Naši činnost podporují zejména:

PREAMBULE

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost
a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého
života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti a svým
učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.
Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.
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SLOVO ŘEDITELE
„Nikdy nebudeš sám!“
Vážení a milí přátelé,
při sledování fotbalových přenosů
z anglické Premier League /nejvyšší
fotbalová soutěž/ mě mrazí po těle,
když slyším to obrovské množství
fanoušků zpívat svoji klubovou hymnu. Jednu z nejpůsobivějších má
špičkový anglický klub FC Liverpool
známou pod názvem You´ll Never
Walk Alone, což se dá volně přeložit
jako Nikdy nebudete kráčet sami.
Fanoušci zde mj. zpívají …jděte, jděte
s nadějí v srdci a nikdy nebudete
kráčet sami, nikdy nepůjdete sami.
V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsme
na tom v Charitě podobně. Tak jako
fanoušci z Liverpoolu dávají svoji
přítomností na každém zápase a
svým zpěvem najevo oddanost svému klubu, tak i my v Charitě svojí
každodenní péčí a oddaností svému
charitnímu poslání sdělujeme potřebnému Nikdy nebudeš sám! I my,
jako ti liverpoolští voláme …jděte,
jděte s nadějí v srdci a nikdy nebudete kráčet sami, nikdy nepůjdete sami.
A když k tomu ke všemu přidáte vnímavé srdce každého charitního pracovníka, můžete si být jisti, že je o
všechny nemocné, sociálně slabé a
opuštěné velmi dobře postaráno.
Důkazem velké obětavosti našich
pracovníků může být pomoc, kterou
jsme poskytli během loňských povodní, které zasáhly některé oblasti
naší republiky. Dva týmy našich kolegyň vyjely na pomoc do Jižních Čech
a do Prahy, tedy do oblastí, které
povodněmi byly zasaženy nejvíce. Po
několika náročných dnech naplněné
službou potřebným v zaplavených
oblastech, se naše děvčata po návratu domů nestihla ani vybalit a hned
následující den se vydala pomáhat
do Bystřice pod Lopeníkem a do
Komně. Tyto dvě obce našeho děka2

nátu byly rovněž povodněmi zasaženy. Nutno podotknout, že tuto pomoc zajišťovaly nad rámec svých
pracovních povinností, že další naši
obětaví pracovníci je museli na jejich
pracovištích zastoupit, nemluvě o
tom, že mohly odjet pomáhat také
díky vstřícnosti svých rodin, které na
několik dní opustily.
Dostávám někdy otázky v čem je
Charita výjimečná, lepší, jiná než
necírkevní poskytovatelé sociálních
služeb. Musím nejdříve říct, že si
vážím opravdu všech, kteří s nasazením poskytují sociální služby, ať už
pracují kdekoliv.
Kromě základních životních potřeb
jako jsou strava, pitný režim, přístřeší, spánek, apod. poskytujeme kvalitní pečovatelskou a ošetřovatelskou
službu. V neposlední řadě však nabízíme, zajišťujeme a poskytujeme
našim klientům i duchovní potřeby /
mnohdy ve spolupráci s dobrovolníky/. K přidané hodnotě duchovního
rozměru práce v naší Charitě patří
např. účast na bohoslužbách, přijímání svátostí, poslech duchovní
hudby, četba duchovní literatury,
modlitba, pomáháme jim vyrovnat
se se ztrátou blízkého, najít smysl
současného stavu, najít vysvětlení
proč k nemoci či smrti došlo, udělat
životní rekapitulaci, apod.
K naší rozsáhlé činnosti se nám dostává velké pomoci z různých stran.
Proto mně dovolte poděkovat nejen
za finanční a hmotné dary, ale i dobrovolníkům za drahocenný čas věnovaný potřebným, starostům, členům zastupitelstev, kněžím našeho
děkanátu, Radě Charity, sponzorům
a všem ostatním. Prosíme i nadále o
modlitební podporu, protože „Když
nestaví dům Hospodin, marně se
namáhají, kdo ho stavějí“ (Žalm
127,1)
Ing. Petr Houšť
ředitel
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí pracovníci a příznivci Oblastní
charity Uherský Brod. Přesně před
rokem v květnu se s papežem Františkem v Římě setkali zástupci charit
z celého světa. Papež tehdy prohlásil:
„Církev bez dobročinnosti neexistuje,
proto je Charita nepostradatelnou
součástí Církve, která institucionalizuje lásku Církve. Charita tu není jen
pro mimořádné situace a první pomoc. Ve válce nebo krizi se stará o
potřebné a nemocné. V takové chvíli
je prvořadé postarat se o okamžité
potřeby trpících, ale poté – jakmile je
to možné – o jejich další rozvoj. Charita ztělesňuje lásku církve k jejímu
lidu, lásku Matky Církve k jejím dětem, její něhu a blízkost. Úkolem
Charity je dostat se na periférie a tam
léčit a pozvedávat lidské bytosti.
Právě tím přináší do Církve onu něhu.“ Jsem přesvědčen, že Oblastní
charita UB se snaží zásadně jít tímto
směrem a děkuji všem, kdo jakkoliv
podporují charitní dílo. Jak svou prací, modlitbou tak svými dary. Při bilancování je vždy nutná sebereflexe.
Zastavit se a zhodnotit uplynulé období z praktické stránky (ekonomika,
statistiky, dotace apod.) ale také

z hlediska duchovního. To je vždy
obtížněji uchopitelné. Je k němu třeba pravdivosti a také pohledu do
vlastního nitra. V té chvíli možná
uvidíme řadu událostí, za které jsme
Bohu vděčni, ale také postoje nesprávné, za které se možná i stydíme.
A to je dobře, protože v takové chvíli
můžeme růst a to nejen ze svých sil a
plánů, ale z moci Boží. Je správné mít
zdravé sebevědomí a hrdost na svou
práci - a je vidět i v této výroční zprávě, že je na co. Velmi důležitá je pokora před Bohem, která nás učí
správně vidět a rozlišovat zvláště
v nesnadných chvílích rozhodování.
Máme příležitost jít blíže k Bohu nebo uvíznout jen ve svých projektech
a plánech, na které nám postupně
docházejí síly. Pokora pomáhá poznat, zda hledáme sebe a své plány
nebo Boha v našich trpících bližních.
První linie v péči o druhé, kde charita
každodenně bojuje, je nesmírnou
příležitostí k růstu a rozvoji našeho
života. Přeji všem hodně sil v práci,
ale také sílu Ducha svatého ať se
práce stává službou lásky, která proměňuje nás i naše bližní.
P. Josef Pelc

SLOVO PŘEDSEDY RADY CHARITY
Milé pracovnice a pracovníci Oblastní
charity v Uherském Brodě a čtenáři
výroční zprávy!
Ne vše (dovolil bych si říct, že téměř
nic) je ve světě spravedlivě oceňováno. Taky občas zjistíte, že to nejcennější a v životě nejpotřebnější nestojí
žádné peníze a je nám zcela nablízku
a zadarmo? Žebříček prestižních povolání pak s železnou pravidelností
uzavírají povoláni, která mají co do
činění s našim duchovním i tělesným
zdravím. Výjimkou jsou snad lékaři,
ale ani oni nejsou v oceňování na
předním místě. Zkrátka je to paradox.
Murphyho zákon by se dalo říct. A
dokonce i praxe vládnutí. Ve zdravotnictví a sociálních službách, ač pevně
věřím, že jsou nejdůležitější lidé, jsou
nejvíce oceňovány přístroje, technologie, léky. Ale ty jen zjišťují náš ně-

kdy těžký stav a léky ne vždy léčí.
Vždy ale léčí slovo a lidský zájem o
pacienta a klienta. Ve starověké Číně
byli lékaři odměňováni tehdy, když
byl pacient zdravý. To nutilo lékaře
každý den chodit za klientem a zajímat se o jeho stav. Už tento zájem
byl pro pacienta požehnáním a byl
předpokladem jeho dobrého zdravotního stavu.
Kéž by i odpovědné lidi v naší zemi
osvítil Duch a začali spravedlivě odměňovat lidi, kteří se starají o naše
dobro. Protože jak zadostiučinění,
tak i materiální spokojenost musí být
v souladu.
To všem pracovníkům v sociálních
službách ze srdce přeje
Ivan Chrástek
předseda Rady charity
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O CHARITĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE
OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

ZŘIZOVATEL:

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

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
771 01 Olomouc

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE/ŘEDITEL

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

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

uherskobrodský děkanát
ORP Uherský Brod

RADA CHARITY (2012 - 2014)

Ing. Ivan Chrástek - předseda
Marta Mošťková - místopředsedkyně
Mgr. Petra Píšková
Pavel Mimochodek
Josef Trecha
Adam Bobčík
Jaroslav Hanák
Ing. Vladimíra Kaislerová
Ing. Marie Fremlová
Michal Janča
Ing. Jan Hrdý
P. Mgr. Josef Pelc - děkan
REVIZNÍ KOMISE (2012 - 2014)

Ing. Marie Kománková - předsedkyně
Marie Kučerová
Milena Bláhová

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2013: 155
(včetně dohod)

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

POSLÁNÍ - CÍL - ZÁSADY - CÍLOVÁ SKUPINA
POSLÁNÍ

Oblastní charita Uherský Brod je nezisková církevní organizace, která organizačně
spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc
a je součástí humanitární organizace
Charita Česká republika. Posláním naší
organizace je poskytovat sociální služby
lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím
svých zařízení a služeb poskytujeme
pomoc, podporu a poradenství v oblasti
sociální a zdravotní péče.
CÍL

■ poskytování kvalitní a odborné péče
■ rozšiřování okruhu služeb na základě
potřebnosti občanů
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

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

Naše práce vychází z křesťanského vnímání hodnoty každé osoby, jeho jedinečnosti a svobody důstojnosti.
CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou lidé v těžké životní
situaci, kteří při řešení potřebují pomoc
druhé osoby.
Každá naše služba má dále blíže specifikovány poslání, cíl, cílovou skupinu
i zásady.
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SOCIÁLNÍ PRÁCE
Sociální práci v naší organizaci vykonávají sociální pracovnice, které jsou
důležitou součástí pracovního týmu
každé sociální služby. Některé
z našich sociálních pracovnic působí
hned na několika zařízeních současně,
další v sobě spojují pozici sociální
pracovnice a vedoucí sociální služby.
Práce sociálních pracovnic není jednoduchá, na jejich bedrech spočívá
velký díl zodpovědnosti za poskytování kvalitní sociální služby a za naplňování základních zásad, kterými se řídí
poskytování sociálních služeb. Rozsah
a forma pomoci uživatelům musí vycházet z jejich individuálních potřeb,
působit na ně aktivně, podporovat
jejich samostatnost a motivovat je
k takovým činnostem, které vedou
k řešení jejich nepříznivé sociální situace, a měla by posilovat sociální začleňování. Kvalita sociální služby souvisí s naplňováním standardů kvality
sociálních služeb, které ukládá zákon
o sociálních službách a jejich dodržování je kontrolováno inspekcí sociálních služeb. Smyslem standardů kvality je garantovat uživatelům poskytování kvalitní sociální služby, která
respektuje lidská a občanská práva,
oprávněné zájmy a důstojnost uživatelů, vede uživatele k samostatnosti a
je založena na dobrovolnosti, rovnoprávnosti a individuálním přístupu.
Oblastní charita Uherský Brod si uvědomuje význam sociální práce, o
čemž svědčí zřízení funkce koordinátora sociální práce, který je odborným
garantem sociální práce v organizaci.
Ten pravidelně svolává porady sociálních pracovnic, na kterých jsou diskutována témata související se sociální
prací v organizaci (např. změny zákonů a jejich důsledky pro praxi, kompetence a vzdělávání sociálních pracovnic).
Čím se řídí sociální práce v naší organizaci?

Ústavou, Listinou základních
práv a svobod

Zákonem č. 108/2006 Sb. o
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sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.
tohoto zákona a dalšími platnými zákony České republiky
Pracovním řádem a vnitřními
směrnicemi Oblastní charity
Uherský Brod
Kodexem Charity České republiky
Etickým kodexem sociálních
pracovníků České republiky
metodikou služby

Kdy Vám mohou naše sociální pracovnice pomoci?

pokud potřebujete poradit
v sociální oblasti (např. Vám
mohou poskytnout informace
o dávkách pomoci v hmotné
nouzi a dávkách státní sociální podpory, příspěvku na péči, o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle
Vašich potřeb)

když chcete získat podrobné
informace o sociálních službách, které poskytuje Oblastní charita Uherský Brod

pokud máte zájem o poskytování konkrétní sociální služby
a chcete o způsobu poskytování služby získat bližší informace

pokud máte zájem o poskytování konkrétní sociální služby
a potřebujete pomoc při vyhledání a vyplňování formulářů
Na sociální pracovnice se můžete
obracet prostřednictvím telefonu,
emailu, můžete si s nimi domluvit
schůzku na zařízení či jim položit
dotaz prostřednictvím online poradny na webových stránkách naší organizace.

