


 

PREAMBULE 
 
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost 
a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého 
života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti a svým 
učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání. 
Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, huma-
nitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřed-
nictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti. 
 

Z kodexu Charity ČR 
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Vážení a milí přátelé, 
 
pro zhodnocení činnosti za  rok 2012 
jsem si „přizval“ dvě významné 
osobnosti. Jedním z nich je olo-
moucký arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner a tím druhým Tomáš Baťa. Není 
to proto, že bych neměl o čem psát, 
ale myšlenky těchto dvou osobností 
vystihují aktuální témata dnešní do-
by – poskytování sociálních služeb 
Charitou a nedostatek finančních 
prostředků pro poskytování sociál-
ních služeb. 
Pracovníci naší Charity opět odvedli 
skvělou práci pro naše potřebné 
spoluobčany, o čemž svědčí mj. 
mnohá vyjádření díků ze strany na-
šich uživatelů a jejich rodin. Kvalitu, 
efektivitu a potřebnost našich služeb 
ocenil velmi pozitivně i Zlínský kraj 
v rámci vyhodnocování na principu 
benchmarkingu /systému měřitel-
ných ukazatelů/. Oblastní charita 
Uherský Brod opět prokázala, že 
patří mezi nejlepší poskytovatele 
sociálních služeb ve Zlínském kraji a 
olomoucké arcidiecézi. 
Dovolte mi uvést několik myšlenek 
arcibiskupa Jana Graubnera, které 
zazněly v Olomouci na celostátní 
konferenci zdravotní péče v březnu 
t.r. 
„Proč má Charita dělat toto dílo, 
když ho může dělat někdo jiný?“ – 
táže se Jan Graubner a odpovídá: 
„Všechno děláme stejně, zásadní je 
však jiný přístup ke klientům. Není 
to totiž jen náš chléb, naše práce, ale 
především služba, založená na evan-
geliu. Co jste udělali jednomu 
z mých nejmenších, mně jste udělali, 
praví Písmo svaté. Nežádáme, aby 
každý, kdo pracuje v Charitě, byl 
věřící, ale aby chtěl dělat to, co dělá 
Charita. Jsem přesvědčen, že když se 
přidají ti, kteří nemají víru, ale chtějí 
dělat to, co Charita, obohatí společ-
nost.“ 
Arcibiskup Graubner dále dodal: 
Česká republika je v žebříčku boha-
tých na 17. místě. V Evropě jsme 

ohrožení chudobou. Divné. Kdyby-
chom chtěli vidět, co chybí jiným a 
rozdělili se, měli bychom všichni 
dost. I když je to pro nás složité, 
chceme posunout úroveň služeb tak, 
aby to pozvedlo celou společnost.“ 
 
Jistě zajímavá, poučná a pravdivá 
jsou i slova Tomáše Bati 
k problematice hospodářské krize. 
Kdyby se zodpovědní drželi jeho 
myšlenek a rad, nemuseli bychom 
mluvit o nedostatku finančních pro-
středků mj. i v sociálních službách. 
Zde jsou slova Tomáše Bati: 
„Příčinou krize je morální bída. Pře-
lom hospodářské krize? Nevěřím v 
žádné přelomy samy od sebe. To, 
čemu jsme zvykli říkat hospodářská 
krize, je jiné jméno pro mravní bídu. 
Mravní bída je příčina, hospodářský 
úpadek je následek. V naší zemi je 
mnoho lidí, kteří se domnívají, že 
hospodářský úpadek lze sanovat 
penězi. Hrozím se důsledku tohoto 
omylu. V postavení, v němž se na-
cházíme, nepotřebujeme žádných 
geniálních obratů a kombinací. Po-
třebujeme mravní stanoviska k li-
dem, k práci a veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat 
dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, 
nevydírat pracující, dělat to, co nás 
pozvedlo z poválečné bídy, pracovat 
a šetřit a učinit práci a šetření výnos-
nější, žádoucnější a čestnější než 
lenošení a mrhání. Máte pravdu, je 
třeba překonat krizi důvěry. Technic-
kými zásahy, finančními a úvěrovými 
ji však překonat nelze, důvěra je věc 
osobní a důvěru lze obnovit jen 
mravním hlediskem a osobním pří-
kladem.“ 
 
Děkuji Vám všem, vážení a milí přá-
telé, kteří nám pomáháte jakýmkoliv 
způsobem ve zkvalitňování našich 
služeb a vytváření stále lepších pod-
mínek v péči pro naše potřebné spo-
luobčany. 
 

Ing. Petr Houšť 
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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE 

Jsem rád, že Oblastní charita Uherský 
Brod může vykázat další rok své prá-
ce ve službě potřebným v oblasti dě-
kanátu Uherský Brod. Přehled posky-
tovaných služeb ve výroční zprávě je 
toho dokladem. Jsem přesvědčen, že 
i v tomto roce pracovníci a pracovni-
ce charity ve své práci ukazovali, že 
péče o bližní není jen zbožné přání 
nebo politický slogan. V poslední 
době jsem si několikrát více než dříve 
všiml životního ruchu. Např. když 
jsem sloužil mši sv. u bratří dominiká-
nů ve všední den v 7.00 hod. ráno a 
pak jsem vyšel ven před kostel a po-
tkal desítky lidí, kteří mířili za svými 
různými úkoly a povinnostmi. Sice 
většinu lidí neznám osobně, ale všich-
ni se nějak vzájemně potřebujeme. 
Jako lidé žijeme ve vztazích. Křesťan-
ská víra nám ukazuje, že tyto vztahy 
nemusí být jen formální ani jen ve 
stylu něco za něco. Kristus nás zve 
k lásce, která jediná může naplnit 
nejhlubší touhy lidského srdce po 
štěstí. Lásce mezi sebou navzájem, 

