Počet klientů 27 klientek/matek, 57 dětí 

Obložnost 89,2 % 

Dělení klientů dle cílových sku-
pin 

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

Zaměstnanci HPP 5,71 úvazků 

Provozní doba nepřetržitě 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

TERAPEUTICKÁ DÍLNA  
SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD 

vým klientům.  Bylo nutné také při-
jmout pracovní posily, takže od 
1.3.2017 jsme přijali dvě nové pra-
covnice na pozici pracovník 
v sociálních službách.  
Přes náročnost, kterou skýtá zajiště-
ní a zprovoznění nové služby, se nám 
podařilo uskutečnit všechny akce, 
které vnímáme již jako tradiční. Pro-
běhlo pečení perníčků s pracovnice-
mi Tesco Uherský Brod, Filmové pro-
mítání pro osoby se zdravotním po-
stižením a Zábavné plavání ve spolu-
práci s Městem Uherský Brod. 

Jsem velmi ráda, že do shrnutí roku 
2017 mohu napsat zprávu o tom, že 
se nám podařilo rozšířit kapacitu 
Terapeutické dílny sv. Justiny Uher-
ský Brod.  
Několik let jsme měli velký počet 
žadatelů o naši službu, které jsme 
museli odmítnout z důvodu nedosta-
tečné kapacity. Tato skutečnost nás 
vedla k zamýšlení se, zda by nebylo 
vhodné službu rozšířit. Rozhodnutí 
znělo: „ Rozšíříme kapacitu o 10 kli-
entů v jeden okamžik!“   
V této chvíli bylo jasné, že služba 
nebude moct být poskytována 
ve stávajících prostorách a máme 
dvě možnosti, buď se podaří najít 
prostor, kde bude celá dílna, nebo 
najít takový, kde mohou být jen noví 
klienti a budeme mít dvě místa, kde 
bude služba poskytována.  
Zdařila se druhá varianta a 1.3.2017 
jsme otevřeli dílnu v Městské ne-
mocnici s poliklinikou Uherský Brod. 
Dílna se nachází v 3. patře v pavilonu 
C. Ze stávajících klientů se dva roz-
hodli, že chtějí chodit do dílny na 
polikliniku, chtěli zkusit něco nového 
a své nabyté zkušenosti předat no-

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Bc. Jana Boráková 
mobil: +420 739 547 620 
 
Pod Valy 664 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 631 388 
jana.borakova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Sociálně terapeutická dílna 

Identifikátor 6420497 

Kapacita služby 24 klientů v jeden okamžik 

Počet uzavřených smluv 18 

Počet kontaktů za rok 3 151 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA 
kých věnečky, které jsme společně 
vyrobili. 
Každý měsíc nám kněží z farnosti 
zprostředkovávají duchovní povzbu-
zení se mší svatou. 
Před vánočními svátky nám studenti 
GJAK přiblížili vánoční atmosféru 
koledováním a výrobou malých dá-
rečků. 
Každoročně nabízíme veřejnosti se-
známení se s naší službou a proble-
matikou ACH pořádáním dne otevře-
ných dveří, který je celostátně na-
zván „DNY PAMĚTI“. V rámci spolu-
práce s ČALS nabízíme veřejnosti 
informační materiály k problematice 
ACH a také možnost absolvování 
testů paměti, jejichž výsledky včas 
upozorní na příznaky poruchy pamě-
ti, aby se včasnou odbornou péčí 
oddálily projevy demence. 
Naši kvalifikaci si všichni rozšiřujeme 
pravidelnou účastí na odborných 
školeních a stážích. Nabyté zkuše-
nosti a znalosti uplatňujeme při práci 
s našimi klienty.  
Konec roku nám přinesl milá překva-
pení od Ježíškových vnoučat – pod-
nikatel ze Strážnice, pan Múčka nám 
splnil přání a daroval našim klientům 
velkou TV. 
Dne 8. prosince se nám podařilo 
obhájit recertifikaci VÁŽKA s  vyso-
kým bodovým ohodnocením za od-
borně poskytovanou péči lidem trpí-
cím ACH a jinými typy demence. 
Na závěr vyjadřujeme díky našim 
sponzorům, městu Uherský Brod, 
dárci panu Múčkovi, kněžím farnosti, 
dobrovolníkům a rodinným příslušní-
kům za jejich pomoc, službu i podpo-
ru. Věříme, že naše spolupráce bude 
nadále úspěšně pokračovat. 

Naše zařízení již řadu let nabízí péči 
osobám starším 45 ti let, které tr-
pí Alzheimerovou chorobou (ACH) a 
jinými typy demence. 
Každodenními činnostmi pomáháme 
našim klientům řešit jejich nepřízni-
vou sociální situaci. Aktivizujeme je 
dle individuálního plánu, podporuje-
me v udržení soběstačnosti, aby-
chom zabránili jejich sociální izolaci 
a předčasnému odchodu do pobyto-
vého zařízení. 
Naše celoroční společenské a pra-
covní aktivity: 
Pravidelnou společenskou událostí 
je pro naše klienty “tanečníky“ cha-
ritní ples, který se konal ve Strání. 
Fašankové veselí v maskách 
s tancem a zpěvem nám přispělo 
k rozptýlení před postní dobou, ve 
které se zamýšlíme nad duchovními 
hodnotami.  
Milým překvapením v zimních měsí-
cích byla návštěva dětí z Předbran-
ské MŠ. Bylo dojemné s jakou rados-
tí a vážností našim klientů nabídly 
zdravou svačinu a dezert. 
Letní výlet do Luhačovic je již tradi-
ce, která je vždy velmi vítaná, proto-
že je i nakažlivé kouzlo lázeňské at-
mosféry, umocněné posezením nad 
dobrým moučníkem a kávou.  
V období dušiček jsme navštívili hřbi-
tov a dekorovali hroby svých blíz-

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 
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Typ sociální služby (zákon  