Mgr. Jana Miškeříková
manažer vzdělávání
a sociálních
projektů
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

O CHARITĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Bc. Jana Hrdinová
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 279
Email: jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Centrum seniorů Uherský Brod
■ Denní stacionář Domovinka
■ Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice

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

Bc. Michaela Kadlčíková, DiS.
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 325
Email:michaela.kadlcikova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Pečovatelská služba Horní Němčí
■ Pečovatelská služba Bánov
■ Charitní dům Vlčnov

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

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

Mgr. Petr Sedlář
Kontaktní údaje
Telefon: 606 055 135
Email: petr.sedlar@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Pečovatelská služba Strání
■ Pečovatelská služba Korytná

Mgr. Martina Skočovská
Kontaktní údaje
Mobil: 736 676 576
Email: martina.skocovska@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod

Mgr. Jana Miškeříková
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 305
Email: jana.miskerikova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Pečovatelská služba Dolní Němčí

Bc. Jana Boráková
Bc. Martina Šimoníková
Kontaktní údaje
Kontaktní údaje
Email: azyl@uhbrod.charita.cz
Email: azyl@uhbrod.charita.cz
Zařízení
Zařízení
■ Azylový dům pro matky s dětmi v tísni ■ Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
Uherský Brod
Uherský Brod
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O CHARITĚ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ředitel
Ředitelství
oddělení ředitele
administrativní pracovník
pastorační asistent
manažer vzdělávání a soc. projektů
koordinátor dobrovolnictví
Integrovaný záchranný systém
Centrum potravin. a materiální pomoci
Zástupce ředitele
ekonomické oddělení
ekonom - vedoucí
hlavní účetní
mzdová účetní
pokladní účetní
IT pracovník
Sociální a zdravotní projekty
pečovatelské služby
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
Pečovatelská služba Bánov
Pečovatelská služba Horní Němčí
Pečovatelská služba Dolní Němčí
Pečovatelská služba Korytná
Pečovatelská služba Strání
domovy pro seniory
Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Charitní dům Vlčnov
ostatní zařízení a služby
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod
Denní stacionář Domovinka Uherský Brod
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod
Charitní ošetřovatelská služba Uherský Brod
Centrum seniorů Uherský Brod
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence
dobrovolná zařízení a ostatní aktivity
Klub Siloe, TKS, Postní almužna, poradna pro celiaky
Vedlejší činnost
Kuchyň s jídelnou, Pedikúra, Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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O CHARITĚ

PROJEKT EU
Projekt „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/71.00002
Doba realizace projektu: květen 2012 – duben 2013
Částka: 717 280 Kč
Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ je zaměřen na odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách, vedoucích pracovníků a sociálních pracovnic terénních a ambulantních sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod.
Cílem projektu je zajistit zaměstnancům systematické odborné vzdělávání,
které povede k udržení konkurenceschopnosti a zvyšování prestiže organizace, ale zejména je důležité pro zvyšování kvality služeb poskytovaných uživatelům.
Projekt „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST VE ZLÍNSKÉM KRAJI“
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/82.00003
Doba realizace projektu: listopad 2013 – únor 2014
Částka: 733 570 Kč
Projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji“ navazuje na projekt
„Vzdělávejte se pro růst!“ a je opět zaměřen na odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách, vedoucích pracovníků a sociálních pracovnic terénních a ambulantních sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod.
Cílem projektu je zajistit zaměstnancům systematické odborné vzdělávání,
které povede k udržení konkurenceschopnosti a zvyšování prestiže organizace, ale zejména je důležité pro zvyšování kvality služeb poskytovaných uživatelům.
Projekt „DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K PROFESNÍMU ROZVOJI ZAMĚSTNANCŮ
OBLASTNÍ CHARITY UHERSKÝ BROD“
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00011
Doba realizace projektu: 1. září 2013 - 28. únor 2015
Částka: 2 242 450, 76 Kč
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb
podporujících sociální integraci sociálně vyloučených osob či osob sociálním
vyloučením ohrožených. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání a
profesního rozvoje pracovníků Oblastní charity Uherský Brod.

8
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O CHARITĚ

PROJEKT EU
Specifické cíle projektu:

Podpora zajištění kvality sociálních služeb.

Rozšíření znalostí a dovedností pracovníků Oblastní charity Uherský Brod
absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů a stáží.

Získání, rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.

Zvýšení kompetencí řídících pracovníků.

Zvýšení úrovně naplňování standardů kvality sociálních služeb.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A
STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ
Projekt „CHCI ROZUMĚT SVÝM FINANCÍM“
Doba realizace projektu: 20. června 2013 – 30. září 2013
Částka: 13 125,- Kč
Cílem projektu je zvýšení finanční gramotnosti u klientek Azylového domu pro
matky s dětmi v tísni, rodin ve finanční tísni, klientů Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a v neposlední řadě i prohlubování finanční gramotnosti u zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod. Zvyšování finanční gramotnosti
proběhlo formou interaktivních vzdělávacích seminářů, které se zaměřovaly na
tyto témata:

rodinný rozpočet

zodpovědné zadlužování

problematiku uzavírání smluv

finance v pracovněprávních vztazích
Projekt Abeceda rodinných financí zajistil také proškolení lektorky a zároveň i koordinátorky projektu „Chci rozumět svým financím“ Mgr. Jany Forrové.
Mgr. Jana Miškeříková
manažer vzdělávání a sociálních projektů
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
Charitní pečovatelská služba je terénní
služba
poskytována
v domácnostech, jejímž posláním je
pomoc a podpora osobám, které
mají dočasně nebo trvale sníženou
soběstačnost z důvodů stáří nebo
nemoci a nezvládají péči o vlastní
osobu a domácnost. Společně
s uživateli a jejich rodinami usilujeme o co nejdelší setrvání
v přirozeném prostředí jejich domovů. Služba funguje od roku 1993 a je
poskytována v Uherském Brodě, ale
i v obcích regionu Uherskobrodska a
Bojkovska.
Příklad dobré praxe
Dobrá práce je často oceněna kouzelným způsobem. Od jednoho
z dlouholetých uživatelů často slýcháváme: „Holky moje, já sa na vás
dycky tak těším. Nejenom, že mně
pomožete s kúpáním, ale aj si při
tom zazpíváme, popovídáme a nikdy
sa nezapomenete usmát…“ Péče
může mít mnoho podob.
Víte co všechno děláme?
Důležitou výhodou naší služby je, že
jsou pečovatelské úkony poskytovány na základě potřeb uživatelů přímo v jejich domácím prostředí– tedy
tam, kde se cítí dobře; tam, kde jsou
doma. Na základě individuálního
přístupu ke každému uživateli mohou být služby poskytovány nejen ve
všední dny, ale i v odpoledních hodinách, o víkendech a o svátcích. Pečovatelská služba pravidelně poskytuje
uživatelům a jejich rodinám základní
sociální poradenství. V průběhu roku
2013 se významně a pozitivně změnila skladba uživatelů. Poprvé je tak
počet uživatelů, kterým je poskytována přímá péče (celé spektrum
úkonů pečovatelské služby) vyšší,
než uživatelů, jimž jsou dováženy
pouze obědy. Charitní pečovatelská
služba je aktivním členem komunitního plánování v Uherskobrodském
regionu, členem České asociace pe10

Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Bc. Terezie Fojtíková, DiS.
mobil: +420 724 651 265
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 637 333
pecovatelky@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

čovatelské služby a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Skrze
příspěvek z Úřadu práce v rámci
podpory zaměstnatelnosti se ve službě podařilo zřídit 2 pracovní místa
(veřejně prospěšné práce). Zabývali
jsme se i umožněním praxí studentů
středních škol a frekventantům
(rekvalifikačních) kurzů, protože
umožnění praxí chápeme jako investici do kvality přípravy nových pracovníků v sociální oblasti.

Potřebujete pomoc nebo
podporu se zvládáním běžné
péče o vlastní osobu,
s podáním a přípravou jídla,
pití; pomoc s přesuny po domě a podobně?

Potřebujete pomoc nebo
podporu při zvládání osobní
hygieny? Potřebujete poskytnout či zajistit stravu?

Potřebujete pomoc či podporu při zajištění chodu domácnosti – běžného úklidu, nákupu či jinou pochůzkou nebo
praní?

Potřebujete
doprovodit
k lékaři nebo do jiné veřejné
instituce?
Potřebujete-li některou z výše uvedených činností, pak jsou pečovatelské
služby určeny právě vám! K dispozici
jsme Vám na výše uvedených kontaktech.
Je mi ctí poděkovat celému kolektivu
služby za to, jak spolehlivě pracují
s našimi uživateli, snaží se je podporovat a pomáhat jim s velkou citliVÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

vostí. Umějí přinést pohlazení,
úsměv a přijímat uživatele takové,
jakými jsou, bezpodmínečně. Jsem
hrdá na naše pracovníky, že tuto
dovednost považují všichni za standart, jakkoli očima současného světa

působí výjimečně.
Jménem služby děkuji také všem
dárcům, dobrovolníkům a příznivcům Charitní pečovatelské služby
Uherský Brod.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Adresa: Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod
Telefony: 572 6337 333, 724 651 265, 724 651 282
Zodpovědná osoba: Bc. Terezie Fojtíková, DiS.


Půjčovna kompenzačních pomůcek je k dispozici široké veřejnosti, která pomůcky potřebuje.
Půjčení pomůcek lze uskutečnit také v rámci pečovatelských služeb,
které naše charita poskytuje, a to jako fakultativní činnost. U uživatelů
pečovatelských služeb není uplatňováno DPH ve výši 21%.
Oblastní charita Uherský Brod je výjimečná tím, že provozuje půjčovnu
jako jediná organizace v regionu Uherskobrodska a Bojkovska.
Každoročně zaznamenáváme stále se zvyšující zájem o pomůcky.
Nabídku půjčovaných pomůcek se snažíme rozšiřovat a to díky prostředkům získaným z nadací, ze záměrů Tříkrálové sbírky, díky darům
od uživatelů nebo jejich rodinných příslušníků a dalších donátorů
Kompenzační pomůcka je zapůjčována na dobu neurčitou na základě
platné smlouvy.
Půjčovna vychází vstříc potřebám osob se zdravotním postižením, kteří
se dostaly do situace, kterou potřebují okamžitě řešit. Slouží také osobám, které pomoc a podporu poskytují.
Existence půjčovny rozšiřuje nabídku služeb podporující možnost setrvání osoby se sníženou schopností sebeobsluhy a mobility setrvat ve
svém domácím prostředí.
Zajišťujeme přepravu pomůcek, jejich montáž, údržbu, servis a instruktáž k jejich používání.
Poradíme, jak získat vlastní kompenzační pomůcky.
Pomůcky z naší půjčovny v roce 2013 využilo 59 uživatelů našich pečovatelských služeb a do řad široké veřejnosti jsme půjčili 149 pomůcek.
V roce 2013 bylo celkově zapůjčeno 268 pomůcek.
Pomůcky jsou zapůjčovány dle platného ceníku na webových stránkách
organizace
–
http://uhbrod.caritas.cz/Pujcovna-kompenzacnichpomucek-C712/