která se projevuje i v těžkostech a 
utrpení. Latinsky, jak dobře víme, se 
láska řekne caritas. Klienti i zaměst-
nanci charity mají mimořádnou příle-
žitost ve vzájemné interakci objevo-
vat víc než pouze zdravotní a sociální 
služby. Všichni víme, že duchovní 
dimenzi je obtížné v každodenním 
návalu práce hledat (možná i často). 
Přesto bychom na její hledání neměli 
rezignovat. Mohli bychom se připra-
vit o to nejcennější a stát se jen po-
skytovateli služeb za úplatu. A to je 
cesta k vyhoření, zklamání a znechu-
cení. O lásku je třeba také bojovat, 
nezřídka v zápasech sami ze sebou. 
V tomto smyslu jsou všichni pracov-
níci Oblastní charity stále blízko zdro-
ji. Každý den je příležitostí a šancí 
k lásce. Možná to zní jako klišé, ale 
jsem o tom přesvědčen. Přeji hodně 
všem pracovníkům charity hodně sil, 
zdraví a Božího požehnání. 

P. Josef Pelc 

Vážené čtenářky a čtenáři Výroční 
zprávy Oblastní charity Uherský Brod 
(dále OCH). Rád bych Vás za Radu 
charity pozdravil a napsal pár slov o 
tom, k čemu Rada slouží a jaká je její 
„náplň“ práce. Rada je ustavena na 
základě stanov Arcidiecézní charity 
Olomouc a slouží jako poradně-
kontrolní  orgán pro potřeby OCH. 
Má tedy dvojí úlohu. Poradní roli pro 
ředitele OCH plní Rada tím, že např.: 
projednává ustavení nebo zrušení 
zařízení nebo služby, projednává jme-
nování a odvolání vedoucích těchto 
zařízení, koncepci činnosti OCH, navr-
huje řediteli rozhodnutí aj. Kontrolní 
roli plní Rada tím, že navrhuje a 
schvaluje Revizní komisi, uděluje po-
kyn ke kontrole OCH Revizní komisí, 
schvaluje rozpočet OCH na příští rok 
a vyúčtování roku minulého, odvolá-
vá se proti rozhodnutím ředitele 
OCH, v krajním případě navrhuje i 
odvolání ředitele OCH. 
Tento výčet, i když rozsáhlý, nevyja-

dřuje podstatnou roli Rady, a to je 
být určitým zrcadlem a kontrolním 
panelem, který podobně jako přístro-
jová deska v automobilu podává řidi-
či hlavní údaje o jízdě,  řediteli OCH 
poskytuje údaje a názory důležité pro 
správné, efektivní a prospěšné řízení 
účetní jednotky. 
Rada tedy monitoruje a kontroluje 
činnost OCH a jejího vedení, podává 
řediteli informace, návrhy a názory, 
které na základě svých zkušeností a 
přesvědčení považuje za pravdivé a 
důležité pro úspěšné řízení OCH. 
Protože stejně jako jen s účetními 
informacemi - náklady a výnosy - 
nelze organizaci (OCH) řídit úspěšně, 
tak ani automobil nelze řídit jen na 
základě stavu palivové nádrže. 
Rada tedy přeje všem pracovníkům 
OCH, aby jejich cesty jak v práci tak i 
v osobním životě byly provázané 
spokojeností, zdravím a úspěchem.  

Ing. Ivan Chrástek 
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O CHARITĚ 

POSLÁNÍ - CÍL - ZÁSADY - CÍLOVÁ SKUPINA 

POSLÁNÍ 

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

CÍL 
■  poskytování  kvalitní  a odborné péče 
■  rozšiřování okruhu služeb na základě 

potřebnosti občanů 

■  dosažení  stabilního  postavení  v síti 
registrovaných poskytovatelů sociál-
ních služeb ve Zlínském kraji 

 

ZÁSADY 

Naše práce vychází z křesťanského vní-
mání hodnoty každé osoby, jeho jedi-
nečnosti a svobody důstojnosti. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou lidé v těžké životní 
situaci, kteří při řešení potřebují pomoc 
druhé osoby. 
 
Každá naše služba má dále blíže specifi-
kovány poslání, cíl, cílovou skupinu            
i zásady. 

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD 

Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
Tel: +420 572 630 648 
Fax: +420 572 631 128 
www.uhbrod.charita.cz 

IČO: 48489336 

DIČ: CZ48489336 
Bankovní účet: 1540093329/0800 
 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE/ŘEDITEL 

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

ZÁSTUPCE ŘEDITELE 

Ing. Ferdinand Kubáník 
+420 724 651 268 
ferdinand.kubanik@uhbrod.charita.cz 
 
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

uherskobrodský děkanát, ORP Uh. Brod 
 

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2012:   155 
(včetně dohod) 

RADA CHARITY (2012 -  2014) 
Ing. Ivan Chrástek - předseda 
Marta Mošťková - místopředseda 
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 - předseda 
Marie Kučerová 
Milena Bláhová 