č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Denní stacionář 

Identifikátor 8320216 

Kapacita služby 10 klientů 

Počet klientů 14 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
dávat jménem klientů návrhy na 
oddlužení, které si po novele insol-
večního zákona nemůže klient podat 
sám, pokud není právního nebo eko-
nomického vzdělání. 
Prostřednictvím dluhového poraden-
ství nabízíme pomoc při zjišťování 
stavu dluhů, zprostředkování kon-
taktu s věřiteli, úřady, exekutory a 
následnou asistenci při komunikaci 
s nimi, konzultaci možných způsobů 
splácení dluhů, sestavení splátkové-
ho kalendáře, podáváním návrhů 
v rámci exekučního řízení, posouzení 
a příprava podkladů pro podání ná-
vrhu na oddlužení i následnou dlou-
hodobou spolupráci s klientem za 
účelem zlepšení jeho finanční gra-
motnosti a způsobu nakládání 
s finančními prostředky, jako pre-
venci předlužení.  
Za první měsíce naší činnosti jsme 
zaznamenali značný zájem o tento 
typ služby, který přesahuje naše 
dosavadní kapacitní možnosti. Pora-
denskou činnost zajišťujeme pouze 
v rozsahu 12 hodin týdně, a to každé 
pondělí a středu v době od 8.00 hod 
do 14.00 hod. I přes tento handicap 
jsme v roce 2017 smluvně poskytli 
poradenskou službu 53 klientům s 
tím, že z kapacitních důvodů jsme 
bohužel museli u více než 30 klientů 
poskytnutí služby odmítnout.  Vzhle-
dem k této skutečnosti je naší prvo-
řadou snahou dosáhnout zařazení 
služby do sítě sociálních služeb Zlín-
ského kraje a navýšení její kapacity 
služby na dva celé pracovní úvazky.  
Pokud bude naše služba v tomto 
směru úspěšná, jsme připraveni po-
máhat s řešením problémů těch 
nejpotřebnějších. 
Jménem služby děkuji všem, kteří 
nás v našich začátcích podporovali a 
podali nám pomocnou ruku. Jmeno-
vitě Městskému úřadu Uherský 
Brod, panu Ing. Jiřímu Rosenfeldovi 
CSc., panu řediteli a všem, kteří cítí 
potřebnost této služby v našem regi-
onu a drží nám palce do další činnos-
ti. 

Odborné sociální poradenství je od 
1.4.2017 novou sociální službou Ob-
lastní charity Uherský Brod. Svým 
charakterem poradenské činnosti a 
poskytovanými službami je první 
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 znevýhod-
nění nemůžou zajistit řešení své ob-
tížné situace sami  a případná jiná 
pomoc je pro ně nedostupná (např. 
z důvodu sociální potřebnosti, aktu-
ální krize, špatné informovanosti, 
omezené schopnosti komunikovat 
apod.).  Naší snahou, je poskytnout 
odbornou pomoc co nejkomplexněji, 
která buď vyřeší,  nebo přispěje 
k řešení nepříznivé situace klienta 
a  minimalizuje rizika možného soci-
álního vyloučení z důvodu zdravotní-
ho handicapu, ztráty zaměstnání, 
zadluženosti apod. Proto naše služ-
ba v rámci spektra své činnosti, nabí-
zí 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 služ-
bách v rámci zařízení Charity nebo 
regionu a v případě potřeby zajištění 
návazné pomoci u těchto zařízení.  
Prioritou našeho poradenství však je 
dluhová problematika a řešení za-
dluženosti. Z tohoto důvodu jsme 
v prosinci 2017 podali u Ministerstva 
spravedlnosti ČR žádost o akreditaci 
pro poskytování služeb v oblasti od-
dlužení. Po udělení akreditace bude-
me tak subjektem oprávněným po-

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
JUDr. Lenka Končitíková 
mobil: +420 735  713  786 
 
Přemysla Otakara II  2476 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 631 388 
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD 
ta, kde dárci splnili přání 16 seniorů . 
Děkujeme všem obcí, které nám 
vyjadřují podporu, Tescu Uherský 
Brod za materiální podporu a hlavně 
novým dvěma dobrovolnicím, které 
každý týden obětují osamělým lidem 
několik hodin svého času.  

Služba byla během celého roku po-
skytována přímo v domácnostech 
seniorů. Snažili jsme se více uvádět 
ve známost skrytý problém samoty 
starých lidí. Náš typ služby má ve 
Zlínském kraji v rámci plánování slu-
žeb jednu z nejnižších priorit. Zapojili 
jsem se také do krásného projektu 
Českého rozhlasu Ježíškova vnouča-

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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Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. služ-
bách) 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením 

Identifikátor 2893219 

Forma služby Terénní (služba je poskytovaná ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Uher-
ský Brod - obce Uherský Brod, Korytná, Strá-
ní, Horní Němčí, Dolní Němčí, Bánov) 

Počet klientů 54 

Věkový průměr 80,9 let 

Počet uskutečněných setkání 1 242 

Průměrný přepočtený úvazek 1,2 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM  
SV. VINCENCE  UHERSKÝ BROD 

lé následky. Po léčbě se neměl kam 
vrátit, otec ho nechtěl domů přijat a 
tak se protloukal životem sám. Opět 
drogy i alkohol. Do NDC začal dochá-
zet poté, co nezaplatil měsíční nájem 
na ubytovně a byl vyhozen na ulici. 
Ve službě pán využíval poskytnutí 
stravy, mohl se osprchovat, vyprat 
prádlo. Pracovníci s pánem intenziv-
ně pracovali na změně jeho myšlení, 
aktivně ho motivovali ke změně jeho 
dosavadního způsobu života. Vojtovi 
se podařilo najít si práci, pracoval ve 
třísměnném provozu. Po noční smě-
ně spal za stolem v NDC, jinak přes-
pával v Noclehárně v Uherském Bro-
dě. V takových nekomfortních pod-
mínkách vydržel téměř rok. Věděl, že 
bez finančních prostředků se o sebe 
nedokáže postarat. V práci si našel 
přítelkyni, po půl roce spolu začali 
bydlet, v současné době spolu čekají 
miminko a schyluje se ke svatbě. S 
pánem jsme stále v kontaktu, i když 
už není naším klientem. Chci podě-
kovat svým kolegyním za skvělou 
práci, která je velmi psychicky namá-
havá. Děkuji jim za jejich empatii, 
pokoru, humor i za nápady, kterými 
službu pomáhají rozvíjet. Moje po-
děkování patří také městu Uherský 
Brod, Městské policii Uherský Brod, 
Policii ČR Uherský Brod, Sociálnímu 
odboru města Uherský Brod, vedení 
Lidové Tvorby a také všem, kdo se 
jakkoli podíleli na chodu Nízkopraho-
vého denního centra.   