V rámci půjčovny zapůjčujeme tento sortiment pomůcek:
Elektrické polohovací lůžko s příslušenstvím
Mechanické polohovací lůžko s příslušenstvím
Mechanický invalidní vozík
Toaletní WC židle pevná a kolečková
Chodítko: Vysoké, nízké duralové, krokovací
Rolátor: tříkolový, čtyřkolový
Antidekubitní matrace s pulsátorem
Toaletní stolek k lůžku
Ostatní pomůcky: Francouzské a podpažní berle, polohovací pomůcky
a další.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ NĚMČÍ
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Zdeňka Slabá
mobil: +420 724 651 260
Horní Němčí 158
687 64 Horní Němčí
+420 572 648 474
horninemci@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Rok se s rokem sešel a my bychom
se měli ohlédnout zpět a pozastavit
se nad tím, co se nám povedlo, co
méně a naopak – co se nepodařilo,
nebo co jsme si představovali jinak.
Naše pečovatelská služba, tak jako
v letech předchozích, poskytuje nadále sociální službu v Horním Němčí
uživatelům ve zdejším Charitním
domě sv. Václava a přímo
v domácnostech uživatelů v obcích Horní Němčí a Slavkov.
V letošním roce jsme poskytli pomoc
a podporu doposud nejvyššímu počtu uživatelů – patnácti.
Kladně bych ohodnotila skutečnost,
že vzrostl podíl poskytnutých úkonů
přímé péče v domácnostech uživatelů mimo náš Charitní dům. Tímto
směrem bychom se chtěli ubírat i
nadále.
Abychom kvalitně zabezpečili péči o
naše uživatele rozrostl se náš tým na
tři pečovatelky ( 2,6 úvazku přímé
péče). Za uživateli pravidelně dojíždí
sociální pracovnice, která poskytuje
mj. i základní sociální poradenství .
Všechny pracovnice se průběžně
během celého roku vzdělávají na
odborných školeních a seminářích.
Velmi kvalitní ošetřovatelskou službu zajišťuje dle potřeby tým zdravotních sester Charitní ošetřovatelské
služby a velmi dobrá je spolupráce
s praktickou lékařkou MUDr. Neugebauerovou, ale i odbornými lékaři.
Duchovní podporou je pro nás a
naše uživatele správce farnosti P.
Petr Hofírek, za což mu patří náš
12

velký dík.
I přes náročnost práce pečovatelek
se nám podařilo v tomto roce zorganizovat, nebo doprovodit naše uživatele na různé společenské akce. Například na již tradiční turnaj
v deskové hře „Člověče nezlob se!“
se všichni již dlouho dopředu těší,
stejně tak na „Den charity“, kdy se
naši uživatelé rádi setkávají a diskutují s vedením OCH Uh. Brod a obce
Horní Němčí. Velkou vzpruhou jsou
pro naše uživatele návštěvy občanů
z obce, zastupitelů a dětí.
Nedávno jsem zaslechla názor, který
mě zaskočil. – „ Šak co staří ludé
potřebujů? Přebalit, najest, napit,
ukludit, mět klid a sřechu nad hlavů!“ Ale to je omyl. Člověk je
„tvoreček“ společenský a komunikace s okolím je pro něj přirozená a
velmi důležitá. Zejména pak v době
nemoci, nebo osamění. Proto mám
dobrý pocit z toho, že kromě základní péče se nám podařilo v letošním
roce připravit několik větších či
menších aktivit pro naše uživatele
při nichž zapomenou na svou bolest,
nebo trápení.
Stát otevřeně a dlouhodobě říká, že
chce hlavně podporovat terénní pečovatelskou službu, přesto je i naše
služba jednou z mnoha, která je velmi a dlouhodobě podfinancována.
Uživatele s našimi problémy nezatěžujeme a přes veškeré finanční těžkosti jim poskytujeme i nadále kvalitní služby a to 365 dnů v roce.
Proto bych chtěla velmi poděkovat
panu starostovi a místostarostovi
obce, stejně tak ostatním členům
zastupitelstva, za velmi dobrou a
dlouhodobou spolupráci. Velký dík
posíláme i P. Petrovi Hofírkovi, dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům Charity. Opravdu hodně si této
pomoci a spolupráce ve prospěch
našich uživatelů vážíme.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRÁNÍ
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Miroslava Havlíková
mobil: +420 776 080 273
Cyrila a Metoděje 271
687 65 Strání
+420 724 651 347
strani@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V obcích Strání a Březová provozuje
sociální služby Pečovatelská služba
Strání již 10 let. V duchu péče o potřebné spoluobčany se nesl i celý rok
2013. Pečovatelská služba Strání
poskytuje
sociální
služby
v nepřetržitém provozu.
A jak jsme vlastně ten minulý rok
společně s našimi uživateli prožili?
Hned začátkem roku probíhala v naší
obci tradičně Tříkrálová sbírka. Centrem pro organizaci této sbírky je
každoročně
právě
Dům
s pečovatelskou službou, kde se
všichni scházíme. Pro koledníčky a
jejich doprovody zde připravujeme
drobné občerstvení a plní elánu plánujeme hned další ročník TKS J. Díky
úžasným lidem ze Strání se vykoledovalo celkem 98 728,- Kč. Všem
dárcům, koledníčkům i organizátorům děkujeme. Celá sbírka probíhá
vždy za aktivní podpory a pomoci
pracovníků obce Strání a s požehnáním otce Jana Hrudíka. Výtěžek TKS
je použit zejména pro potřeby zdravotně postižených a sociálně slabých
rodin.
Hned po fašanku, na který se naší
uživatelé vždycky moc těší, jsme
začali plánovat oslavu 10. výročí
působení pečovatelské služby ve
Strání. Jak je u nás dobrým zvykem,
k narozeninám se dávají dárky. Jedním z darů pro naše uživatele i personál je nově vybudovaná kaple
v prostorách části jídelny v Domě
s pečovatelskou službou. Náklady na
její vybudování se ke konci roku
2013 vyšplhaly na cca 115 900,- Kč.
Na financování se podílela zejména
obec Strání, Farnost Strání a OblastVÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

ní charita Uherský Brod. Poděkování
patří i drobným dárcům. Slavnostního svěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje se 13. června 2013 ujal P. Bohumír
Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Nově vybudovaná kaple
slouží našim uživatelům, návštěvám
z celé obce Strání, ale i pracovníkům
Charity. Velké díky za toto dílo patří
našemu duchovnímu otci P. Janu
Hrudíkovi. Na Domě s pečovatelskou
službou právě otec Jan slouží mše
svaté pravidelně každý měsíc. A nyní
již v důstojném prostředí. I tímto
způsobem chceme přispívat k prožívání stáří s respektem k potřebám a
přáním našich uživatelů, podporovat
v nich duchovní hodnoty a nalezení
smyslu života v těžkých životních
situacích.
V naší službě se vždy snažíme o dobrou spolupráci s celou rodinou uživatele. Celkem jsme v roce 2013 poskytli služby 56 – ti uživatelům, 43
ženám a 13 mužům. Rozvezeno bylo
5 470 obědů a ujeto 9 170 km. Celková doba hodin strávená v přímé
péči u uživatele činila 12 878 hodin.
Péče je více zaměřena na přímou
péči o osobu než na rozvoz obědů.
Naše služba nabízí i zapůjčování
zdravotních a kompenzačních pomůcek, bylo zaevidováno 54 výpůjček.
Jednalo se o elektrická polohovací
lůžka, rotátory, chodítka, toaletní
židle, apod.
Oblastní charita Uherský Brod je
nástrojem nezbytně nutné pomoci,
kterou zajišťujeme téměř ve všech
obcích uherskobrodského děkanátu.
Jedná se o sociální poradenství či
poskytování přímé péče o osobu
nacházející se ve složité sociální situaci. Vzájemná spolupráce mezi námi
a obcemi je velmi dobrá. Pečovatelskou službu Strání finančně podpořila obec Strání částkou 15.000,- Kč a
obec Březová částkou 30.000,- Kč,
které byly použity na podporu a rozvoj terénní pečovatelské služby
v uvedených obcích. Všem podporovatelům a příznivcům děkujeme.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ
Kontaktní údaje

Vedoucí služby
Bc. Jitka Chvílová
mobil: +420 724 651 262
Korytná 107
687 52 Korytná
+420 724 651 294
korytna@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Domov je místo, které nechceme
opustit, ani když přijde stáří a nemoc. Je to místo jistoty a vzpomínek.
V případě, že člověk ani jeho rodina
nedokáže zvládnout péči o potřeby
člověka, je tady pečovatelská služba,
které tuto pomoc lidem může zajistit
v jejich domácím prostředí.
Pečovatelská služba Korytná poskytovala i v roce 2013 pomoc a podporu osobám z obce Korytná, jejichž
soběstačnost a schopnost péče o
sebe jsou sníženy z důvodu věku,
chronického, tělesného nebo zdravotního onemocnění. Pečovatelskou
službu jsme poskytovali jak uživatelům v Domě s pečovatelskou službou, tak v domácím prostředí uživatelů v obci Korytná podle jejich individuálních potřeb. Tyto potřeby uživatelů zajišťovalo v nepřetržitém
provozu 8 pečovatelek, pomoc při
uplatňování zájmů a práv uživatelů
naplňovala 1 sociální pracovnice a
vedoucí služby. O zdravotní stav
našich uživatelů se starala MUDr.
Sváčková a MUDr. Kadlčková společně se zdravotními sestrami Charitní
ošetřovatelské služby Uherský Brod,
kterým patří velký dík za jejich kvalitní péči. Ten náleží i dobrovolníkům,
kteří pravidelně do DPS dochází a
tráví svůj volný čas čtením, procházkami nebo hraním společenských
her s našimi uživateli.
Začátkem roku se podobně jako
v jiných službách a zařízeních
v duchu čekání na koledování tříkrálových koledníčků, po kterém následovaly fašanky. Rej masek zavítal
jako každý předcházející rok i k nám
na DPS a svojí rozpustilostí tak
14

„narušil“ běžnou rutinu všedních dní
v celém domě. O velikonocích nás
navštívil P. Petr Martinka, který některým uživatelů udělil svátost smíření a podal Svaté přijímání. V měsíci
červnu se někteří z našich uživatelů
zúčastnili slavnosti Božího těla, jiným
pečovatelky pomohly zhlédnout
průvod alespoň před domem.
Komu z nás se to poštěstí a oslaví se
svými nejbližšími úctyhodné 100.
narozeniny? Právě takové jubileum
oslavila společně se svojí rodinou,
zastupiteli obce Korytná a Šumice,
ředitelem Oblastní charity Uherský
Brod a také s ostatními uživateli a
celým personálem Pečovatelské
služby naše uživatelka Marie Šustková v červenci roku 2013. Nejdříve
byla v místním kostele P. Petrem
Martinkou sloužena mše svatá na
poděkování za 100 let života a dar
zdraví, po níž několik písniček naší
uživatelce zahrála dechová hudba
Korytňanka.
V létě sluníčko hodně hřálo a naši
uživatelé se před jejich paprsky
mohli schovat, vypít kávu a popovídat si v zahradním domku, kam i
imobilní uživatele ochotně pečovatelky doprovodily. Po zářijových korytňanských hodech se i naši uživatelé začali chystat na listopadový
svátek Památky zesnulých a nadcházející poklidný adventní čas. Společně s personálem ozdobili své byty
vánočními stromky. S přicházejícími
vánočními svátky navštívily uživatele
s malým dárkem a přáním děti z MŠ
a ZŠ Korytná. Pozadu nezůstal ani
starosta obce pan Vladimír Janča.
V průběhu roku se naši uživatelé v
doprovodu pečovatelek zúčastnili
také několika kulturních akcí mimo
obec Korytná. Za zmínku stojí Čaj o
páté v Uherském Brodě nebo turnaj
Člověče, nezlob se! v Pečovatelské
službě Horní Němčí.
Děkujeme obci Korytná a všem, kteří
nás finančně i morálně podporují a
pomáhají nám tak poskytovat kvalitní péči o uživatele.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ
Kontaktní údaje

Pravidelně jsou v DCHB také pořádané mše, které vítají zejména klienti,
kteří se ze zdravotních důvodů nemohou
účastnit
bohoslužeb
Školní 888
v místním kostele v obci.
687 62 Dolní Němčí
Povinností naší PS DN je také reago+420 572 648 002
dolninemci@uhbrod.charita.cz vat na stížnosti uživatelů služby, jejich rodinných příslušníků. Vnímáme
www.uhbrod.charita.cz
je jako podněty ke zlepšení kvality
Rok s rokem se opět schází a tak se
našich služeb, bohužel ne vždy mův naší pečovatelské službě opět zažeme všem požadavkům vyhovět.
Někteří naši uživatelé bydlící v DCHB
mýšlíme nad proběhlými událostmi
roku 2013. Přestože jsme klasickou
jsou například nespokojeni s tím, že
terénní pečovatelskou službou, vypracovnice nepřiběhnou ihned na
značujeme se některými specifiky
telefonické zavolání. Zde musíme
připomenout, že jsme terénní pečodíky velkému počtu našich klientů,
kteří bydlí v místním Domě
vatelskou službou a pečujeme nejen
s chráněnými byty a mnozí z nich
o uživatele v DCHB, ale také o uživatele v obci. Pomáhající profese jsou
jsou odkázáni zejména na naši pomoc a podporu. Z tohoto důvodu jim
považovány
za
jedny
vycházíme vstříc nejen nepřetržitou
z nejnáročnějších, a to nejen kvůli
fyzické námaze, ale zejména právě
pracovní dobou, která u pečovatelproto, že se často musíme vyrovnáských služeb není úplně běžná, nabídkou rozmanitých fakultativních
vat se smrtí, noví uživatelé navíc
činností (služby nad rámec Zák. č.
přichází s novými zvyklostmi, přáními, potřebami, představami o spolu108/2006 Sb.), ale v rámci možností
se jim ve svém volném čase věnujepráci s naší službou. Pracovnice musí
me i při pořádání různých kulturních
velmi flexibilně na tyto požadavky
reagovat a přizpůsobovat se jim. I
akcí. Každý rok např. společně slavíme Den matek, na konci dubna vždy
přesto všechno se celý kolektiv snaží
pořádáme „Rej čarodějnic“, v letních
svou práci vykonávat co nejlépe a
měsících při pěkném počasí společvšichni usilujeme o to, aby byli naši
uživatelé spokojeni a žili plnohodně grilujeme, na podzim si připomínáme výročí založení DCHB. Většina
notný život dle jejich možností .
těchto akcí je spojena s hudbou,
Co na závěr říci? Chtěli bychom poděkovat všem našim uživatelům a
tancem, zpěvem a provázena dobrou náladou a velmi přátelskou atjejich rodinám za jejich důvěru, obci
mosférou. Koncem listopadu se poDolní Němčí za finanční i morální
podporu, také všem našim sponzomalu společně s našimi uživateli
rům, příznivcům, dobrovolníkům,
vždy připravujeme na poklidný adventní čas. Kanceláře i společné prostážistům a vůbec všem, kteří napostory každoročně zdobíme postní
máhají k uskutečnění poslání naší
služby. V neposlední řadě patří pofialovou barvou, připravujeme adventní věnec, uživatelé služby zdobí
děkování všem zaměstnankyním
místní kapli v DCHB, společně strojínaší pečovatelské služby, které poctivě vykonávají svou velmi náročme vánoční stromeček. Tuto sváteční atmosféru vždy navíc znásobí děti
nou práci a to nejen fyzicky, ale také
z místní mateřské a základní školy se
svými otevřenými srdci vůči našim
svým vystoupením a také místní
uživatelům. Tímto bychom Vám
všem také chtěli popřát hodně zdraMužský sbor, který vždy 24. prosince
přichází do kaple v DCHB a všem
ví, spokojenosti a radosti v kruhu
přítomným zpívá vánoční koledy.
Vašich přátel a blízkých…
Vedoucí služby
Zdena Bartošová
mobil: +420 724 651 263