O CHARITĚ 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 

Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy 

vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 4 



SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Sociální práci v naší organizaci vyko-
návají 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 jed-
noduchá, na jejich bedrech spočívá 
velký díl zodpovědnosti za poskytová-
ní kvalitní sociální služby a za naplňo-
vání základních zásad, kterými se řídí 
poskytování sociálních služeb. Rozsah 
a forma pomoci uživatelům musí vy-
cházet z jejich individuálních potřeb, 
působit na ně aktivně, podporovat 
jejich samostatnost a motivovat je 
k takovým činnostem, které vedou 
k řešení jejich nepříznivé sociální situ-
ace, a měla by posilovat sociální za-
čleňování. Kvalita sociální služby sou-
visí s naplňováním standardů kvality 
sociálních služeb, které ukládá zákon 
o sociálních službách a jejich dodržo-
vání je kontrolováno inspekcí sociál-
ních služeb. Smyslem standardů kvali-
ty je garantovat uživatelům poskyto-
vání kvalitní sociální služby, která 
respektuje lidská a občanská práva, 
oprávněné zájmy a důstojnost uživa-
telů, vede uživatele k samostatnosti a 
je založena na dobrovolnosti, rovno-
právnosti a individuálním přístupu. 
Oblastní charita Uherský Brod si uvě-
domuje význam sociální práce, o 
čemž svědčí zřízení funkce koordiná-
tora sociální práce, který je odborným 
garantem sociální práce v organizaci. 
Ten pravidelně svolává porady sociál-
ních pracovnic, na kterých jsou disku-
tována témata související se sociální 
prací v organizaci (např. změny záko-
nů a jejich důsledky pro praxi, kompe-
tence a vzdělávání sociálních pracov-
nic). 
 
Čím se řídí sociální práce v naší orga-
nizaci? 
 Ústavou, Listinou základních 

práv a svobod 
 Zákonem č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, provádě-
cí vyhláškou č. 505/2006 Sb. 
tohoto zákona a dalšími plat-
nými zákony České republiky 

 Pracovním řádem a vnitřními 
směrnicemi Oblastní charity 
Uherský Brod 

 Kodexem Charity České re-
publiky 

 Etickým kodexem sociálních 
pracovníků České republiky 

 metodikou služby 
 

Kdy Vám mohou naše sociální pra-
covnice pomoci? 
 pokud potřebujete poradit 

v sociální oblasti (např. Vám 
mohou poskytnout informace 
o dávkách pomoci v hmotné 
nouzi a dávkách státní sociál-
ní podpory, příspěvku na pé-
či, o možnostech výběru dru-
hu sociálních služeb podle 
Vašich potřeb) 

 když chcete získat podrobné 
informace o sociálních služ-
bách, které poskytuje Oblast-
ní charita Uherský Brod 

 pokud máte zájem o poskyto-
vání konkrétní sociální služby 
a chcete o způsobu poskyto-
vání služby získat bližší infor-
mace 

 pokud máte zájem o poskyto-
vání konkrétní sociální služby 
a potřebujete pomoc při vy-
hledání a vyplňování formulá-
řů 

 
Na sociální pracovnice se můžete 
obracet prostřednictvím telefonu, 
emailu, můžete si s nimi domluvit 
schůzku na zařízení či jim položit 
dotaz prostřednictvím online porad-
ny na webových stránkách naší orga-
nizace. 
 

Mgr. Jana Miškeříková 

manažer vzdělávacích a sociálních 
projektů 
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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 
■  Pečovatelská služba Bánov 
■  Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice 

Mgr. Zita Zemková 
 

Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 284 
Email: zita.zemkova@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Denní stacionář Domovinka 
■  Pečovatelská služba Dolní Němčí 
■  Charitní dům Vlčnov 

Marie Adámková, DiS. 
 

Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 267 
Email: marie.adamkova@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Pečovatelská služba Korytná 
■  Pečovatelská služba Horní Němčí 
■  Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 

Bc. Jana Forrová 
 

Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 281 
Email: jana.forrova@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Pečovatelská služba Strání 
■  Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence 

Bc. Terezie Fojtíková, DiS. 
 

Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 265 
Email: pecovatelky@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 

Mgr. Veronika Bartončíková 
 

Kontaktní údaje 
Telefon: 572 633 105 
Email: azyl@uhbrod.charita.cz 
 

Zařízení 
■  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 

Uherský Brod 

Mgr. Martina Skočovská 
 

Kontaktní údaje 
Mobil: 736 676 576 
Email: terap.dilna@uhbrod.charita.cz  
 

Zařízení 
■  Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 
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Mgr. Jana Miškeříková 
 

Kontaktní údaje 
Mobil: 724 651 305 
Email: jana.miskerikova@uhbrod.charita.cz  
 

 

mailto:jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:azyl@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz
mailto:michaela.slivova@uhbrod.charita.cz


O CHARITĚ 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Ředitel       

 Ředitelství  
    oddělení ředitele 

      administrativní pracovník 
      pastorační asistent 

     manažer vzdělávání a soc. projektů 

   manažer marketingu a fundraisingu 

   koordinátor dobrovolnictví 

   integrovaný záchranný systém 

   

   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 

  Nízkopahové 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     
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Projekt „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“ 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/71.00002 
 
Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/71.00002, jehož rea-
lizace probíhá od května roku 2012 do dubna roku 2013, je zaměřen na od-
borné vzdělávání pracovníků v sociálních službách, vedoucích pracovníků a 
sociálních pracovnic těchto terénních a ambulantních sociálních služeb Ob-
lastní charity Uherský Brod: 
 Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 
 Pečovatelská služba Strání 
 Pečovatelská služba Horní Němčí 
 Pečovatelská služba Dolní Němčí 
 Pečovatelská služba Bánov 
 Pečovatelská služba Korytná 
 Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 
 Denní stacionář Domovinka 
 Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod 
 
 
Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ je zajistit zaměstnancům systema-
tické odborné vzdělávání, které povede k udržení konkurenceschopnosti a 
zvyšování prestiže organizace, ale zejména je důležité pro zvyšování kvality 
služeb poskytovaných uživatelům. 
 