Už osmým rokem pomáhají pracov-
níci Nízkoprahového denního centra 
sv. Vincence v Uherském Brodě 
(NDC) lidem bez domova při hledání 
bydlení, práce, při řešení jejich zdra-
votního stavu, při zkontaktování se s 
rodinou atd. Cílem NDC je předchá-
zet sociálnímu vyloučení z důvodu 
ztráty bydlení, předcházet zdravot-
ním komplikacím, které vznikly tako-
vým způsobem života. Pracovníci se 
aktivně snaží motivovat klienty ke 
změně dosavadního způsobu života.  
Pro představu práce v NDC uvádím 
příběh pana Vojtěcha. Pán pochází 
z rozvedeného manželství, soudem 
byl svěřen do péče otce. Prožil 
„divoké“ dětství a pubertu, zkusil jak 
drogy, tak nadměrné užívání alkoho-
lu. Po smrti prarodičů, kteří Vojtěcha 
vychovávali, mu otec sbalil věci a 
vyhodil ho na ulici. To mu bylo dva-
cet let. Podařila se mu najít práce ve 
strojařské firmě, kde pracoval do 
roku 2015, kdy se stal účastníkem 
těžké autonehody. Více než rok trva-
lo jeho léčení, které zanechalo i trva-

 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 

Typ sociální služby Nízkoprahová denní centra 

Identifikátor 7817571 

Počet aktivních klientů 133 

Kontakty 3 858 

Intervence  817 

Strava 1 262 

Hygiena 935 

Praní prádla 214 



nutím kouzelného proutku. Každý 
chtěl nějak pomoci dědečkovi. Ne-
jen, že mu uvolňovali svá místa na 
sezení, nabídli se, že mu povlečou 
postel, dají část svého jídla a dělali, 
co mu na očích viděli. Ano, zázrak. 
Drsní chlapi se rozněžnili a chovali 
se, jakoby byl dědeček jejich vlastní. 
Někteří také přiznali, že jim jejich 
dědečka připomíná. Je vidět, že ke 
změně někdy stačí málo, třeba pří-
chod dědečka… Vždy je třeba hledat 
impulsy ke změně k lepšímu, existu-
jí… Jenže dědeček je inkontinentní a 
potřeboval by sehnat vhodné ubyto-
vání, nejlépe s pečovatelskou služ-
bou. V této záležitosti nám hodně 
pomáhají pracovnice NDC sv. Vincen-
ce, které se snaží vhodnou alternati-
vu najít. Chci jim tímto moc poděko-
vat nejen za dědečka, ale za skvělou 
spolupráci po celou dobu existence 
naší noclehárny. 
 
Poděkování patří také pracovníkům 
celé OCH Uherský Brod, pracovní-
kům Města Uherský Brod a všem 
lidem, kteří naše klienty jakkoli pod-
pořili. Přicházeli k nám lidé, kteří 
přinášeli zeleninu ze svých zahrádek, 
cukroví, šaty. Není ani tak důležité co 
přinesli, ale to, že dali najevo našim 
klientům, že jsou lidé, kterým není 
jejich osud lhostejný. Ještě jednou 
vám všem moc děkuji. 

Noclehárna Uherský Brod již dva roky 
poskytuje svým klientům, kteří se 
ocitli v tíživé sociální situaci (přišli o 
domov nebo žili v podmínkách, které 
ohrožovaly jejich život či zdraví), hygi-
enické zázemí a možnost přenocovat 
v bezpečí, čistotě a teple. Oproti 
předchozímu roku se zvýšil počet 
odespaných nocí zhruba čtyřnásobně. 
Za dva roky poskytování služeb bylo 
sepsáno téměř sto smluv s klienty. 
Někteří využívali služeb Noclehárny 
Uherský Brod jen několik dní, jiní vyu-
žívají možnosti u nás přenocovat 
dlouhodobě. Snažíme se klientům 
zmírnit jejich nepříznivou situaci vy-
tvářením co nejvhodnějšího prostře-
dí. V zimě naši klienti ocení teplo, 
sucho, čisto, ale také možnost pose-
dět u televize a pohovořit ve společ-
ných prostorách. 
 
Většinou jsou klienti zvyklí na tvrdý 
život na ulici a snaží se starat sami o 
sebe. Jednoho večera se ale situace 
výrazně změnila. Přišel k nám kouzel-
ný dědeček. Drobný pán, přes sedm-
desát let. Změna v chování našich 
mladých klientů započala, jako máv-

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
NOCLEHÁRNA UHERSKÝ BROD 

Kontaktní údaje 
  Vedoucí zařízení 
  Bc. Pavel Janča 
  mobil: +420  601 387 996 
 
  Vazová 2497 
  688 01 Uherský Brod 
  +420 735  713 789 
  pavel.janca@uhbrod.charita.cz 
  www.uhbrod.charita.cz 
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Typ sociální služby (zákon č. 
108/2006 Sb., o soc. službách) 

Noclehárna 

Identifikátor 503 34 43 

Kapacita služby (počet lůžek) 16 

Počet klientů (smluv) 71 

Odespané noci (lůžkodny) 4 104 

Pracovní úvazky k 31.12.2017 2,5 



tou pomoc. 
 
Cílem je poskytnout okamžitou infor-
maci a radu o možnosti řešení tíživé 
sociální situace osobám všech věko-
vých skupin. 
Formy pomoci: 
 Linka sociální pomoci – oka-

mžitá telefonická pomoc 
(rozhovor, zprostředkování 
kontaktu na jiné služby, insti-
tuce) 

 On-line sociální pomoc – po-
skytnutí informací a rad skrze 
mailovou komunikaci; 

Okamžitá pomoc – v rámci našich 
možností poskytneme okamžitou 
pomoc lidem v krizi, nouzi a přispěje-
me tak k vyřešení jejich akutní obtíž-
né situace 

Regionální centrum sociální pomoci 
v Uherském Brodě se zaměřuje na 
pomoc všem potřebným občanům 
v regionu, jejich rodinám, obcím, far-
nostem a dalším úřadům v oblasti 
prvotního sociálního poradenství. 
Posláním je pomoc osobám rychle se 
zorientovat v široké nabídce sociál-
ních služeb, nasměrovat na další služ-
by či instituce, pomoci zajistit okamži-

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
REGIONÁLNÍ CENTRUM  SOCIÁLNÍ POMOCI 

  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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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