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Mgr. Gabriela Hamadová
mobil: +420 724 651 283
Bánov 721
687 54 Bánov
+420 572 631 269
banov@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Rok 2013 začal jako již tradičně koledováním tříkrálových koledníčků.
Obyvatelé našeho domu je vždy netrpělivě vyhlíží, aby mohli přispět na
dobrou věc a aby si nechali napsat
na dveře svých příbytků počáteční
písmena tříkrálového požehnání.
A najednou tu byly fašanky. Našim
klientům přišli zpestřit předpostní
den pánové z bánovského mužského
pěveckého sboru Hútek. Před domem zahráli, zazpívali a dokonce
došlo i na fašankový tanec. A protože fašanky jsou období veselé, tak
nás potěšily také děti z místní mateřské školy. Měly připravené krásné
pásmo, které předvedly v maskách a
za doprovodu harmoniky. Na děti se
naši klienti obzvláště těší a tak jsme
velmi uvítali sdělení paní učitelek, že
si pro nás připraví i předvánoční
pásmo a přijdou nás opět navštívit.
Nemohu zde nezmínit také ženský
sbor Lipuše z Jankovic, který několikrát v roce přijíždí našim klientům
zazpívat a někdy i předat malé dárečky.
Za klienty pravidelně dochází P. Jan
Mach a každý první pátek v měsíci
slouží
v kapli
v DCHB
(dům
s chráněnými byty) bohoslužbu slo-

va.
V roce 2013 jsme oslavili 5.výročí
otevření našeho domu. Za účasti
téměř všech klientů, personálu, zástupců obce i OCH Uh. Brod sloužil
P.Mach mši svatou. Mše svatá byla
„trošku“ netradiční, zpěvy při mši
totiž pan farář doprovázel hrou na
harmoniku. Bylo to velmi milé a radostnější, než když se zpívá bez doprovodu nástroje. Pan farář tak zastal funkce kněze, kostelníka, ministranta i varhaníka – klobouk dolů. Po
mši následovalo posezení v jídelně
DCHB s malým občerstvením pro
všechny zúčastněné. Klienti byli velmi spokojeni a dlouho vzpomínali na
příjemně strávený den.
A teď malá statistika: kapacita služby
je 22 klientů a je neustále naplněna.
Většina klientů bydlí v DCHB
v Bánově, ale dojíždíme i do rodinných domů jak v Bánově, tak
v Bystřici pod Lopeníkem. Součástí
naší služby je také půjčovna kompenzačních pomůcek. Pro zájemce
máme k dispozici el. polohovací lůžka, chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, stolky a pod. V letošním
roce jsme půjčili celkem 42 pomůcek.
O klienty pečuje tým, který tvoří
vedoucí PS Bánov a 3 pečovatelky
s celkovým úvazkem 3,4 a 1 sociální
pracovnice s úvazkem 0,3. Aby bylo
poskytování péče co nejkvalitnější,
musí se personál vzdělávat. Tato
povinnost je dána zákonem a tak
v roce 2013 byly pracovnice přímé
péče proškoleny v rozsahu 96 hodin.
Jak je známo, sám člověk nic nedokáže a proto děkujeme všem, kteří
nám jakýmkoli způsobem pomáhají
v naší práci. Děkujeme obci Bánov,
že naši službu podpořila finančním
darem, a to částkou ve výši 18.000,Kč.
Děkujeme také všem, kdo ve svém
volném čase zpestřují život našich
klientů svými aktivitami.
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CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH NIVNICE
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Ludmila Bartošová
mobil: +420 724 651 259
Komenského 119
687 51 Nivnice
+420 724 651 341
nivnice@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V minulém roce 2013 jsme si připomněli již 15. výročí otevření Charitního domu Nivnice sv. Andělů strážných. Oslavili jsme ho mší svatou a
následně
společným
obědem
s klienty, vedením obce, místním
duchovním správcem otcem P. Martinkou a panem ředitelem OCH
Uherský Brod.
Touto cestou děkujeme za spolupráci obci Nivnice, za návštěvy v době
svátků a blahopřání našim klientům
při příležitosti jejich životních jubileí
a za pomoc a spolupráci během roku.
Tradičně velmi dobrá je i spolupráce
s ošetřujícími lékaři, mateřskou školou, základní školou a farním úřadem. Jednou měsíčně jsou v kapli
slouženy mše svaté za účasti uživatelů, rodinných příslušníků a ostatních
farníků z obce. S klienty se každého
13. v měsíci chodí modlit růženec
členky Fatimského apoštolátu.
Děti paní učitelky Uhrové několikrát
do roka připraví koncert pro naše
klienty a děti z MŠ pod vedením
svých učitelek nacvičí pro naše klienty během roku několik vystoupení.
Opakovaně nás navštěvovaly studentky Církevní střední odborné
školy Bojkovice. Ty si v prosinci připravily Mikulášskou nadílku, která
byla s úspěchem přijata všemi klienty.
Pořádáme společné akce v charitním
domě – přednášky s promítáním
fotografií, úspěch mělo promítání
starých fotografií Uherského Brodu a
Nivnice. Klienti také velmi rádi posedí za pěkného počasí venku pod perVÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

golou.
Náš pracovní kolektiv je dlouhodobě
stabilní, což se mj. projevuje v kvalitní péči o naše uživatele. Velkou pozornost věnujeme i vzdělávání našich pracovníků, které probíhá
v našem
vzdělávacím
středisku
v Dolním Němčí.
Kapacita naší služby je 17 klientů a je
permanentně naplněna. Během roku
2013 jsme přijali do našeho zařízení
6 nových klientů.
V neposlední řadě bych velmi ráda
poděkovala všem sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří nám
během roku pomáhají, a to nejenom
jménem svým, ale i jménem našich

17

ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bohumila Grebíková
mobil: +420 724 651 261
Slavkov 214
687 64 Slavkov
+420 724 651 286
slavkov@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Konec roku bývá vždy příležitostí
k bilancování a hodnocení činnosti.
Proto i já si dovolím ohlédnout za
právě končícím rokem 2013, který
byl pro nás rokem plným událostí.
Tento rok byl ve znamení obrovské
spolupráce s obcí Slavkov. Tato spolupráce začala pořádáním VI. charitního plesu ve Slavkově, který se těšil
velkému zájmu a byl označován
mnohými jako jeden z nejhezčích
plesů, kterého se kdy zúčastnili.
V létě jsme se dozvěděli radostnou
zprávu o rekonstrukci celého CHD.
Pan starosta se pustil se svými spolupracovníky do nelehké práce a i
s finanční spoluúčastí Oblastní charity Uherský Brod se podařila zrealizovat výměna střechy, oken, vč. zateplení celé budovy s novou fasádou.
Využili jsme této velké obnovy CHD
a rozhodli jsme se investovat další
finanční prostředky, abychom vymalovali celý dům, nainstalovali novou
bezdrátovou signalizaci, nechali vybudovat centrální rozvod antén a
internetového připojení, zmodernizovali jsme v mnoha směrech vnitřní
zařízení CHD a celý dům důkladně
vygruntovali.

Klienti se velmi často dotazovali, kdy
skončí opravy a velmi se těšili, až se
budou moci vrátit domů, do Slavkova. Po jejich návratu byla radost
v jejich očích obrovská a všichni byli
velmi šťastni, že jsou zpátky doma.
Během roku jsme pro naše uživatele
pořádali drobné aktivizační programy, jako bylo pečení buchet,
„zooterapie“, výsadba květinového
záhonu, vystoupení dětí a folklorního souboru, každý měsíc se u nás
setkáváme ke slavení mše svaté, atd.
Věříme, že i v dalších letech se nám
bude dařit zajišťovat kvalitní péči pro
naše klienty.
Více informací o našem Charitním
domě svatého Petra a Pavla naleznete
na
http://uhbrod.caritas.cz/
charitni-dum-slavkov/ .

Museli jsme všechny naše klienty
přestěhovat, protože rekonstrukce
byla tak rozsáhlá, že nebylo možné ji
provádět za provozu. Nastalo plánování a následné stěhování klientů na
LDN do Uherského Brodu, kde jim
personál poskytoval péči po dobu
rekonstrukce. My jsme však za nimi
pravidelně docházeli na návštěvu.
18
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CHARITNÍ DŮM VLČNOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Tereza Holečková
mobil: +420 724 651 258
Eduarda Beneše 1251
687 61 Vlčnov
+420 724 651 315
vlcnov@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

„Stárnutí je procesem, který je včleněn do celkového životního děje člověka.“ Jaro Křivohlavý
První sluneční paprsky probírají
k životu přírodu i lidi. První záchvěvy
jara už nás připravují na teplé jarní
dny. Začíná čtyřicetidenní postní
doba, ve které si křesťané mají více
sáhnout do svědomí. A v tomto období je také čas ohlédnout se zpět,
zahledět se do minulého roku a zavzpomínat jaký vlastně byl…?
Ideálem, ke kterému se snažíme
dennodenně směřovat je, aby se
ve vlčnovském charitním domě naši
uživatelé cítili dobře. Největším
ohodnocením naší práce byla slova
jedné naší uživatelky, která řekla: „Já
z vás cítím lásku.“ Ano, služba
s milosrdnou láskou dává naší práci
její smysl a je pro nás svrchovanou
hodnotou.
Žádný starý člověk nemá rád změny.
Není snadné si zvyknout na nový
domov. Proto se snažíme s každým
uživatelem nacházet jeho potřeby a
přání, aby jeho pobyt v charitním
domě byl co nejvíce bohatý. Vytváříme podmínky pro navazování kladných sociálních vztahů uvnitř věkové
skupiny lidí. Z toho důvodu doprovázíme naše uživatele na různé společenské akce. Naši uživatelé mají
možnost se účastnit charitního plesu, Čaje o páté či turnaje ve hře Člověče nezlob se. I na pravidelné mše
svaté v kapli Ducha Svatého, která se
nachází přímo v našem charitním
domě, přichází též někteří občaVÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