 
Zaměstnanci jsou vzděláváni prostřednictvím akreditovaných kurzů, které 
jsou realizovány ve školící místnosti v Domě s pečovatelskou službou v Dol-
ním Němčí.     
 
 
V roce 2012 byly realizovány tyto kurzy: 
 
 Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností  

 komunikace 
 Úvod do problematiky manipulace 
 Úvod do problematiky manipulace – jak se jí bránit 
 Komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním postižením 
 Etika v práci sociálního pracovníka 
 Účinná motivace klienta jako základní předpoklad změny 
 Úvod do paliativní péče, hospicové hnutí, eutanázie  
 Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích 
 Aktivizace seniorů 
 První pomoc pro pracovníky pomáhajících profesí 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 
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V roce 2013 budou realizovány tyto kurzy: 
 
 Zvládání agrese u klienta 
 Standard č. 9, 10 
 Posilování týmové soudržnosti 
 Standard č. 6, 7 
 Prevence týrání a zneužívání osob 
 Případová práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě 
 Zjišťování potřeb a individuální plánování u nekomunikujících klientů 
 

Mgr. Jana Miškeříková 

manažer vzdělávacích a sociálních projektů 
 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  
PROTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A 

STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 

Charitní pečovatelská služba (dále 
jen CHPS) je terénní službou. Jejím 
cílem je zejména umožnit méně 
soběstačným lidem zůstat ve svých 
domovech. Snažíme se o podporu a 
pomoc. Služba se zaměřuje na osoby 
starší 19 let. 
V čem tkví práce v CHPS? 
V  možnosti využívat službu ve své 
domácnosti a podle toho, jak se mě-
ní uživatelovi požadavky a zdravotní 
stav. Tedy individuálně, podle aktu-
álních potřeb. Služby mohou být 
poskytovány v různém denním čase 
po-pá od 6:30 – 17:30 hodin, v so, 
ne a svátky od 8 – 13 hodin, vždy 
s ohledem na aktuální kapacitu služ-
by. 
Co pro nás práce v CHPS znamená? 
Naši práci vnímáme jako pomoc bliž-
nímu, který se ocitl v nouzi a potře-
buje pomoc od druhých. Je to také 
pomoc a podpora rodinám, aby si  
mohly zachovat zaměstnání. 
Co služba uživateli přináší? 
Uživatel může díky ní zůstat ve svém 
domově i v době, kdy se bez pomoci 
druhé osoby neobejde. Přináší mu 
jistotu, že za ním ve sjednaný čas 
přijde pracovník služby a pomůže 
mu s tím, co potřebuje a má sjedná-
no - nakoupí, uklidí, pomůže s umy-
tím, postará se o jídlo. Odpadá oba-
va z toho, že bude muset opustit 
svůj domov, trávit čas na neznámém 
a nepřirozeném místě. 
Jaký je ohlas na naši práci ze stran 
uživatelů? 
Cituji vybrané úryvky z děkovného 
vyjádření uživatele a rodiny: 
„Do naší domácnosti dochází Vaše 
pracovnice. Je milá, ochotná, vždy 
přichází s úsměvem, dovede potěšit, 
povzbudit. Má úžasný přístup 
k nemocnému. Má-li dovolenou, 
zastupuje ji další z pracovnic. Je stej-
ně hodná a vše též zvládá na jednič-
ku s hvězdičkou. Děkuji za jejich po-
moc a milý přístup a gratuluji, že 
máte skvělé přímo pohádkové pra-
covnice.“ 

„Píši Vám, jak velice si pomoci od 
pečovatelské služby celá rodina váží-
me. Paní doktorka ze Žlutého kopce 
říkala, že za 16 let co dělá onkologii 
se s takovým lidským přístupem ne-
setkala. Když jí vykládám, co pro nás 
děláte a jak nám pomáháte jen krou-
tí hlavou. Děkujeme za zprávy od vás 
a za to, že vás máme. Velice Vám 
jménem rodiny děkuji“. 
Jak je práce náročná? 
Je náročná. Setkáváme se s bolestí a 
utrpením nemocných lidí, ke kterým 
docházíme. Často jsme přítomni 
umírání nebo pomáháme rodinám 
se zemřelým blízkým. Všichni za-
městnanci služby jsou povinni se 
stále vzdělávat, je na ně kladena 
p o t ř e b a  b ý t  z d a t n ý 
v administrativních činnostech atd. 
Přes nedobré finanční podmínky a 
náročnost ji dělají pracovníci rádi. 
Sami do své každodenní práce vklá-
dají lidskost a úctu k člověku.  Mnoh-
dy jim pak výsledek práce přináší 
radost. 
Pracovník i uživatel jsou spokojení a 
to je nejdůležitější. 
Jsou  dostupné kompenzační po-
můcky k zapůjčování do domácnos-
tí? 
Naše služba zapůjčuje kompenzační 
pomůcky v rámci fakultativních 
(nenárokových) služeb, tzn. využívá-
li Osoba sociální služby, pak si může 
zapůjčit potřebnou pomůcku. Vzhle-
dem k tomu, že o pomůcky je 
v regionu velký zájem, a ne každý 
potřebuje sociální služby, zapůjčuje-
me pomůcky každému, kdo si o ně 