KUCHYŇ S JÍDELNOU 

V uplynulém roce jsme oslavili 25. 
výročí znovuobnovení činnosti naší 
organizace. 
Pracovníci kuchyně začali připravo-
vat stravu až o šest let později , přes-
to se kuchyň brzy stala nedílnou 
součástí Oblastí charity v Uherském 
Brodě. 
Zpočátku se jídlo připravovalo pouze 
pro klienty našich zařízení,  postup-
ně se však pro velký zájem okruh 
strávníků rozšiřoval. V současné do-
bě rozvážíme obědy jak  lidem se 

zdravotním postižením a seniorům, 
kteří nejsou schopni zajistit si stravu 
sami (sociální činnost), tak i pro širo-
kou veřejnost (činnost komerční ). 
Za poplatek obědy rozvážíme, ale je i 
možnost stravování v naší jídelně, 
nebo si jídlo odnést v jídlonosiči. 
Dovoz zajišťujeme na základě uza-
vřené smlouvy, v jídelně je stravová-
ní řešeno  formou stravenek.  
Vaříme 365 dnů v roce včetně víken-
dů a svátků.  
Od listopadu 2012 jsme zapojeni do 
Integrovaného záchranného systé-
mu. S hasiči Zlínského kraje máme 
uzavřenou smlouvu o poskytování 
stravy při mimořádných událostech. 
Pracovníci kuchyně se aktivně zapo-
jují do příprav prezentačních a bene-
fičních akcí pořádaných naší organi-
zací. 
Děkujeme našim strávníkům za za-
chování přízně a přejeme, aby jim u 
nás co nejvíce  
chutnalo. 

Kontaktní údaje 
Vedoucí kuchyně 
Michal Fojtík 
mobil: +420 724 651  251 
Šéfkuchař 
Dušan Pajurek 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 630 648 
michal.fojtik@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Počet obědů v roce 2017 148 840 

Průměrný počet obědů v pracovní den 483 

Průměrný počet obědů ve dnech volna 243 

Cena oběda pro klienty 60 Kč 

Cena oběda pro ostatní 65 Kč 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V roce 2017 se vykoledovalo v obcích uher-
skobrodska celkem 1 306 203 Kč.    
 
Klíč k rozdělení výtěžku TKS 
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc 15% 
Celostátní projekty      5% 
Režie sbírky           5% 
Humanitární pomoc   10% 
Vráceno Charitě UB   58% 
Nouzový a krizový fond ACHO     7% 

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

V Oblastní charitě Uherský Brod bylo z výtěžku TKS použito celkem 794 679 Kč. 
 
 

Výtěžek sbírky byl použit na tyto záměry: 
Přímá pomoc rodinám s dětmi: 150 000,- Kč 
Sociální odborné poradenství (vč. dluhového poradenství): 100 000,- Kč  
Podpora CPMP: 100 000,- Kč 
Rozšíření poskytování pečovatelské péče v PS Bánov: 200 000,- Kč 
Rozšíření služeb Centra seniorů: 200 000,- Kč 
Nákup kompenzačních pomůcek: 44 679,- Kč 

Od ledna 2017 do prosince 2017 jsme v rámci Přímé pomoci finančně podpoři-
li 46 žadatelů z 12 obcí ORP Uherský Brod. Téměř polovina vydané částky byla 
určena na pomoc dětem ve škole, či školce (strava, školné, školní pomůcky, 
apod.) 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, samot-
ným dárců, dalším dobrovolníků i všem, kteří na potřebné myslí v modlitbách. 
Tvoříme společně dílo, které pomáhá na mnoha místech.  
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POSTNÍ ALMUŽNA 
V roce 2017 tato tradiční sbírka ve farnostech děkanátu vynesla 151 571 Kč. 
V některých papírových pokladničkách se objevily také lístky se jmény rodin, 
které farníci anonymně navrhli na podporu. Tyto rodiny pracovníci Charity 
Uherský Brod oslovili a po prošetření jejich sociální situace nabídli pomoc.  
Záměry využití překládá ředitel Oblastní charity Uherský Brod a schvaluje dě-
kan. 
 
Záměry využití za rok 2017 včetně finančních darů se stejným úmyslem: 
Dar Domovu sv. Kříže, péče o nemocné kněze:  10 000 Kč 
Přímá podpora rodinám v nouzi v děkanátu Uherský Brod : 20 910 Kč 
Nákup kompenzačních pomůcek a vybavení do služeb Charity: 83 827 Kč 
Příspěvek na nocleh pro osoby bez přístřeší: 9 550  Kč 
Podpora dobrovolnictví: 31 631 Kč 
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Výsledky Postní almužny 2017 

Farnost Vybraná částka 

Uherský Brod 15 776 Kč 

Újezdec u Luhačovic 5 705 Kč 

Horní Němčí 3 375 Kč 

Dolní Němčí 15 000 Kč 

Vlčnov 10 670 Kč 

Pitín 6 279 Kč 

Strání 22 268 Kč 

Bojkovice 15 000 Kč 

Nezdenice 3 842 Kč 

Rudice 1 461 Kč 

Prakšice 12 640 Kč 

Březová 3 226 Kč 

Bánov 8 698 Kč 

Hradčovice 6 692 Kč 

Nivnice 9 793 Kč 

Starý Hrozenkov 3 297 Kč 

Šumice 2 108 Kč 

Korytná 5 741 Kč 

CELKEM 151 571 Kč 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

NÁKLADY V ROCE 2017 
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB 14 104 867,86 

spotřeba potravin 3 908 528,79 

zdravotní materiál 583 986,49 

kancelářský materiál 183 857,75 

úklidový materiál 407 499,11 

drobné nákupy, spotřební materiál 463 110,40 

pracovní oděvy 239 192,73 

pohonné hmoty + LPG 679 627,92 

náklady TKS 8 727,00 

DDIM 1 414 520,08 

spotřeba energie 2 016 942,73 

opravy a údržba 647 546,63 

cestovné 62 368,00 

nájemné 974 885,56 

telefony 138 946,68 

poštovné 23 774,00 

revize 22 237,00 

školení 101 019,00 

reprezentace, pohoštění 239 524,00 

ostatní služby 1 988 573,99 
  

OSOBNÍ NÁKLADY 52 342 196,75 

hrubé mzdy 37 450 533,00 

DPP, DPČ 1 350 637,00 

sociální a zdravotní pojištění 12 935 504,75 

ostatní sociální pojištění 341 650,00 

zákonné sociální náklady 263 872,00 
  

OSTATNÍ NÁKLADY 2 759 121,03 

daně a poplatky 26 099,00 

pojištění 309 109,50 

ostatní provozní náklady 498 412,18 

odpisy 725 500,35 

provozní režie 1 200 000,00 

  

NÁKLADY CELKEM 69 206 185,64 
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VÝNOSY V ROCE 2017 
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 34 545 628,90 

za prodané vlastní výrobky a zboží 8 607 473,56 

za služby poskytnuté klientům 20 433 444,95 

od zdravotních pojišťoven 5 504 710,39 

  