né Vlčnova. A i to je příležitost, jak
udržovat kontakt s lidmi, kteří byli
součástí každodenního života našich
uživatel.
Dokud je člověk mladý, zdravý a
soběstačný, neuvědomuje si, jak
nemoc a osamocení člověka poznamenává, stejně jako pocit nepotřebnosti, nemohoucnosti, neužitečnosti.
Jak je člověk starší, hůře se přizpůsobuje změnám, které kolem mnohdy
proletí a vtáhnou ho děje, aniž by on
sám mohl být aktivním hráčem.
Stáří může být obohacující pro okolí,
pro mladší generaci, dodává vhled
do situací, protože zkušenosti prožitého života to umožňují. Stáří ale
může být vyčerpávající pro samotné
aktéry tohoto období. Není snadné
se vyrovnat s nemocí, s pocity osamělosti, s duchovní vyprahlostí a
někdy i s neurovnanými vztahy.
Mít pro co žít…. i člověk
v seniorském věku musí mít stále
pro co žít. Musí nacházet motivaci
pro něco, co by jeho životu dávalo
smysl. Jedna obyvatelka našeho domu nahlas uvažovala o smyslu svého
nynějšího bytí, cítila se zbytečná a
pro ostatní neprospěšná. Dočkala se
však radikální reakce od jiné mladší
uživatelky: „Tak to tedy ne! Vy můžete udělat velmi moc. Můžete se
modlit za své děti, za druhé, kteří
vaši modlitbu potřebují. V dnešní
době je málo lidí, kteří se modlí za
druhé.“ A paní chvíli mlčela a po
chvíli odpověděla: „Ano, máte pravdu, stále se ještě můžu modlit za
druhé…za vás.“
Naše poděkování patří nejen lidem,
kteří se za nás modlí, ale i představitelům obce za jejich obětavou spolupráci, duchovnímu správci za doprovázení a podporu, dárcům, příbuzným a přátelům našich obyvatel a
v neposlední řadě všem, kteří se
přímo i nepřímo podílejí na péči o
naše uživatele.
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vrchní sestra
Martina Marečková
mobil: +420 603 158 773
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 637 333
chos@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba je
jedním z prvních projektů Oblastní
Charity Uherský Brod. Její počátek je
datován již do roku 1992. Za roky
působení tato služba prošla určitou
řadou změn. Jednak se zprofesionalizovala a v souvislosti s tím je odborná ošetřovatelská péče poskytována
pouze zdravotními sestrami registrovanými MZČR k samostatnému výkonu práce všeobecné zdravotní sestry. V rámci celoživotního vzdělávání
se všechny zdravotní sestry pravidelně účastní školení z důvodu získávání nových poznatků
v léčbě např. chronických ran, diabetu, ošetření stomií, v oblasti paliativní péče, apod. Dále bylo zajištěno i
dostatečné technické vybavení. Ze
získaných sponzorských prostředků
byly zakoupeny přístroje pro zkvalitnění poskytované ošetřovatelské
péče. Každá zdravotní sestra je vybavena tlakoměrem a glukometrem.
Středisko charitní ošetřovatelské
služby má k dispozici elektrickou
odsávačku a oxygenátor.
Charitní ošetřovatelská služba je
terénní formou zdravotní péče. Je
poskytována ve vlastním domácím
prostředí nemocných. Možnost setrvání ve vlastním prostředí pozitivně
působí na psychiku a výrazně tím
přispívá i ke zlepšení zdravotního
stavu každého člověka. Tato služba
poskytuje vysoce odbornou zdravotní péči nemocným všech věkových
kategorií. Při pravidelných návštěvách však zaučuje i rodinné příslušníky v potřebné péči o jejich nemocné
rodinné příslušníky. Ošetření nemoc20

ného je prováděno na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici. Ošetřovatelskou péči poskytujeme pacientům s dlouhodobým i akutním onemocněním, seniorům, opuštěným
lidem a všem, kdo odborné zdravotní ošetření nezbytně potřebují
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje zejména tyto úkony:
aplikaci injekcí, inzulínu či infuzí,
odběry krve a ostatního biologického materiálu, převazy různých defektů (proleženin, bércových vředů,
špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.), kontroly krevního tlaku, měření glykémie, přípravu a podávání léků, cévkování žen,
aplikace klysmatu, zaučení klienta
nebo jeho rodiny v aplikaci inzulínu,
ošetřovatelskou rehabilitaci a péči o
pacienty v terminálním stádiu onemocnění.
V roce 2013 byla ošetřovatelská péče poskytnuta 235 pacientům. Nejstarší pacientka charitní ošetřovatelské služby oslavila v minulém roce
100. narozeniny, nejstaršímu pacientovi bylo 96 let a nejmladšímu 25 let.
Největším počtem je při poskytování
ošetřovatelské péče zastoupena
skupina seniorů nad 80 let. Za minulý rok bylo v našem registru 116 pacientů této věkové skupiny. Charitní
ošetřovatelská péče je poskytována
365 dnů v roce.
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AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bc.Jana Jurásková, DiS.
mobil: +420 724 651 264
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
+420 572 633 105
azyl@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Následujícím příběhem chceme čtenářům přiblížit poslání a cíle našeho
azylového domu.
Důvodem příchodu paní Aleny
(jméno je pozměněno) bylo domácí
násilí ze strany manžela. Dětství prožila v pěstounské rodině. Už ve svých
18 letech se provdala a přestěhovala
se k manželovi. Po narození prvního
dítěte se začaly objevovat první hádky, manželovy problémy s alkoholem
a stupňující se agresivita. I přes snahu manželovi vyhovět se situace
neustále zhoršovala a docházelo ke
stále častějšímu fyzickému napadání, a to i během těhotenství. Není
divu, že dítě potratila. Paní Alena
několikrát manžela opustila a po
jeho přesvědčování se k němu opět
vrátila. Po posledním útoku, kdy
utrpěla vážná zranění, jej definitivně
opustila.
Již od počátku pobytu na azylovém
domě si nepřála přijít do kontaktu
s manželem. Styk s dětmi byl umožněn na dvoře azylového zařízení.
Později si manžel děti bral i do města.
Přestože
byl
seznámen
s návštěvními hodinami, přicházel
k azylovému domu již ráno a chtěl
mluvit s manželkou. Mnohdy jevil
známky opilosti a byl slovně agresivní, z toho důvodu byl také pracovnicí
vykázán. Dle domluvy docházelo
k předávání dětí za účasti pracovnice. Manžel však děti odmítal vracet,
porušoval dohodnuté podmínky,
proto se paní Alena obrátila na odVÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

dělení sociálně-právní ochrany dětí
v Uherském Brodě. Zde byla sepsána
nová dohoda upravující poměry do
té doby, než soud rozhodne ve věci
výchovy a výživy. Předávání výživného také probíhalo na přání paní Aleny za přítomnosti pracovnic azylového zařízení. Manželovi vždy bylo
vystaveno potvrzení. Výživné manžel
neplatil ve stanovené výši.
Po osmi měsících byla paní Alena
dostatečně psychicky odolná vůči
manželovi. Spolu s dětmi se odstěhovala do pronajatého bytu a našla
si zaměstnání. I nadále informovala
pracovnice azylového domu o její
situaci. Manželství bylo rozvedeno,
ale problémy s předáváním dětí pokračovaly. Otec dětí podal nový návrh na úpravu výchovy a výživy dětí.
Paní Alena se na nás znovu obrátila
o pomoc se sepsáním vyjádření
k soudu. Návrh bývalého manžela
byl poté zamítnut.
Sociální služba má za úkol obětem
domácího
násilí
poskytnout
z počátku to nejdůležitější – bezpečí,
zázemí k vyřešení problému, psychickému zklidnění a znovuzískání
sebedůvěry. Jak je i z příběhu patrné, může uživatelkám pomáhat i po
ukončení pobytu a přitom podporovat samostatnost a nezávislost na
službě.
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TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Mgr. Martina Skočovská
mobil: +420 736 676 576
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
+420 572 631 388
terap.dilna@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V průběhu letošního roku se v naší
sociálně terapeutické dílně, která je
určena pro osoby s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením, uskutečnilo několik nových významných
změn a událostí.
Kromě sociálně pracovní terapie, při
které si uživatelé zdokonalují jemnou motoriku, učí se vzájemné spolupráci, komunikaci a odpovědnosti
za kvalitu odvedené práce, jsme uživatele v péči o osobu vlastní ještě
více podpořili v samostatnosti a
v letošním roce začali samostatně
chodit do restaurací na obědy a do
obchodů na nákupy. Tyto aktivity
probíhají po vzájemné domluvě
s uživateli a jejich rodiči.
Vzájemnou spolupráci jsme navázali
s Denním stacionářem pro osoby
s tělesným a mentálním postižením
Uherský Brod a s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod. Společně jsme oslavili vánoční svátky i Velikonoce. Na podzim
jsme pro všechny osoby se zdravotním postižením a především pro
uživatele všech sociálních služeb,
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občanských sdružení a žáky Základní
školy speciální v Uherském Brodě
uskutečnili filmové promítání v Kině
Máj.
V průběhu roku jsme se zúčastnili
několika prodejních a prezentačních
akcí, na kterých jste se mohli seznámit s našimi uživateli, jejich sociálně
pracovní terapií a podpořit činnost
naší služby zakoupením našich výrobků. Na konci roku jsme připravili
také dárečky v podobě našich výrobků pro Zastupitelstvo Města Uherský
Brod a pro obec Nedachlebice.
S velkým úspěchem se setkali dva
naši uživatelé, kterým se ke konci
roku podařilo získat zaměstnání ve
své obci a mohli se tak zařadit na
pracovní trh.
Terapeutická dílna sv. Justiny
z pohledu našeho uživatele:
Rád chodím do Terapeutické dílny a
dělám tu i koberec malý a velký, a to
mě baví dělat, naučil jsem se dělat i
osnovu na koberec, to se mi daří a
mám z toho radost. Třásně se mi asi
moc nedaří, to bych se musel dívat
na Romana, jak to dělá a dělat to
podle něho. Občas škubkám a vycpávám třeba hračky. Něco mě tu
moc nejde. Dělal bych košíček
z pedigu a možná se mi to moc nedařilo. Vařím si tady čaj. Poslouchám i rádio. Jsem spokojený a
šťastný.
Petr Vaňhara, uživatel
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DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Marie Vintrová
mobil: +420 724 651 272
Pod Valy 664
688 01 Uherský Brod
+420 572 631 388
domovinka@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

I v roce 2013 si naše služba, přes
nedostatečné financování, udržela
úroveň dobře poskytované služby,
kterou vyžaduje onemocnění našich
uživatelů, trpících alzheimerovou a
jinou demencí.
Našimi uživateli jsou mnohdy lidé,
kteří již nedokáží vyjádřit své pocity
a emoce verbálně, stále jim ještě
zůstává úsměv, veselý pohled, stisk
ruky, gestikulace nebo smutný pohled ze kterého můžeme číst jak se
cítí, co jim dělá radost, co je činí spokojenými nebo co jim chybí. Za léta
strávená s našimi seniory jsme se
přesvědčili, že pohled druhých, „oni
si nic nepamatují, to či ono je zbytečné“ je mylný. My máme jiné zkušenosti, náš příběh nás přesvědčil, že
naše chápaní a přístup je správný a
má velmi blahodárný účinek pro
daného člověka.
Paní, která k nám měla docházet jen
po dobu hospitalizace svého manžela nám na konci svého pobytu začala
útržkovitě vyjadřovat smutek, že už
k nám nebude chodit, že se jí zde
líbilo, že jí bude smutno. Několikrát
za den nám svoji starost sdělovala.
Proto jsme požádali rodinu, zda by
jejich maminka a manželka nemohla
pokračovat v návštěvě naší Domovinky. Manžel vyhověl přání své ženy
a každý den ji přivádí k nám. Velmi
oceňujeme
jeho
starostlivost,
s jakou pečuje o svoji manželku, i
přes pokročilý věk má zájem o nové
poznatky v péči a léčbě, aby se zkvalitnil její život. Každý den si povídáme a vzájemně si předáváme zkušenosti.
I když nemoc pozvolna pokračuje,
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