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 
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vystavění kvalitně poskytované služ-
by všem našim stávajícím i budou-
cím uživatelům. 
Přeji si, aby tomu tak bylo i v dalším 
roce. 
Děkujeme všem dárcům, dobrovol-

níkům a příznivcům Charitní pe-

čovatelské služby Uherský Brod. 

zažádá. U těchto zápůjček se při-
účtovává DPH dle platné legislativy a 
daň se odvádí finančnímu úřadu. 
 
Mé velké poděkování patří za službu 
vykonávanou s láskou celému kolek-
tivu CHPS, neboť si velice dobře uvě-
domuji, že právě ti, kteří u nás pra-
cují jsou nezbytnými základy pro 
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Personál Charitní pečovatelské služby Uherský Brod 

Počet uživatelů v r. 2012 289 

Počet návštěv 9 360 

Počet úkonů 22 097 

Počet pracovníků v CHPS 12 



Naše Pečovatelská služba Horní 
Němčí je terénní službou, která po-
skytuje pomoc a podporu občanům 
z obcí Horní Němčí a Slavkov přímo 
v jejich domácnostech, ale i uživate-
lům žijícím v Charitním domě sv. 
Václava v Horním Němčí, jejichž 
schopnosti jsou sníženy a potřebují 
pomoc z důvodu věku, kvůli tělesné-
mu postižení, nebo chronické nemo-
ci a jsou odkázáni na pomoc jiné 
fyzické osoby. Naši pomoc a podpo-
ru jsme v tomto roce mohli poskyt-
nout 11 uživatelům. 
Začátek roku je vždy dobou, kdy se 
zamýšlíme nad tím, zda to, co jsme si 
naplánovali jsme splnili, zda to, co 
jsme udělali jsme udělali dobře, ne-
bo jak by to šlo příště lépe a nad tím 
co naplánovat na rok stávající. 
V letošním roce se nám podařilo díky 
projektu „Vzdělávejte se pro růst“ 
průběžně proškolit všechny pracov-
nice v přímé péči. 
 Velkou radost máme z toho, že se 
podařila dohoda  Arcidiecézní chari-
ty Olomouc s obcí Horní Němčí, kteří 
uvolnili potřebné finanční prostřed-
ky pro rekonstrukci domu. Uvolněné 

prostory po ordinaci praktické lékař-
ky se za velké pomoci obce přebudo-
valy na tři pokoje pro nové uživatele. 
I přes to, že hlavním naším úkolem 
je pomoc a podpora v úkonech, kte-
ré naši uživatelé sami nezvládají, je 
naším cílem dle možností a zájmu 
nabídnout těmto lidem možnost 
společenského vyžití i mimo domov, 
nebo charitní dům. Letos bych moh-
la vzpomenout např. doprovody na 
mše svaté do místního kostela svaté-
ho Petra a Pavla, ale i kulturu např. 
koncert Anety Langerové na zámku 
Nový Světlov, turnaj v ruských kužel-
kách v Charitě Luhačovice, tradiční 
již VI. ročník  ve hře „ Člověče nezlob 
se!“, návštěva oslav 100 let školy 
v Horním Němčí, návštěva výstavy 
betlémů apod. 
Beze sporu však největší akcí letošní-
ho roku byl Den otevřených dveří se 
slavnostním žehnáním nových poko-
jů, kdy se zde sešla spousta místních 
občanů, aby si připomněli již 15. 
výročí otevření  Charitního domu sv. 
Václava. 
Závěrem bych chtěla poděkovat zá-
stupcům Arcidiecézní charity Olo-
mouc a zástupcům obce Horní Něm-
čí za finanční pomoc a následnou 
realizaci rekonstrukce charitního 
domu, sponzorům Ing. Michalu Bá-
bíčkovi MBA, Ing. Robertu Hnátkovi 
z fimy VELCO s.r.o., a celému týmu 
pracovníků Oblastní charity Uherský 
Brod v čele s ředitelem Ing. Petrem 
Houštěm za skvělou spolupráci. 

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 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRÁNÍ 

Pečovatelská služba Strání je terénní 
službou, kterou poskytujeme jak na 
Domě s pečovatelskou službou, tak 
v celé obci Strání a Březová. Pečova-
telské úkony provádí profesionální 
tým 8 pečovatelek v domácím pro-
středí uživatele. Vždy se snažíme o 
dobrou spolupráci s rodinou. Celkem 
jsme v roce 2012 poskytli služby 65 – 
ti uživatelům, 47 ženám a 18 
mužům, rozvezeno bylo 6 235 obědů 
a ujeto 4 536 km za účelem návštěvy 
uživatele a celková doba hodin strá-
vená v přímé péči u uživatele činila 
11 323 hodin. Péče je více zaměřena 
na přímou péči o osobu než na roz-
voz obědů. Naše služba nabízí i za-
půjčování kompenzačních pomůcek 
(el. polohovacích lůžek, chodítek, 
toaletních křesel apod.). Vloni bylo 
zaevidováno 50 výpůjček.  
Když zmiňuji obyvatele těchto obcí, 
cílem jejich zastupitelstev je zajistit 
kvalitní sociální službu všem potřeb-
ným občanům, kteří v těchto obcích 
bydlí. Právě Oblastní charita Uherský 
Brod je nástrojem nezbytně nutné 
pomoci, ať už se jedná o sociální 
poradenství či poskytování přímé 
péče o osobu nacházející se ve složi-
té sociální situaci. Vzájemná spolu-
práce mezi námi a obcemi je velmi 
dobrá. Naši pečovatelskou službu 
podpořila obec Strání částkou 
15.000,- Kč a obec Březová 6.000,- 
Kč, které mají sloužit dle benchmar-
kingu zlínského kraje na podporu a 
rozvoj registrovaných sociálních slu-
žeb v obcích. 
A jak jsme vlastně ten minulý rok 
společně s našimi uživateli prožili? 
Tradičně hned začátkem roku probí-