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DARY 1 613 128,35 

příspěvky od jednotlivců 354 408,29 

dary od sponzorů 368 350,96 

příspěvky z obcí 198 000,00 

Tříkrálová sbírka 600 000,00 

Postní almužna (kostelní sbírka) 92 369,10 

  

OSTATNÍ VÝNOSY 1 378 004,54 

mimořádné výnosy 62 309,29 

jiné ostatní výnosy 1 305 923,00 

tržby z prodeje majetku 0,00 

úroky 9 772,25 

  

PROVOZNÍ DOTACE 31 953 792,59 

Zlínský kraj- zajištění dostupnosti 24 413 400,00 

Zlínský kraj– vybraný druh 4 044 479,00 

Zlínský kraj– zajištění dostupnosti 457 900,00 

Zlínský kraj– CPMP 20 000,00 

Dotace obcí 60 000,00 

projekt vzdělávání 1 010 247,59 

provozní dotace město Uherský Brod 948 400,00 

provozní dotace Úřad práce Uherské Hradiště 951 366,00 

Ministerstvo vnitra ČR 48 000,00 

  

VÝNOSY CELKEM 69 490 554,38 
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Investice - v roce 2017 proběhl nákup 1 ks nové pece čtyřetážové 
pekařské Kč 47.065,35. Proběhl rovněž nákup domu Uherský 
Brod, Masarykovo nám. č. p. 165, včetně přilehlého pozemku, 
celková výše investice Kč 12.267.156,50. 
Výsledek hospodaření za rok 2017 ovlivňují odpisy, které jsou ve 
výši Kč 725.500,35. Celkově naše organizace vykazuje za r. 2017 
zisk ve výši Kč 284.368,74.  
 

Ing. Libor Mikel, ekonom         
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 

Ztrátová střediska 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Ředitelství 1 271 745,25 1 271 745,25 0,00 

Centrum seniorů Uherský Brod 495 115,57 220 126,00 -274 989,57 

Odborné sociální poradenství Uh. Brod 168 746,92 130 000,00 -38 746,92 

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 6 000 120,38 5 689 793,32 -310 327,06 

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 4 080 541,00 4 080 541,00 0,00 

Vzdělávání 1 035 816,42 1 016 917,42 -18 899,00 

Pečovatelská služba Strání 4 654 542,29 4 650 344,91 -4 197,38 

Pečovatelská služba Korytná 4 521 142,11 4 137 892,36 -383 249,75 

Pečovatelská služba Bánov 3 279 619,51 2 908 409,01 -371 210,50 

Nízkoprahové denní centrum 1 896 620,91 1 889 541,00 -7 079,91 

Noclehárna Uherský Brod 1 354 176,76 1 305 180,00 -48 996,76 

Dobrovolnictví 126 287,76 59 010,00 -67 277,76 

Náklady TKS 13 687,65 12 035,92 -1 651,73 

celkem: 28 898 162,53 27 371 536,19 -1 526 626,34 

Zisková střediska 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Kuchyně sociální 3 911 299,29 4 049 173,00 137 173,71 

Centrum materiální a potravinové pomoci 279 452,69 285 512,29 6 059,60 

Domácí zdravotní péče 3 754 235,10 3 768 971,78 14 736,68 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni UB 3 256 664,92 3 415 927,16 159 262,24 

Denní stacionář Domovinka 1 337 531,07 1 401 641,00 64 109,93 

Charitní dům Slavkov 5 086 829,49 5 407 262,77 320 433,28 

Charitní dům Nivnice 6 089 744,19 6 785 444,22 695 700,03 

Charitní dům Vlčnov 6 011 652,73 6 120 255,06 108 572,33 

Pečovatelská služba Horní Němčí 1 852 920,00 1 951 851,83 98 931,83 

Pečovatelská služba Dolní Němčí 4 806 272,75 4 862 538,10 56 265,35 

Ples 84 892,99 119 417,00 34 524,01 

IZS—krizová pomoc 6 272,77 12 930,00 6 657,23 

celkem: 36 478 467,99 38 180 894,21 1 702 426,22 

Hospodářská činnost 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Kuchyň ekonomická 3 794 031,10 3 889 155,96 95 124,86 

Pečovatelky - pedikúry 35 524,02 48 968,02 13 444,00 

  3 829 555,12 3 938 123,98 108 568,86 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2017 

Oblastní charita Uherský Brod 
Náklady Výnosy VH 

69 206 185,64 69 490 554,38 284 368,74 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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PODĚKOVÁNÍ 
Státní orgány 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb 
na území Zlínského kraje pro rok 2017 ve výši Kč 24.413.400,-.  
Sociální služba Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod je poskytována za 
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných 
druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 a 2017 ve výši Kč 
4.044.479,-. 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění priorit na území Zlínského kra-
je pro rok 2017 ve výši Kč 457.900,-. 
Centrum materiální a potravinové pomoci sv. Zdislavy Uherský Brod je spolufi-
nancováno Zlínským krajem ve výši Kč 20.000,-. 
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo neinvestiční dotaci na program 
„Dobrovolnická služba“ ve výši Kč 48.000,-. 
Města a obce 
Město Uherský Brod poskytlo dotaci z rozpočtu města  948.400,-  (Charitní 
pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský 
Brod ve výši Kč 525.500,-, Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský 
Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský brod ve výši Kč 160.000,-, 
Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořen městem Uherský Brod ve 
výši Kč 79.100,-, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl fi-
nančně podpořen městem Uherský Brod ve výši Kč 17.900,-, Denní stacionář 
Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši Kč 90.300,-, 
Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem 
Uherský Brod ve výši Kč 40.600,-, Centrum seniorů pomoci bylo finančně pod-
pořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 5.000,-, Odborné sociální poradenství 
Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 
30.000,-.) 
Za finanční dary děkujeme obcím Bánov, Dolní Němčí, Vlčnov, Březová, Šumi-
ce, Slavkov, Nivnice, Strání, Bystřice pod Lopeníkem.  
Děkujeme všem obcím, které nám pomáhají na zařízeních s opravami, rekon-
strukcemi, úklidem atd. 
Ostatní instituce 
Úřad práce Uherské Hradiště Kč 951.366,-. 
Ostatní firmy 
Slovácké strojírny, a. s.,  Nadační fond Tesco , Nadace Synot, KASKO spol. 
s r.o., Auto FS s.r.o.,      F.E.D. s.r.o., LINEA NIVNICE, a.s., VOMA s.r.o., Epos, 
spol. s r.o., Teknia Uherský Brod, a.s.,  
Farní úřady  
Děkujeme Římskokatolické farnosti Uherský Brod a všem jednotlivým farnos-
tem v uherskobrodském děkanátu za pomoc při Tříkrálové sbírce, Postní al-
mužně a duchovních činnostech na našich zařízeních. 
Děkujeme všem 
 dárcům 
 sponzorům 
 státním institucím 
 obcím a městům 
 farním úřadům uherskobrodského děkanátu 
 dobrovolníkům 
 brigádníkům 
 zaměstnancům 
 tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek 
 Radě charity a její revizní komisi 
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„Poslat je domů hladové nechci“  ( Mt  15, 32) 
Tento rok byla naše služba svěřena pod ochranu svaté paní Zdislavy, patronky 
rodin a pečovatelky o chudé. Celý rok také pokračoval projekt FEAD 
(Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám podpořeného finanční-
mi prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám), z kterého jsme 
čerpali nejen potraviny a hygienu, ale i základní domácí vybavení (talíře, hrn-
ce…) a textil (čepice, spodní prádlo…). Výdej materiální pomoci se ustálil na 
průměrných 45 vydaných balíčků za měsíc. Před Vánoci proběhla mimořádná 
akce „První pomoc Vánoční“, kdy vybrané rodiny obdržely jako překvapení 
materiální dar z našich zásob. Obdarováno tak bylo 42 rodin. 