paní je spokojená, ráda se směje,
když se vypráví humorné příběhy,
líbí se jí krásné obrázky květin a přírody, které ji můžeme nabídnout
přes PC. Také tanec a hudba jí vždy
zlepší náladu. Tito nemocní nejvíce
potřebují blízkost druhého člověka,
který je má rád, který se jim věnuje,
aby na ně nedoléhala samota, která
jim nejvíce ubližuje. Aby kolem nich
vládla atmosféra pohody a veselí.
V roce 2013 bylo připraveno mnoho
zájmových aktivit pro naše uživatele,
kterými se snažíme obohatit jejich
volný čas a udržovat jejich kontakt
se společenským prostředím.
Před velikonocemi jsme připravovali
velikonoční blahopřání, kterými jsme
potěšili své blízké a klienty ostatních
zařízení.
Aby naše zařízení působilo útulně,
předpěstovávali jsme si květiny pro
letní výzdobu oken a pečujeme o
květinový záhon pro potěšení.
Na podzim si sami vyrábíme věnečky
na hroby svých blízkých a vzpomínáme na krásné chvíle, které jsme
s nimi prožili.
Pečení a vaření patřilo k pravidelným činnostem našich uživatelek,
proto si připravujeme dobroty ke
společnému posezení.
V rámci spolupráce s ČALS také veřejnosti nabízíme testy paměti, které
mohou včas upozornit na příznaky
poruchy paměti a na základě výsledků může lékař zahájit léčbu.
Protože jsme si vědomi, že bez pomoci ostatních našich donátorů a
dobrovolníků by služba nebyla na
takové úrovni, dovolujeme si touto
cestou poděkovat za spolupráci a
důvěru rodinným příslušníkům, studentům gymnázia J.A.K. pod vedením paní Mgr. Hauerlandové za
krásně prožité chvíle, za duchovní
podporu P. Česlavovi z klášterního
kostela a v neposlední řadě za finanční pomoc a dlouhodobou spolupráci městu Uherský Brod.
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CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Bc. Jana Hrdinová
mobil: +420 724 651 279
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 630 149
jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Problémy s finančním zabezpečením
služby nejen té naší se již stávají neměnným každoročním sociálním
„folklórem.“ Přesto i v roce 2013 se
podařilo službu Centra seniorů zachovat.
Byl to však rok mnoha změn:
 Den služby se změnil na pátek
 Prostor - ve spolupráci
s městem Uherský Brod se podařilo
zajistit nové prostory pro konání akcí
v malém sále Domu kultury a také
v hudebním sále Základní umělecké
školy. Náš dík za výbornou spolupráci patří místostarostovi Uherského
Brodu Ing. Petru Vránovi, ředitelce
ZUŠ Mgr. Haně Mahdalové a řediteli
DK PhDr. Jaroslavu Mikulíkovi.
 Přednášející – někteří se již ze
zdravotních, osobních i rodinných
důvodů vzdali lektorské činnosti,
proto jsme navázali spolupráci
s dalšími přednášejícími, ochotnými
se s námi podělit o svůj volný čas a
zkušenosti. P. Pavel Martinka odešel
do nového působiště, spolu s P. Josefem Pelcem nás nově duchovně
provází P. Zdeněk Klimeš.
 Cykly – s během času jsme
ukončili cyklus věnovaný Cyrilometodějskému výročí a k Roku víry.
rozběhli jsme nový cyklus Medailon životní příběhy brodských občanů,
kteří nám mohou být vzorem aktivního přístupu k životu i ve věku seniorském. Nově jsme započali cyklus
Zpívánky s Mgr. Marií Rosenfeldovou, v němž aktivně „dechově cvičíme“ – na zvolené téma s kytarovým
doprovodem.
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A co zůstalo nezměněno?
 Duchovní aktivity s P. Josefem
Pelcem, který nás i nadále přichýlil
na faře – veliké díky!
 Spolupořádání oblíbeného Čaje
o páté v jarním termínu
 Tradiční pouť na sv. Hostýn
 Započaté aktivity – např. přednášky s astronomickou tématikou
Ing. Rajchla
 Mariánské večeřadlo ve spolupráci s Domovinkou a otcem Česlavem
 Modlení v kapli OCH s paní Šulekovou
 Pletení obvazů pro malomocné
 Ale především uživatelé, kteří se
neizolují doma mezi čtyřmi stěnami
a přes obtíže spojené s vyšším věkem opakovaně přicházejí něco nového se dozvědět, popovídat si
s lidmi stejných zájmů, vytvořit
smysluplné společenství.
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM SV. VINCENCE
UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bohumila Smutná
mobil: +420 601 387 996
Vazová 2497
688 01 Uherský Brod
+420 724 651 299
nizkoprah@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

…tak je zase další rok za námi. Nízkoprahové denní centrum stále funguje a to i přes neutěšenou finanční
situaci v sociálních službách, pořád
pomáhá lidem bez přístřeší a snaží
se o to, aby se uživatelé naší služby
cítili důstojně.
V roce 2013 jsme zaznamenali 2745
návštěv uživatelů, což je o 692 více,
než v roce 2012, odbornou pomoc
uživatelům jsme poskytli v 815 případech (hledání bydlení, zaměstnání, kontakt s úřady, lékařem atd.),
stravu 1895 krát, hygienický servis
byl využit 916 krát, možnost vyprat
si prádlo byla využita ve 256 případech.
Pro přiblížení naší práce, bych uvedla následující příběh klienta NDC.
Říkejme mu pan Jaroslav. Tento pán
se objevil v našem zařízení asi
v polovině roku 2013. Ze začátku byl
velice nesmělý, nemluvný, o svých
potížích nechtěl hovořit a kontakt
s ním byl ze začátku velmi těžký.
Postupem času nám o sobě prozradil, že je na ulici, je po výkonu trestu,
má jednoho syna, který je v dětském
domově, protože jeho matka je psychiatricky nemocná a momentálně
se nedokáže o syna postarat. Pán je
nevyučený, udělal si jenom rekvalifikační kurz na malíře pokojů přes
úřad práce. V našem zařízení využíval možnost hygieny, stravy i pomoc
při vyřizování osobních záležitostí.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Jaroslav je v kontaktu i se sociální
kurátorkou, která mu zajistila bydlení na ubytovně. Protože nebyl spokojený, kvůli spolubydlícímu, který
bral drogy, požádal nás o pomoc při
hledání jiného bydlení, nejlépe vlastního bytu. Pokud bude na ubytovně,
„sociálka“ mu nedovolí si syna na
ubytovnu ani přivézt, natož, aby tam
s ním mohl zůstat. Chtěl by si syna
vzít do své péče, aby nebyl
v dětském domově a sám. Aby mu
syna svěřili, musí mít vhodné bydlení
a práci. Jaroslav byl velice motivovaný svého syna získat a další práce
s ním byla velice příjemná. Společně
jsme napsali žádosti na obecní úřady, zda nejsou volné obecní byty,
třeba i s prací. Byl velmi rád, že na
některé obecní úřady jsme ho doprovodili, protože si nebyl jistý komunikací. Po delší době se pánovi
podařilo získat obecní byt i s možností zaměstnání, zapojil se do dění
obce a vede řádný život. V mezidobí
syna v dětském domově pravidelně
navštěvoval, vozil mu dárky i sladkosti, spolupracoval se všemi úřady.
Tento příběh skočil šťastně, tak na
půl. Jaroslavovi se podařilo získat
důstojné bydlení i práci, ale svého
syna do péče nezískal. Jeho přítelkyni se zlepšil zdravotní stav, bere pravidelně léky a soud svěřil syna do její
péče. Pan Jaroslav syna může navštěvovat,
jsou
pravidelně
v kontaktu a každou volnou chvilku
jede za ním.
Ráda bych poděkovala svým kolegyním za skvělou práci, za nápady,
které posunují naši službu dopředu,
za jejich zájem, za skvělou atmosféru
ve službě. Děkuju také Městské policii, městu Uherský Brod a všem
sponzorům za jakoukoli podporu
NDC sv. Vincence.
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KUCHYŇ S JÍDELNOU
Stravu z kuchyně rozvážíme do všech
charitních domů, které provozujeme
a dále klientům, kteří mají zdravotní
potíže nebo penzistům, kteří již nejsou schopni zajistit si stravování sami.
Službu poskytujeme celý kalendářní
rok včetně svátků, a to nejen přímo
v Uherském Brodě, ale i v okolních
obcích. Vaříme nejen klasickou českou kuchyni, ale také jídla odpovídající požadavkům zdravé výživy pro
seniory a lidi s potřebou dietní stravy. K přípravě pokrmů používáme
čerstvé a kvalitní potraviny od regionálních výrobců.
Dlouhodobě spolupracujeme se
středními odbornými učilišti v Uh.
Hradišti. Učni těchto škol k nám pravidelně dochází na praxi do naší kuchyně. Někteří z nich u nás zůstali
v pracovním poměru.
Zaměstnanci kuchyně se podílí i na
zajišťování občerstvení charitních
akcí, jako jsou například charitní
ples, čaj o páté. V letních měsících
zajišťujeme stravu i dětem na příměstských táborech při DDM.
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Naše kuchyň je také zapojena do
Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Jsme připraveni
24 hodin denně poskytnout stravu
jak příslušníkům Hasičského záchranného
sboru
zasahujících
v mimořádných situacích (živelné
pohromy, požáry, větší dopravní
nehody a podobně), tak i ostatním
spoluobčanům postiženým těmito
událostmi.

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
kuchyn@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V roce 2013 se vykoledovalo v obcích uherskobrodska celkem 1 197 888 Kč.
Klíč k rozdělení výtěžku TKS
Arcidiecézní charita Olomouc
Sekretariát ACHO
Režie sbírky SČKCH
Humanitární pomoc
Vráceno Charitě UB
Nouzový a krizový fond ACHO

15%
5%
5%
10%
58%
7%

Koordinátor Tříkrálové sbírky
Vít Kadlčík, pastorační asistent
mobil: +420 724 651 295
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 630 149
vit.kadlcik@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Oblastní charitě Uherský Brod bylo z výtěžku TKS vráceno celkem 709 578,- Kč
Tento výtěžek byl použit následujícím způsobem:
Pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek: 79 578,- Kč
Přímá pomoc zejména pro matky s dětmi v tísni.: 250 000,- Kč
Rekonstrukce dvou místností v prostorách Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Uherský Brod: 80 000,- Kč
Rozšíření kapacity Azylového domu Uherský Brod: 50 000 ,- Kč
Rekonstrukce a rozšíření kapacity DPS v Horním Němčí: 250 000,- Kč.
Tabulka rozdělení přímé pomoci dle obcí v roce 2013

Obec
Uherský Brod
Bánov
Strání, Květná
Bystřice pod Lop.
Nivnice
Pitín
Prakšice
Rudice
Bojkovice
Šumice
Vlčnov
Krhov
Nezdenice
Veletiny
Azylový dům Uh.Brod
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Částka v Kč
90 541,4 000,4 245,12 297,38 493,10 000,12 765,3 750,5 500,5 514,31 188,5 000,10 000,5 000,11 707,27
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POSTNÍ ALMUŽNA
Rádi bychom Vám vyjádřili naši vděčnost a poděkování za zapojení se do Postní almužny, která je na výzvu našich biskupů výrazem našeho odhodlání měnit
sama sebe prostřednictvím pomoci potřebným, zvláště v době svatopostní, ve
které nás církev vybízí k větší solidaritě.
V našem děkanátu Uherský Brod jste v roce 2013 darovali částku 143 525 Kč.
Upřímně děkujeme za Vaši štědrost a dobrou vůli pomáhat svým bližním, kteří
jsou v jakékoli složité životní situaci. Neboť posláním charitní činnosti církve je
pomáhat všude tam, kde se ocitne člověk v nouzi.
ZÁMĚRY VYUŽITÍ
■ Přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi: 10 000,- Kč
■ Pomoc křesťanům v Pákistánu: 10 000,- Kč
■ Pomoc obětem povodní v Bystřici pod Lopeníkem a Komňi: 16 069,- Kč
■ Prezentace charitního díla na velehradské pouti: 7 500,- Kč
■ Finanční spoluúčast na zřízení kaple v DPS Strání: 20 000,- Kč
■ Příspěvek na léčení nemocného kněze v Indii - P. Iruday Samy: 10 850,- Kč
■ Děkanátní den dobrovolnictví v Pitíně: 4 730,- Kč
■ Malování a vnitřní rozvody v Charitním domě ve Slavkově: 64 376,- Kč
VÝTĚŽEK POSTNÍ ALMUŽNY DLE JEDNOTLIVÝCH OBCÍ
Bánov
18 496,Bojkovice
10 350,Březová
1 759,Dolní Němčí
12 715,Horní Němčí
2 511,Hradčovice
3 319,Komňa
113,Korytná
5 870,Nezdenice
2 100,Nivnice
9 640,Pitín
4 523,Prakšice
7 707,Rudice
1 506,Starý Hrozenkov
2 182,Strání
18 859,Šumice
5 686,Uherský Brod
17 129,Újezdec
6 500,Vlčnov
12 560,CELKEM:
143 525,28
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NÁKLADY V ROCE 2013
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB
spotřeba potravin
zdravotní materiál
kancelářský materiál
úklidový materiál
drobné nákupy, spotřební materiál
svoz odpadu
pracovní oděvy
pohonné hmoty + LPG
náklady TKS
DDIM
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
nájemné
telefony
poštovné
revize
školení
reprezentace, pohoštění
ostatní služby

13 369 300,94
3 868 062,19
517 698,24
258 310,61
224 809,68
666 268,19
133 099,03
188 254,99
682 025,00
18 302,00
433 692,12
2 798 573,09
444 173,15
71 285,00
512 925,00
297 309,08
17 094,00
17 596,65
362 474,70
155 105,50
1 702 242,72

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

31 819 935,50
22 865 271,00
704 431,00
7 824 320,00
261 270,00
164 643,50

OSTATNÍ NÁKLADY
daně a poplatky
pojištění
ostatní provozní náklady
odpisy
provozní režie
NÁKLADY CELKEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

3 056 070,66
28 269,07
322 533,00
132 265,73
861 661,00
1 711 341,86
48 245 307,10
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VÝNOSY V ROCE 2013
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
za prodané vlastní výrobky a zboží
za služby poskytnuté klientům
od zdravotních pojišťoven