hala Tříkrálová sbírka, díky které se 
vykoledovalo celkem 98 728,- Kč. 
Všem dárcům, koledníčkům i organi-
zátorům děkujeme. O průběhu této 
sbírky se zajímala i televize, která 
přišla do naší obce natáčet krátkou 
upoutávku. 
A jelikož Strání žije fašankem, oslavili 
jsme masopust i u nás na Domě 
s pečovatelskou službou. Naši uživa-
telé se účastní i jiných společenských 
akcí. Jednou z nich byl turnaj 
v „Člověče nezlob se“, který se konal 
opět v Horním Němčí. Také Čaj o 
páté je mezi uživateli velmi oblíbený. 
 
Jednou z vyznávaných hodnot naší 
oblasti jsou křesťanské hodnoty, 
obzvláště pro uživatele naší pečova-
telské služby, kterým hrozí z důvodu 
imobility a zdravotních potíží sociální 
izolace. V této oblasti je nám nesmír-
ně nápomocen P. Jan Hrudík, který 
na Domě s pečovatelskou službou 
slouží pravidelně mše svaté. I tímto 
chceme přispět k důstojnému proží-
vání stáří s respektem na potřeby a 
přání našich uživatelů, podporovat 
v nich duchovní hodnoty a nalezení 
smyslu života v těžkých životních 
situacích.  
V rámci Týdne sociálních služeb se 
konal u nás Den otevřených dveří. 
Návštěvníci měli možnost si prohléd-
nout prostory DPS, nechat si změřit 
TK či hladinu cukru v krvi. 
V předvánoční době se za našimi 
uživateli zastavily i členky Červeného 
kříže, aby je potěšily drobným dáreč-
kem. Se slzami v očích, radostí a 
štěstím vyjádřili uživatelé pečovatel-
ské služby díky za pozornost, které 
se jim dostává od této organizace. 
V roce 2013 oslaví Pečovatelská služ-
ba Strání 10. výročí fungování. Proto 
ten následující rok bude probíhat 
v duchu příprav a průběhu oslav. 
Jedním z darů pro naše uživatele i 
personál bude nově vybudovaná 
kaple v prostorách jídelny v Domě 
s pečovatelskou službou. Již nyní na 
tom pracujeme. 

 Kontaktní údaje 

 Vedoucí služby 
 Miroslava Havlíková 
 mobil: +420 776 080 273 
 
 Cyrila a Metoděje 271 
 687 65 Strání 
 +420 572 695 008 
 strani@uhbrod.charita.cz 
 www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ 
Uživatelům bydlícím v Domě 
s pečovatelskou službou opět zpest-
řovaly život svými vystoupeními děti 
z mateřské i základní školy, duchovní 
podporu a svátost smíření poskyto-
val duchovní otec Petr Martinka a 
nad jejich zdravotním stavem ve 
spolupráci s lékaři bděla Charitní 
ošetřovatelská služba. 
 
 
Vážíme si dobré spolupráce s obcí 
Korytná, s lékaři, s P. Petrem Martin-
kou, se zdravotními sestřičkami, s 
rodinnými příslušníky našich uživate-
lů a vůbec se všemi, kdo nám jakkoli 
pomáhají naplňovat naše poslání, 
kterým péče o uživatele ve jménu 
milosrdné lásky – CARITAS - beze 
sporu je. 
 
 
Děkuji svým spolupracovnicím za 
jejich vztah k práci, která je pro ně 
zaměstnáním i realizací osobního 
poslání, za jejich obětavost, úctu, 
respekt i toleranci, se kterými přistu-
pují nejen k uživatelům a jejich ro-
dinným příslušníkům, ale i k sobě 
navzájem. 
 

Na začátku druhého čtvrtletí jsem 
byla jmenována na pozici vedoucí 
Pečovatelské služby Korytná po do-
bu dlouhodobé pracovní neschop-
nosti paní Bohumily Jančové. Mým 
úkolem bylo i nadále zajistit kvalitní 
péči o uživatele  a zajistit chod služ-
by a fungování provozu.  
 
V průběhu roku jsme v nepřetržitém 
provozu pečovali o 20 uživatelů, 
z toho v jednom případě jsme posky-
tovali terénní pečovatelskou službu 
v domácnosti mimo Dům 
s pečovatelskou službou. V závěru 
roku je kapacita služby naplněna. 
 