 
Ing. František Bílek, Ph.D. 

vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci 
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CENTRUM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI 
SVATÉ ZDISLAVY 

PŘUJATÉ POTRAVINY A HYGIENA   

Postní potravinová sbírka ve farnostech 494 Kg 

Adventní potravinová sbírka ve farnostech 750 Kg 

Sbírka "Ne každý má hody" v prodejnách Jednota  420 Kg 

Národní potravinová sbírka Tesco Uherské Hradiště, Uherský Brod 
a Kaufland Uherské Hradiště 

2307 Kg 

Potraviny získané z Potravinové banky Zlín 2364 Kg 

Dary výrobců (Linea, Hamé) 2550 Kg 

Projekt FEAD 2_ Potraviny 5383 Kg 

Projekt FEAD 2_Hygiena 2334 Kg 

Celkem 16 602 Kg 

DALŠÍ SBÍRKOVÁ ČINNOST   

Sbírka Brýlí 1020 Ks 

Sbírka pro rodinu z Veselí n. Moravou 26 521,- Kč 

Vánoční dárky pro děti z Ukrajinských dětských domovů 22 dárků 

FEAD_textil a základní domácí potřeby - v hodnotě 114 170,-Kč 

Sbírka školních potřeb - v hodnotě cca 40 000,- Kč 

POSKYTNUTNÁ POMOC   

V roce 2017 bylo potravinami nebo materiální pomocí podpořeno alespoň jednou 502 
osob, pomoc je však vydávána opakovaně. Průměrně jsou žadatelé za rok podpořeni 
4x. Téměř 50% z podpořených osob tvořily děti, 20% potom zdravotně postižení. Prů-
měrně podpořená rodina (skupina lidí, jež obdržela pomoc) čítá 3 -4 osoby. 
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POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 
OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD JE PŘIPRAVENA POSKYTNOUT POMOC PŘI 
TĚCHTO NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 
      povodně, záplavy, sesuvy půdy 
      extrémní situace způsobené rozmary počasí 
      dopravní nehody 
      požár nebo zřícení obytných domů 
      různé havárie a jiné mimořádné události  
 
Mimořádná událost 
Mimořádnou událostí se podle § 2 písmeno b) zákona č. 239/2000 Sb., o inte-
grovaném záchranném systému, rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 
činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 
majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních 
prací.   
 
POMÁHÁME  
 jednotlivcům, rodinám, komunitám 
 obcím 
 organizacím a firmám 
 
NABÍZÍME     
 základní poradenství a sociální šetření – orientace v situaci, zjišťování po-

třeb, podávání   informací 
 fyzická pomoc při odklízení škod způsobených vlivem mimořádné události 
 materiální pomoc – zajištění stravy, tekutin, čisticích prostředků, oděvů, 

vysoušecí techniky 
 první psychologická pomoc 
 duchovní pomoc 
 finanční pomoc 
 zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci 
 
SPOLUPRACUJEME S    
 integrovaným záchranným systémem 
 státní správou a samosprávou 
 farnostmi 
 Arcidiecézní charitou Olomouc a ostatními Charitami Olomoucké arcidiecé-

ze 
 jinými neziskovými organizacemi 
 
 
 
 
Kontaktní osoba pro vyžádání pomoci při řešení mimořádné události:  
Mgr. Jitka Chvílová  
telefon: 724 651 262  
e-mail: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz 
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PR A FUNDRAISING 
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Jsme si dobře vědomi, že bez propagace a podpory naší činnosti by naše práce neby-
la kompletní. Máme zájem vlastními silami získávat podporu pro naše služby od 
sponzorů, nadací a nadačních fondů, s čímž souvisí i propagace těchto aktivit. Jed-
nak jako poděkování všem, kteří tuto práci podporují a také z důvodu transparent-
nosti všech příspěvků, které naše Charita získá. Součástí šíření informací o našich 
službách a ostatních činnostech, je pravidelné vydávání zpráv na webu, sociálních 
sítích a v newsletteru Oblastní charity Uherský Brod. V publikování a šíření zpráv 
nám výrazně pomáhají i regionální média, obce (obecní zpravodaje, obecní vývěsky), 
zpravodaj Arcidiecézní charity Olomouc, TV Slovácko a některá další média.  
 
Hodně pozornosti jsme, mimo jiné, v roce 2017 věnovali propagaci činnosti dobro-
volnického centra, ale také zviditelnění našich nových služeb pro širokou veřejnost, 
kterými jsou Domácí hospicová péče Uherský Brod, Regionální centrum sociální po-
moci a Odborné sociální poradenství. 
 
Také v roce 2017 se nám od sponzorů a nadací podařilo získat řadu pomůcek, pří-
strojů a dalšího vybavení pro naše klienty a služby. Namátkou vzpomeňme například 
podporu ze strany sponzorů na činnost Domácí hospicové péče Uherský Brod, pří-
spěvky na Adventní dílničky pro klienty pečovatelských služeb, lůžka a matrace pro 
ležící klienty, pračku a sušičku pro Charitní dům Nivnice a Nízkoprahové denní cen-
trum sv. Vincence Uherský Brod, a další.  
 