26 969 068,96
7 736 778,33
16 099 656,28
3 132 634,35

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

1 177 645,33
64 008,00
715 431,33
169 688,00
88 974,00
15 449,00
124 095,00

OSTATNÍ VÝNOSY
mimořádné výnosy
individuální projekt
tržby z prodeje majetku
úroky

1 475 015,68
130 928,11
1 323 912,56
8 500,00
11 675,01

PROVOZNÍ DOTACE
provozní dotace MPSV
evropské fondy
provozní dotace Zlínský kraj
VFP Město Uherský Brod
provozní dotace Úřad práce Uherské Hradiště

18 182 778,23
14 429 000,00
455 673,23
445 000,00
828 000, 00
2 025 105,00

VÝNOSY CELKEM

47 804 508,20

V roce 2013 bylo celkem proinvestováno Kč 489 643,19. Proběhla přestavba azylového domu pro matky s dětmi ve výši Kč 262 697,67. Zde došlo k navýšení kapacity o 2
bytové jednotky. Rovněž proběhla rekonstrukce nízkoprahového denního centra ve
výši Kč 79 995,52. Investice do dopravních prostředků byla Kč 146 950,-.
Výsledek hospodaření za rok 2013 výrazně ovlivňují odpisy, které jsou ve výši Kč
861 661. Celkově naše organizace vykazuje ztrátu ve výši Kč 440 798,90.
Zůstatek účtu nerozdělený zisk z minulých let je Kč 1 745 tis.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013
Ztrátová střediska
Středisko
Náklady
Výnosy
Ředitelství
2 591 985,09 2 591 985,09
Centrum seniorů Uherský Brod
226 105,86
208 020,00
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
3 979 876,55 3 722 264,18
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
3 006 331,87 2 737 303,33
Denní stacionář Domovinka
920 532,90
916 855,00
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 1 379 841,59 1 346 388,00
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
3 898 584,61 3 891 350,90
Horní Němčí opravy a energie
416 015,00
416 015,00
Charitní dům Vlčnov
3 778 968,65 3 702 240,36
Nízkoprahové denní centrum
1 287 578,20 1 269 848,48
Povodně– mimořádné události
71 160,34
71 074,00
Dobrovolnictví
11 510,35
4 730,00
Náklady TKS
8 200,28
1 809,00
celkem: 21 576 691,29 20 879 883,34
Zisková střediska
Středisko
Náklady
Výnosy
Charitní ošetřovatelská služba Uh. Brod
2 475 797,30 2 500 948,64
Pečovatelky - pedikúry
29 707,24
47 151,92
Kuchyně sociální
4 610 703,71 4 639 754,00
Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice
4 485 427,30 4 529 948,58
Dům s pečovatelskou službou Horní Němčí
900 971,08
937 250,44
Pečovatelská služba Strání
3 014 191,04 3 035 427,01
Pečovatelská služba Dolní Němčí
4 039 744,84 4 068 092,02
Pečovatelská služba Korytná
3 323 376,19 3 345 807,19
Pečovatelská služba Bánov
1 333 318,44 1 345 883,39
Krizové centrum Uherský Brod
3 798,36
5 616,68
celkem: 24 217 035,50 24 455 879,87
Hospodářská činnost
Středisko
Náklady
Výnosy
Kuchyň podnikatelská
2 451 580,31 2 468 744,99
2 451 580,31 2 468 744,99
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2013
Oblastní charita Uherský Brod
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Náklady
Výnosy
48 245 307,10 47 804 508,20

VH
0,00
-18 085,86
-257 612,37
-269 028,54
-3 677,90
-33 453,59
-7 233,71
0,00
-76 728,29
-17 729,72
-86,34
-6 780,35
-6 391,28
-696 807,95
VH
25 151,34
17 444,68
29 050,29
44 521,28
36 279,36
21 235,97
28 347,18
22 431,00
12 564,95
1 818,32
238 844,37
VH
17 164,68
17 164,68
VH
-440 798,90
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ZPRÁVA AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
Státní orgány
Ministerstvo práce a sociálních věcí 14 429 000,- Kč (celková dotace na sociální
služby)
Úřad práce Uherské Hradiště Kč 2 025 105,Města a obce
Děkujeme městu Uherský Brod za poskytnutou veřejnou finanční podporu ve
výši 828 000,- Kč (z toho: 178 000,- na Charitní pečovatelskou službu Uherský
Brod, 120 000,- Kč na Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence, 250 000,- na
Terapeutickou dílnu sv. Justiny, 250 000,- Kč na Azylový dům pro matky
s dětmi v tísni, 25 000,- Kč na Denní stacionář Domovinka a 5 000,- Kč na Centrum seniorů)
Velmi děkujeme za dlouhodobou a dobrou podporu, pomoc a spolupráci.
Děkujeme obcím: Šumice 35 000,- Kč, Březová 30 000,- Kč, Dolní Němčí 25
000,- Kč, Slavkov 21 000,- Kč, Bánov 18 000,- Kč, Strání 15 000,- Kč, Vlčnov
11 688,- Kč, Nivnice 6 000,- Kč, Drslavice 5 000,- Kč, Horní Němčí 2 000,- Kč,
Prakšice 1 000,- Kč
Děkujeme všem obcím, které nám pomáhají na zařízeních s opravami, rekonstrukcemi, úklidem a podobně.
Zlínský kraj
Zlínský kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 445 000,- (z toho:
126 000,- Kč na Pečovatelskou službu Bánov, 25 000,- Kč na Pečovatelskou
službu Dolní Němčí a 294 000,- Kč na Terapeutickou dílnu sv. Justiny).
Farní úřady
Děkujeme Římskokatolické farnosti Uherský Brod a všem jednotlivým farnostem v uherskobrodském děkanátu za pomoc při Tříkrálové sbírce, Postní almužně a duchovních činnostech na našich zařízeních.
Děkujeme všem
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dárcům
sponzorům
státním institucím
obcím a městům
farním úřadům uherskobrodského děkanátu
dobrovolníkům
brigádníkům
zaměstnancům
tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek
radě Charity a Revizní komisi
a všem, kteří podporují budování charitního díla
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CENTRUM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI
Význam Centra potravinové a materiální pomoci /CPMP/:
Získávat bezplatně pro lidi v sociální nouzi potraviny a materiální pomoc /např.
hygienické, prací a dezinfekční prostředky, oblečení, potřeby pro domácnost,
apod./.
Zřízením CPMP se snažíme připojit k výzvě Svatého otce Františka o zapojení
se do boje proti celosvětovému hladu a plýtvání potravinami.
„Tato kampaň je také pozvánkou pro nás všechny, abychom se stali více uvědomělými v našem výběru potravin, které často vedou k plýtvání a špatnému
využití zdrojů, které máme k dispozici. Jde také o připomínku, abychom si
přestali myslet, že naše každodenní činnosti nemají vliv na životy těch, kteří
trpí hladem v první řadě.“
papež František
Cíl:
Darované potraviny, zemědělské přebytky a materiální pomoc účelně rozdělovat zejména sociálně slabým rodinám, lidem bez přístřeší, matkám s dětmi v
tísni, potřebným jednotlivcům, vč. pomoci v rámci mimořádných událostí /
např. při povodních/. I tímto způsobem chceme podporovat solidaritu mezi
lidmi.
Zdroje pomoci CPMP:
Potravinové banky, zemědělci, široká veřejnost prostřednictvím potravinových
sbírek, výrobci potravin, drogistického zboží a kuchyňských potřeb, velkoobchody, obchodní řetězce, maloobchodníci, Evropský program potravinové
pomoci, nadace, jednotlivci, apod.
V roce 2013 jsme získali, a zároveň rozdělili, potraviny v hodnotě bezmála
175 000,- Kč.
Podpořte skrze Charitu ty, kteří žijí v nouzi a chudobě!
Všem dárcům upřímně děkujeme.
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POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
Pomoc Oblastní charity Uherský Brod při povodních v roce 2013
V letních měsících roku 2013 zažila Česká republika další z živelných pohrom
v podobě povodní. Silné deště nejdříve způsobily povodně v Čechách, poté zasáhly bleskové povodně také Moravu, konkrétně obce Bystřici pod Lopeníkem a
Komňu. Naše Charita pomáhala v Čechách i doma na Moravě.
Jak to všechno začalo
V úterý 4. 6. 2013 jsme obdrželi informaci s prosbou o vyslání 4 členného týmu
na pomoc se sociálním šetřením v zaplavených oblastech Jihočeského kraje a 2
osob na pomoc při koordinaci charitní pomoci v rámci centrálního povodňového štábu Charity ČR v Praze.
Dvě pracovnice odjížděli ve čtvrtek 6. 6. 2013 v 5 hodin ráno nejdříve do Olomouce pro část humanitární pomoci pro Diecézní charitu České Budějovice.
Během odpoledních hodin tyto pracovnice předali humanitární pomoc a provedli monitoring zaplavené obce Putim, do které na druhý den přijel tým charitních pracovníků z Olomouce. Náš čtyřčlenný uherskobrodský tým směřoval podle požadavků místního diecézního koordinátora do Bechyně a Protivína.
Na národní úrovni bylo dle pokynů národního povodňového koordinátora Charity ČR povinností 2 našich pracovnic:

monitoring zaplavených oblastí, kde toto místně příslušné Charity kapacitně nezvládaly

každodenní párování poptávky a nabídky pomoci mezi českými a moravskými diecézními Charitami

zjišťování nejakutnějších potřeb obyvatel (příp. Charit) v zasažených oblastech

poskytování první psychologické pomoci, která byla zvláště v oblastech,
kde ještě voda stála, velmi potřebná

pomoc při zajištění ubytování, materiálního vybavení a oblečení charitních psychosociálních týmů a dobrovolníků

přímá pomoc místních charitních psychosociálním týmům v terénu

poskytování informací o možných zdrojích pomoci Charit z Moravy, firem
i dalších subjektů

kontaktování a poskytování informací místním starostům i diecézním
koordinátorům

kontaktování firem-dárců materiální pomoci a pomoc se zajištěním logistiky

každodenní sumarizace poskytnuté pomoci a podpory, reporty a denní
hlášení pro ředitele Charity ČR, tiskové zprávy a fotodokumentace pro PR
oddělení Charity ČR, návrhy a pomoc při zajištění medializace charitní
pomoci, na jejichž základech vznikl dokument o povodních „Charita
s lidmi“.
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POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
Monitoring zaplavených oblastí jsme prováděli na Českobudějovicku, v Litoměřicích a okolí, dále jsme se zaměřili na Neratovicko, Mělnicko, Roudnici nad
Labem, Kralupy nad Vltavou, Nymburk, Beroun, ve druhém týdnu to byla hlavně Praha a její zaplavené části.
Druhý (čtyřčlenný) tým provedl monitoring Bechyně a sociální šetření v 21 domácnostech v Protivíně. Poté se vrátil domů ke svým běžným pracovním povinnostem.
Děvčata však ani pořádně nestihla vysušit promáčené gumáky, když se vlivem
prudké bouře v pondělí 10. června 2013 navečer z potůčků protékajících obcemi Bystřice pod Lopeníkem a Komňa staly dravé řeky, pustošící vše, co jim stálo
v cestě. Okamžitě se zapojily do pomoci při odstraňování následků bleskové
povodně a organizováním dlouhodobé pomoci zasaženým domácnostem.
V následujících dnech ve svém volném čase nebo se zajištěným zástupem na
svých pracovištích pomáhali charitní pracovníci společně se zmobilizovanými
dobrovolníky vytrhávat podlahy, odvážet naplaveniny, obouchávat omítky,
malovat apod.
Poté následovala dlouhodobá péče o 22 domácností zasažených povodněmi a
rozdělení pomoci, která probíhala ve spolupráci s obcemi zejména proto, aby
se na nikoho nezapomnělo nebo aby na jednu věc nebylo pomoženo 2x
(duplicitně).
Souhrnem se naše Charita do řešení následků povodní v Bystřici pod Lopeníkem a Komni zapojila takto:

vyhlášením finanční i materiální sbírky a uspořádáním benefičního koncertu, jehož výtěžek putoval do zaplavených obcí,

finančně (darem 10 000 Kč na povodňové konto Charity ČR a na základě
provedených sociálních šetření jsme poté z této sbírky přerozdělili 310
000 Kč),

materiálně (zapůjčili jsme bezplatně 4 vysoušeče, poskytli úklidové a
desinfekční prostředky),

poskytnutím lidských zdrojů (zaměstnanců i dobrovolníků) na úklid.
Nasazení a velký díl práce našich zaměstnanců je krásně vidět v dokumentu o
Charitní pomoci při povodních „Charita s lidmi“ (dostupné na http://
povodne.charita.cz/2013/film-o-pomoci-charity/).
Při povodních celá naše Charita fungovala v mimořádném režimu. Opět se potvrdilo, že je plná výjimečných lidí s dobrým srdcem, a že ve jménu milosrdné
lásky není lhostejná k potřebným.
Bc. Jitka Chvílová
koordinátorka pomoci
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DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolník v sociální službě nemá nahrazovat pracovníka – profesionála, je
takovou přidanou hodnotou, bonusem pro druhé. Jeho přínosem je přiblížení
běžného života, nové zkušenosti a nápady, osobitý přístup a celkové zkvalitnění
služby. V roce 2013 se dobrovolnictví na OCH UB dočkalo velkých úspěchů –
v březnu přišla výborná zpráva z Ministerstva vnitra ČR o udělení akreditace na
naše dobrovolnické aktivity: Lepší cestou (pomoc na našich zařízeních a službách, např. doučování na Azylovém domě, povídání a předčítání uživatelům,
apod.), Nárazově (pomoc na aktivitách během roku – Charitní ples, Drakiáda,
Charitní tábor, Karneval, apod.), Mimořádně – dobrovolníci pro mimořádné
události (odklízení následků po povodních, po proškolení také sociální šetření,
psychosociální podpora, atd.). V letošním roce mezi velké úspěchy patří také
nepřehlédnutelný rozvoj naší činnosti – pomoc při povodních v Bystřici pod
Lopeníkem a v Komni, Setkání dobrovolníků v Pitíně a v Uherském Brodě, 1.
Charitní tábor v Suché Lozi, 1. Drakiáda v Uherském Brodě, několik nových dobrovolníků v našich řadách, pokračování spolupráce se stávajícími dobrovolníky a
obrovská chuť jít dál a dělat to, co nám dává smysl.
O aktivitě a snaze svědčí i tento přehled činnosti:

1181 Dobrovolnických hodin

853 hodin dobrovolnické činnosti odvedené zaměstnanci OCH

11 akcí v 18ti dnech

16 nových dobrovolnických smluv
Jedna z našich dobrovolnic mi po svém prvním dobrovolnickém dnu napsala:
„Ahoj Janičko, takže dneska jsem to zvládla. Bylo to super. Přes hodinu jsem
byla s jednou paní, vykládali jsme si a ještě jsem jí i přečetla jeden příběh
z knížky, kterou mám moc ráda, jsou v ní hezké příběhy. Moc jsem si to užila.
Jsem strašně moc moc ráda, že si prázdniny můžu tak příjemně zpestřit. Už se
moc těším na příště.“
Mladičká dobrovolnice docházela k našim uživatelům v Dolním Němčí celé léto
a její dojmy čiší z jejích slov: „Chodila jsem do domova plná nového očekávání,
radosti a s nadšením, že můžu opět někomu pomoci a zpříjemnit mu život na
domově. Moc mi to hřálo na srdíčku, když jsem viděla na lidech úsměv a spokojenost.“ A slova, která hřejí u srdce mě? „Lidé se dobrovolnictví obávají a bojí se,
ale určitě je lepší rozzářit u někoho úsměv a pomoci mu, než sedět doma u televize. Jsem šťastná, že jsem si léto mohla užívat tímhle způsobem. Děkuji!“
Tímto také děkuji všem dobrovolnicím a dobrovolníkům…Jsem hrdá na činnost,
kterou vykonáváte s lehkostí motýla a přirozeností hřející na srdci. Je mi ctí být
u toho a nabízet příležitosti k výkonu této krásné činnosti. Děkuji!
Mgr. Jana Forrová
koordinátorka dobrovolnictví
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DUCHOVNÍ AKTIVITY
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Otec děkan je pravidelně zván na porady vedení a na jednání Rady charity, zajímá se o činnost Charity, setkává se s vedením Charity, celoročně
zajišťuje duchovní přednáškovou činnost pro službu Centrum seniorů.
Některé aktivity probíhají díky pochopení otce děkana na faře. Otec děkan se velmi zajímá také o zapojení naší Charity do IZS.
Zástupce Oblastní charity Uherský Brod (OCH UB) je členem pastorační
rady farnosti Uherský Brod /Terezie Fojtíková/. Zástupce farnosti Uherský Brod je členem Rady charity při OCH UB /Ing. Ivan Chrástek - předseda Rady charity./.
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 – 65
mší svatých.
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, Den dobrovolnictví v Pitíně, Charitní tábor v Suché Lozi, oslava výročí /PS Bánov, PS Strání P. B. Vitásek, CHD
Nivnice/, slavnostní porada na závěr kalendářního roku na faře v Bílovicích – mše sv. s P. Josefem Říhou.
Pravidelná mariánská večeřadla v Domovince s otcem Česlavem.
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 7x adorace ve farním kostele v Uh. Brodě.
Duchovní obnova zaměstnanců na Svatém Hostýně v trvání dvou dnů
pod vedením P. Tomáše, redemptoristy z Tasovic u Znojma.
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 děkanátu.
Velmi dobrá spolupráce s farnostmi při přípravě a realizaci TKS.
Společná modlitba a duchovní slovo na začátku každé porady vedení.
Spolupracujeme při organizaci slavnosti Božího Těla. Návštěvy řádových
sester z Uh. Brodu na CHD ve Slavkově a Nivnici /setkání a modlitba s
uživateli, podání sv. přijímání/.
Kněží děkanátu navštěvují většinu našich služeb za účelem slavení mše
svaté a udělování dalších svátostí. Přáním našich uživatelů je, aby tyto
návštěvy byly častější.
Kněží ve farnostech pomáhají s koordinací dobrovolníků při organizaci
TKS. Mnozí kněží se ve své farnosti aktivně zapojují do TKS tím, že organizují setkání s tříkrálovými koledníky s požehnáním před samotným
koledováním. Pomáhají s propagací /při ohláškách, umísťují informační
letáky do vývěsek, apod./.
Prezentace charitního díla na Dnech dobré vůle na Velehradě.
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PODPORA ZŘIZOVATELE
Naším zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Oblastní charita Uherský
Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Byla zřízena dekretem dne 28. 9. 1992 Mons. Janem Graubnerem. Nástrojem zřizovatele pro
koordinaci řízení činnosti Charit je Arcidiecézní charita Olomouc.
Několik příkladů pomoci našeho zřizovatele pro činnost Oblastní charity Uherský Brod, které si velmi vážíme:








každoroční poskytnutí bezúročné půjčky, které nám pomáhají překlenout 1. čtvrtletí kalendářního roku, než obdržíme první splátku dotací
z Ministerstva práce a sociálních věcí /3 mil. korun/
metodická, odborná a konzultační činnost
pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky /TKS/ a Postní almužny /PA/
pastorace a duchovní obnova pro naše zaměstnance
úzká spolupráce s kněžími /sloužení mší svatých na našich zařízeních,
návštěvy nemocných, udělování svátostí, supervize, pomoc s organizací
TKS, PA a potravinových sbírek/
zřízení místa pastoračního asistenta, úhrada jeho mzdy
pomoc při organizaci a koordinaci humanitární pomoci
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
Oblastní charita Uherský Brod patří k největším poskytovatelům sociálních
služeb z řady nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji.
Plně si uvědomujeme svoji dílčí odpovědnost vůči regionu ve kterém působíme, za lidi, kteří v něm žijí, včetně našich zaměstnanců. Uplatňování společenské odpovědnosti považujeme za nedílnou součást systému řízení naší organizace.
Veškeré naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti můžeme rozdělit do čtyř
základních oblastí. Jde o oblasti, které se zaměřují zejména na zaměstnance,
životní prostředí, spolupráci a komunikaci s veřejností a transparentní řízení.
Péče o zaměstnance:

máme nastavený systém benefitů (týden dovolené navíc, příspěvek na
stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pořízení pracovního oblečení, odměny při životních jubilejních a odchodu do důchodu, vysíláme
zaměstnance na krátkodobé zahraniční stáže, charitní tábor pro děti
našich zaměstnanců, mikulášská nadílka, poutní zájezdy, využívání výhodných telefonních tarifů, aj.)

podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, jsme úspěšní v podávání
projektů na vzdělávání, zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravě
zpracování těchto projektů, podporujeme studium zaměstnanců na VŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

39






vycházíme vstříc při uvolňování do školy, poskytujeme týden placeného
volna při přípravě na státní závěrečné zkoušky
umožňujeme zejména matkám s dětmi flexibilní pracovní dobu
zajišťujeme zaměstnancům duchovní rozvoj ve formě pravidelných rekolekcí
provádíme každoročně hodnocení zaměstnanců, stanovujeme si nové
cíle vedoucí ke zlepšení naší práce

Životní prostředí:






samozřejmostí je třídění odpadů
máme uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci nebezpečných odpadů
šetříme spotřebu energie používáním moderních zdrojů světla
pořizujeme vozidla s pohonem na LPG
pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí

Spolupráce a komunikace s veřejností:









máme uzavřenu smlouvu s Hasičským záchranným sborem Zlínského
kraje o zapojení naší organizace do Integrovaného záchranného systému
na základě této smlouvy jsme připraveni pomáhat zejména při mimořádných událostech typu povodní, požárů, průmyslových havárií, dopravních neštěstí, apod. na celém území Zlínského kraje (zajištění a
poskytnutí stravy, psychosociální pomoci, zdravotní pomoci, převozu
osob, vč. zdravotně postižených, dodávky základních druhů potravin,
desinfekce, vysoušečů, aj.)
v roce 2013 jsme zřídili Centrum potravinové a materiální pomoci, které v prvním roce činnosti shromáždilo a rozdalo sociálně slabým lidem
potraviny v hodnotě 175 000.- Kč
máme Ministerstvem vnitra ČR akreditovanou Dobrovolnickou činnost,
aktivně pracujeme s dobrovolníky a zapojujeme je do našich aktivit
pořádáme semináře, prezentujeme svoji činnost v obcích ORP Uherský
Brod
spolupracujeme s regionálním tiskem a televizí, pro kvalitnější komunikaci s veřejností vydáváme svůj Charitní zpravodaj
spolupracujeme s mnoha firmami, věnujeme se aktivně fundraisingu

Transparentní řízení:
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výsledky naší hlavní a hospodářské činnosti jsou auditovány, na naši
činnost dohlíží zřizovatel, Rada charity, Revizní komise při Radě charity,
úřady státní správy, samosprávy, a další
každoročně vydáváme Výroční zprávu
zaměstnanci se řídí Kodexem charity ČR a dalšími profesními kodexy
poskytování sociálních služeb kontroluje státní Inspekce kvality sociálních služeb
na efektivitu, kvalitu a potřebnost našich služeb dohlíží Zlínský kraj
(benchmarking)
jsou jasně nastavená pravidla pro přijímání a využívání darů
je zpracovaný Strategický plán organizace
máme nastaven systém pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic
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BENCHMARKING 2013
Každý rok, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu ve Zlíně, hodnotí efektivitu sociálních služeb ve svém kraji, jejich potřebnost, dostupnost a kvalitu.
V naší organizaci poskytujeme sociální služby ve 14 různých zařízeních a službách, z
toho 13 z nich bylo zařazeno do nejvyšší kategorie A1. Pouze služba Centrum seniorů
získala nižší hodnocení a byla zařazena do kategorie A2, přičemž potřebnost a kvalita
této poskytované služby byla hodnocena plným počtem bodů!
I nadále se tým pracovníků Oblastní charity bude snažit poskytovat Vám ty nejlepší,
nejkvalitnější a nejefektivnější sociální služby v regionu.
Mgr. Martina Skočovská
koordinátor pro benchmarking
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PODĚKOVÁNÍ
Nadace
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové: 110 000,- Kč
Realizovány projekty:

Vzdělávání pro pracovníky domovů pro seniory

Sterilizátor Stericell 22

Elektrické polohovací lůžko AKS L4, Matrace Softform Premier Glide
Nadace Bratří Lužů Uherský Brod: 10 000,- Kč
Abeceda rodinných financí: 13 125,- Kč

realizován projekt Chci rozumět svým financím
Firmy
Zámečnictví - Zdeněk Hanák, WELCO SPOL. s.r.o., VW Wachal, a.s., VEBA, textilní závody a.s., TEKNIA UB, TECMOS spol. s.r.o., Lázně Luhačovice, KOVYST, spol. s.r.o.,
Juřenčáková Jana, Jiří Kadlček - KADLO, INPOST, spol. s.r.o., Charita Valašské Klobouky, EGP INVEST, spol. s.r.o., ECOLAB HYGIENE s.r.o., Arcidiecézní charita Olomouc,
APOLLO 3P, s.r.o., 3V&H, s.r.o., HYDROMA, spol. s.r.o., INCOLO Property s.r.o.