Také během roku 2012 jsme našim 
uživatelům poskytovali pomoc a 
podporu v oblasti péče o sebe a o 
domácnost, doprovázeli je na úřady, 
k lékařům či na různé kulturní akce. 
Společně jsme oslavili několik vý-
znamných životních jubileí.  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 
Bc. Jitka Chvílová 
mobil: +420 724 651 262 
 
Korytná 107 
687 52 Korytná 
+420 572 693 283 
korytna@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Jsme terénní pečovatelskou službou, 
která poskytuje péči takovým oso-
bám v obci Dolní Němčí, které se 
ocitly v nepříznivé životní situaci 
spojené se stářím, nemocí či zdra-
votním postižením a potřebují po-
moc druhé osoby zejména v péči o 
sebe a svoji domácnost. Uživatele 
naší služby podporujeme pouze 
v oblastech, které již sami nebo ani 
za pomocí rodiny nezvládají. Snaží-
me se jim kvalitní službou vytvořit 
takové podmínky, aby nebyli nuceni 
odejít ze svého přirozeného prostře-
dí, tedy z obce Dolní Němčí, kde mají 
své rodiny, přátele, do pobytového 
zařízení. Velkou část uživatelů naší 
služby tvoří obyvatelé DCHB, kde 
máme i své zázemí, ale protože jsme 
terénní službou, docházíme do všech 
potřebných domácností v obci. Náš 
profesionální, odborně vyškolený 
tým tvoří vedoucí, 9 pečovatelek a 
sociální pracovnice, která poskytuje 
pomoc a podporu nejen uživatelům 
služby, ale i personálu, jehož práce 
je velmi náročná a mnohdy potřebují 
povzbudit. 
 
Z důvodu zachování přirozených 
vazeb v obci se svým uživatelům 
snažíme poskytnout maximální po-
moc. Nad rámec svých povinností, 
v osobním volnu, pracovnice PS také 
pro své uživatele během roku připra-
vují kulturní akce, doprovází je na 
společenské události pořádané OCH 
UHB, obcí.  
Uveďme si alespoň některé z nich:  
 grilování pro zpestření letní-

ho období  
 pravidelné bohoslužby v kapli  

V měsíci listopad naši službu prezen-
tovala vedoucí PS spolu s panem 
ředitelem OCH na setkání seniorů 
Dolního Němčí.  
 
Mikulášský večírek byl v loňském 
roce uspořádaný s mírným předsti-
hem, protože jsme ho spojili zároveň 
s oslavou 60. narozenin naší dlouho-
leté uživatelky. 4.12. jsme ve společ-
ných prostorách DCHB přivítali děti 
z MŠ, které svým vystoupením opět 
velmi mile zpestřily den našim uživa-
telům. U společně s uživateli nastro-
jeného vánočního stromku v místní 
kapli jsme přivítali opět místní muž-
ský sbor, který nás tradičně potěšil 
zpěvem koled.  
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem našim uživatelům a jejich rodi-
nám za jejich důvěru, obci Dolní 
Němčí za finanční i morální podporu, 
také všem našim sponzorům, příz-
nivcům, dobrovolníkům a vůbec 
všem, kteří napomáhají 
k uskutečnění poslání naší pečova-
telské služby.  

V neposlední řadě patří poděkování 
všem zaměstnankyním naší pečova-
telské služby, které poctivě vykoná-
vají svou velmi náročnou práci, ale 
také svými otevřenými srdci vůči 
našim uživatelům.  

Uvědomujeme si náročnost jejich 
práce, kterou často vnímají spíše 
jako poslání.    

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ 
Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 
Zdena Bartošová 
mobil: +420 724 651 263 
 
Školní 888 
687 62 Dolní Němčí 
+420 572 648 002 
dolninemci@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 15 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV 

Rok 2012 začal ve své první třetině 
několikerým přesunem personálu. 
Tyto přesuny začaly nástupem jedné 
pracovnice na dlouhodobou pracov-
ní neschopnost a přes několik změn 
skončily nástupem nové pracovnice. 
Bylo to náročné jak pro zaměstnan-
ce, tak také pro naše klienty, protože 
si několikrát zvykali na někoho nové-
ho. Nyní je pracovní kolektiv stabilní. 
Kapacita služby je 22 klientů a je 
neustále naplněna.  
 
V průběhu roku 2012 se odstěhovalo 
nebo zemřelo 8 klientů, 6 nových 
klientů jsme přijali. Většina jich 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 zá-
jemce máme k dispozici elektrická 
polohovací lůžka, chodítka, invalidní 
vozíky, toaletní křesla, stolky a pod. 
Tyto pomůcky byly pořízeny 
z  Tříkrálové sbírky a několik  také 
z projektu MAS Východní Slovácko z  
programu LEADER. 
 
Klientům během roku zpestřovali 
pobyt v DCHB sestra Milada 
s děvčaty z Církevní základní školy 
v Uherském Brodě, děti z  Mateřské 
školy Bánov, bánovský mužský pě-
vecký sbor Hútek i ženský pěvecký 
sbor Lipuše z Jankovic.  
 
V polovině prosince jsme pro klienty 
připravili posezení u stromečku, kte-
rého se zúčastnili také zástupci obce 
Bánov, ředitel Oblastní charity Uher-
ský Brod a místní duchovní správce. 
Každý měsíc, vždy o prvním pátku 
klienty navštěvuje P. Jan Mach a 
slouží v kapli bohoslužbu slova. 
 
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoli 
způsobem pomáhají v naší práci. 

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 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH NIVNICE 
vatelů. 
Všem sponzorům, dárcům i dobro-
volníkům, kteří nám jakkoliv pomohli 
a pomáhají, jménem uživatelů i pra-
covníků moc děkuji. 