Se žádostí o podporu našich služeb jsme také v průběhu roku 2017 navštívili řadu 
obcí, sponzorů a firem v ORP Uherský Brod a setkali se s velkým pochopením a 
vstřícností ze strany zástupců navštívených subjektů.  
 
Prostředky na vybavení našich služeb získáváme i vlastními aktivitami. V roce 2017 
jsme takto získali prostředky na podporu některých našich služeb například díky 
pořádání Charitního plesu ve Strání či Benefiční degustace přívlastkových vín a 
ochutnávky potravin regionálních výrobců, která se konala na Zámečku ve Strání.  
Velmi si vážíme podpory všech jednotlivců, firem, nadací i úřadů, které nám vychá-
zejí vstříc a pomáhají nám v péči o ty nejpotřebnější. Poděkování tak patří vedením 
obcí ORP Uherský Brod, sponzorům, dárcům, donátorům, ale i zástupcům médií, 
dobrovolníkům a všem dalším podporovatelům naší činnosti.  
 
 

Oleg Kapinus 
manažer pro PR a fundraising 
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DOBROVOLNICTVÍ 
Dobrovolnický program STOPA v roce 2017 
 
Rok 2017 přinesl našemu Dobrovolnickému centru mnoho příležitostí 
k činnosti, nové dobrovolníky i nové aktivity. Přivítali jsme 20 nových dobrovol-
níků, celkem v roce 2017 bylo evidováno 64 dobrovolníků, kteří vykonali 727 
dobrovolnických hodin. Byť počet hodin byl nižší, než v loňském roce 
(nepořádali jsme tábor pro děti, který je na dobrovolnické hodiny bohatý), tak 
mohu říci, že dobrovolnická činnost kvete.  
 
Zvýšil se počet hodin v našich službách, pokračujeme v programu doučování 
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, dobrovolníci dochází za pacienty 
Městské nemocnice s poliklinikou v Uherském Brodě, pomáhají při potravino-
vých a materiálních sbírkách, při pořádání akcí, předčítají, povídají si, chodí 
s klienty na procházky, navštěvují je doma – zkrátka vykonávají činnost, která je 
potřebná a my si jich za to nesmírně vážíme. Stejně jako ti, kterým zpříjemňují 
životní okamžiky svou přítomností. Pomoc dobrovolníků mohou od června 2017 
očekávat také v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a od září 2017 v Do-
mově pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě, se kterými jsme 
uzavřeli smlouvu o zajištění dobrovolnické činnosti do jejich služeb.  
 
Ráda bych zde vyjádřila obrovský obdiv a poděkování všem dobrovolníkům. 
Díky za všechny úsměvy, každičké slovo, pohlazení, objetí i oporu, kterou dává-
te druhým. Díky za procházky na čerstvém vzduchu, za „špičkování“ u člověče 
nezlob se, za trpělivost při luštění křížovky, za nevšední chvilky, které jsou vytr-
žením z každodenních stereotypů a často i chvílemi, kdy nemocní zapomenou 
na svá trápení. Díky za grafické práce, fotografie, prezentace, pomoc 
s organizací nejrůznějších akcí, za rady, za slova podpory pro uživatele i pracov-
níky i za to „dejme si spolu kávu“. Každý takový čin i chvíle jsou krásným důka-
zem toho, že naši dobrovolníci jsou úžasní lidé se srdcem na dlani a náručí do-
kořán. Děkujeme! 
 

 
Mgr. Jana Haluzová 

        koordinátorka dobrovolnictví 
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DUCHOVNÍ AKTIVITY 
 
 Otec děkan je pravidelně zván na porady vedení a na jednání Rady chari-

ty, zajímá se o činnost Charity, setkává se s vedením Charity, celoročně 
zajišťuje duchovní přednáškovou činnost pro službu Centrum seniorů. 
Některé aktivity probíhají díky pochopení otce děkana na faře. Otec dě-
kan se velmi zajímá také o zapojení naší Charity do IZS. 

 Zástupce Oblastní charity Uherský Brod (OCH UB) je členem pastorační 
rady farnosti Uherský Brod /Marie Vintrová/.  

 Spolupracujeme se Základní katolickou školou Uherský Brod. Žáci této 
školy navštěvují zařízení provozované OCH UB. 

 Mše svaté v budově ředitelství a v ostatních službách a zařízeních – 70 
mší svatých ročně 

 Pravidelné vysluhování svátosti smíření a pomazání nemocných /Domy 
pro seniory a DPS/. 

 Návštěvy akolytů se svatým přijímáním. 
 Mimořádné sloužení mší svatých při různých významných příležitostech 

– Den charity v Horním Němčí, Charitní tábor, oslavy výročí, slavnostní 
porada na závěr kalendářního roku v Dolním Němčí. 

 Pravidelná mariánská večeřadla v Domovince s otcem Josefem Pelcem. 
 V prosinci těsně před vánočními svátky mše svatá za  lidi bez přístřeší, 

následující den oběd s těmito lidmi na NDC sv. Vincence za přítomnosti 
otce děkana a zástupců města UB. 

 Modlitba růžence a křížové cesty ve farním kostele v Uherském Brodě. 
 Celkem 5x adorace ve farním kostele v Uherský Brodě. 
 Duchovní obnova na Velehradě pod vedením P. Mons. Vojtěcha Šímy.  
 Duchovní obnova zaměstnanců v trvání dvou dnů na Svatém Hostýně 

pod vedením P. Jindřicha Poláčka OP. 
 Charitní pouť na Svatém Kopečku u Olomouce. 
 Charitní pouť ke sv. Zdislavě ve Slavkově. 
 Účast Charity v mariánském průvodu u příležitosti Růžencové slavnosti v 

Uherském Brodě. 
 Ve spolupráci s brodskými skauty rozvážíme Betlémské světlo. 
 Požehnání a vyslání tříkrálových koledníků téměř ve všech obcích děka-

nátu.  
 Velmi dobrá spolupráce s farnostmi při přípravě a realizaci TKS. 
 Společná modlitba a duchovní slovo na začátku každé porady vedení. 
 Spolupracujeme při organizaci slavnosti Božího Těla v Uherském Brodě, 

jeden z oltářů je též u vchodu do budovy Charity. 
 Kněží děkanátu  navštěvují většinu našich služeb za účelem slavení mše 

svaté a udělování dalších svátostí.  
 Kněží ve farnostech pomáhají s koordinací dobrovolníků při organizaci 

TKS. Mnozí kněží se ve své farnosti aktivně zapojují do TKS tím, že orga-
nizují setkání s tříkrálovými koledníky s požehnáním před samotným 
koledováním. Pomáhají s propagací /při ohláškách, umísťují informační 
letáky do vývěsek, apod./. 

 Pravidelná a rozsáhlá pomoc při prezentaci charitního díla na Dnech 
dobré vůle na Velehradě. 
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Naším zřizovatelem je  Arcibiskupství olomoucké. Oblastní charita Uherský 
Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Byla zřízena  dne 
28. 9. 1992 Mons. Janem Graubnerem. Nástrojem zřizovatele pro  koordinaci 
řízení činnosti Charit je Arcidiecézní charita Olomouc. 
Několik příkladů pomoci našeho zřizovatele pro činnost Oblastní charity Uher-
ský Brod, které si velmi vážíme: 
 
 každoroční poskytnutí bezúročné půjčky, které nám pomáhají překle-

nout I. čtvrtletí kalendářního roku, než obdržíme první splátku dotací 
z Ministerstva práce a sociálních věcí /3 mil. korun/ 

 profinancování projektů 
 metodická, odborná a konzultační činnost 
 pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky /TKS/ a Postní almužny /PA/ 
 nabídka pastorace a duchovních obnov pro naše zaměstnance 
 úzká spolupráce s kněžími /sloužení mší svatých na našich zařízeních, 

návštěvy nemocných, udělování svátostí, supervize, pomoc s organizací 
TKS, PA a potravinových sbírek/  

 zřízení místa pastoračního asistenta, úhrada jeho mzdy 
 pomoc při organizaci a koordinaci humanitární pomoci 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PODPORA ZŘIZOVATELE 
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM  
Oblastní charita Uherský Brod patří k největším poskytovatelům sociálních 
služeb z řady nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji. 
Plně si uvědomujeme svoji dílčí odpovědnost vůči regionu ve kterém působí-
me, za lidi, kteří v něm žijí, včetně našich zaměstnanců. Uplatňování společen-
ské odpovědnosti považujeme za nedílnou součást systému řízení naší organi-
zace. 
Veškeré naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti můžeme rozdělit do čtyř 
základních oblastí. Jde o oblasti, které se zaměřují zejména na zaměstnance, 
životní prostředí, spolupráci a komunikaci s veřejností a transparentní řízení. 
Péče o zaměstnance: 
 máme nastavený systém benefitů /týden dovolené navíc, příspěvek na 

stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pořízení pracovního oble-
čení, odměny při životních jubilejních a odchodu do důchodu, vysíláme 
zaměstnance na krátkodobé zahraniční stáže, charitní tábor pro děti 
našich zaměstnanců, mikulášská nadílka, poutní zájezdy, využívání vý-
hodných telefonních tarifů, aj./ 

 podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, jsme úspěšní v podávání 
projektů na vzdělávání, zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravě 
zpracování těchto projektů, podporujeme studium zaměstnanců na 
VŠ /vycházíme vstříc při uvolňování do školy, poskytujeme týden place-
ného volna při přípravě na státní závěrečné zkoušky/ 

 umožňujeme zejména matkám s dětmi flexibilní pracovní dobu 
 umožňujeme zejména matkám s dětmi pracovní dobu na zkrácené 

úvazky 
 umožňujeme matkám s dětmi zapojit se  částečně do pracovního pro-

cesu i během rodičovské dovolené, pokud to charakter jejich práce 
dovoluje 



 zajišťujeme zaměstnancům duchovní rozvoj ve formě pravidelných re-
kolekcí 

 provádíme každoročně hodnocení zaměstnanců, stanovujeme si nové 
cíle vedoucí ke zlepšení naší práce 

Životní prostředí: 
 samozřejmostí je třídění odpadů 
 máme uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci nebezpečných odpadů 
 šetříme spotřebu energie používáním moderních zdrojů světla 
 pořizujeme vozidla s pohonem na LPG 
 se společností T-Mobile máme nastaven systém tiskového řešení 
 pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí 
Spolupráce a komunikace s veřejností: 
 máme uzavřenu smlouvu s Hasičským záchranným sborem Zlínského 

kraje o zapojení naší organizace do Integrovaného záchranného systé-
mu 

 na základě této smlouvy jsme připraveni pomáhat  zejména při mimo-
řádných událostech typu povodní,  požárů, průmyslových havárií, do-
pravních neštěstí, apod. na celém území Zlínského kraje /zajištění a 
poskytnutí stravy, psychosociální pomoci, zdravotní pomoci, převozu 
osob, vč. zdravotně postižených, dodávky základních druhů potravin, 
desinfekce, vysoušečů, aj./ 

 poskytujeme sociální poradenství v 10 obcích ORP Uherský Brod 
 Centrum potravinové a materiální pomoci shromáždilo cca 12 tun po-

travin a hygienických potřeb, které během roku rozdalo sociálně sla-
bým rodinám a lidem bez přístřeší, máme nastavený systém pomoci, 
aby nedocházelo k jejímu zneužívání 

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

 zavedli jsme doučování dětí ze sociálně slabých rodin 
 poskytujeme dluhové poradenství 
 pořádáme semináře, prezentujeme svoji činnost v obcích ORP UB 
 spolupracujeme s regionálním tiskem a televizí 
 pro kvalitnější komunikaci s veřejností vydáváme svůj Charitní zpravo-

daj a newsletter 
 k větší informovanosti o našich službách aktivně využíváme náš web a 

sociální sítě 
 spolupracujeme s mnoha firmami a nadacemi, věnujeme se aktivně 

fundraisingu  
 pořádáme kulturní akce pro širokou seniorskou veřejnost, pořádáme 

kulturní a sportovní akce pro klienty i mimo naše zařízení 
 pořádáme benefiční akce na podporu a propagaci našich služeb  
Transparentní řízení: 
 výsledky naší hlavní a hospodářské činnosti jsou auditovány, na naši 

činnost dohlíží zřizovatel, Rada charity, Revizní komise při Radě charity, 
úřady státní správy, samosprávy, a další 

 každoročně vydáváme Výroční zprávu 
 zaměstnanci se řídí Kodexem charity ČR a dalšími profesními kodexy 
 poskytování sociálních služeb kontroluje státní Inspekce sociálních slu-

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

benchmarking/ 
 máme nastavený systém předávání informací 
 jsou jasně nastavená pravidla pro přijímání a využívání darů 
 máme nastaven systém pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic 
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