 
V roce 2012 jsme přijali 9 nových 
uživatelů, 6 zemřelo, 2 se odstěho-
vali do jiného charitního zařízení ve 
své obci a 1 se vrátil k rodině. Prů-
měrný věk našich uživatelů je 82,5 
let. 
 
Tradičně dobrá je spolupráce s far-
ním úřadem, s ošetřujícími lékaři, 
s mateřskou školou a s dětmi paní 
učitelky Uhrové. Každý měsíc jsou 
v kapli slouženy mše svaté za účasti 
uživatelů, rodinných příslušníků a 
ostatních farníků z obce, pravidelně 
13. den v měsíci se u nás scházejí 
členky Fatimského apoštolátu. Děti 
pravidelně vystupují na Den matek a 
o Vánocích. 
 
Také děkujeme za spolupráci Obec-
nímu úřadu Nivnice, za návštěvy 
v době svátků a blahopřání našim 
uživatelům při příležitosti jejich ži-
votních jubileí. 
 
V minulém roce zůstal kolektiv pra-
covníků stejný. Všichni zaměstnanci 
se zúčastnili povinného vzdělávání, 
které proběhlo v Domě s pečovatel-
skou službou Dolní Němčí. Zaměst-
nanci se zúčastnili exercicií na Sva-
tém Hostýně a tradičního charitního 
plesu v Dolním Němčí. 
 
Z Tříkrálové sbírky jsme pořídili zve-
dací zařízení do dvoulůžkového po-
koje a také polohovací invalidní vo-
zík. V charitním domě pořádáme pro 
uživatele přednášky s promítáním, 
oslavu Dne matek, na zahradě opé-
kání, oslavy narozenin a svátků uži-

Kontaktní údaje 

Vedoucí zařízení 
Ludmila Bartošová 
mobil: +420 724 651 259 
 
Komenského 119 
687 51 Nivnice 
+420 572 693 719 
nivnice@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV 

Do práce se mi moc nechtělo, nechat 
doma malé děti, manžela, setkání s 
celou další rodinou…, ale nedalo se 
nic dělat. Při ranní návštěvě našich 
klientů jsem jim začala zpívat koledy 
a pobízet je slovy z „Rybovky": 
„Vstaň mistře.... běžte k Betlé-
mu...“  To však nebylo to pravé, pro-
tože většina našich klientů už nemů-
že chodit.  Proto, když jsem byla u 
další paní, začala jsem trošku jinak: 
„Jak jsi krásné Jezulátko... já Ti nesu 
trošku mlíčka .... "  A tam to přišlo! 
Paní v žertu povídá: „Vy mě budíte 
jako Jezulátko, ... no, ale už jsem 
trochu staré Jezulátko"  (paní má už 
téměř 90 let). Najednou jsem si uvě-
domila, že to je to pravé, co mohu 
zpívat. Mám Betlém a jesličky tady! 
Tady je letos pro mne Jezulátko! Je 
si podobnější s tím maličkým betlém-
ským děťátkem víc, než se může 
zdát. Je stejně bezmocné, bezbranné, 
chudobné, závislé na ostatních a 
mnohdy navíc i opuštěné. 
 

Venku taje sníh, po dlouhé zimě při-
chází námi již očekávané jaro. Nastá-
vá čas hodnocení loňského roku. 
Chtěla bych nějak jednoduše vystih-
nout náš charitní dům. V paměti 
mám vryté slova, která jsem zaslech-
la právě v minulém roce:  „Slavkov – 
to jsou takové malé Lurdy….chromí 
odhazují berle… nemocní se uzdra-
vují…“. To je to nejkrásnější ocenění, 
které se celému našemu kolektivu 
mohlo dostat. 
Nikdy uživatelům nemůžeme plně 
nahradit domov, na který byli zvyklí, 
a jejich blízké. Přesto se jim snažíme 
pomáhat, jak nejlépe dovedeme. Je 
pravda, že díky odborné a obětavé 
péči našich pracovníků se podařilo 
zlepšit zdravotní stav některých na-
šich uživatelů natolik, aby se znovu 
posadili, s pomocí chodítka se posta-
vili na nohy, či rozpohybovali někte-
rou část svého těla. Důležitější pro 
nás však je, aby bylo v našem CHD  
uživatelům  dobře. Aby cítili z na-
ší péče lásku, zájem o jejich problé-
my a porozumění. Našli zde „léčivý 
pramen“ nejen na své tělesné, ale i 
duševní problémy. 
O tom, že to pracovníci cítí stejně, 
mě na konci roku zcela přesvědčil 
krásný článek mé kolegyně, který 
napsala ze své praxe. Posuďte sami: 
 
Služba zdravotní sestry na Boží naro-
zení v Charitním domě ve Slavkově: 
Letošní Vánoce na mne nejvíc zapů-
sobily v práci. Jsem zdravotní sestra 
v malém domově pro seniory a při-
padla na mne služba 25. 12., tedy na 
Boží narození. 

Kontaktní údaje 

Vedoucí zařízení 
Bohumila Grebíková 
mobil: +420 724 651 261 
 
Slavkov 214 
687 64 Slavkov 
+420 572 648 075 
slavkov@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ DŮM VLČNOV 

Charitní dům Vlčnov si v srpnu 2013 
připomene deváté výročí poskytová-
ní sociální služby. Každý uplynulý rok 
se může jevit jako stejný - na činnos-
ti, z pohledu na cílovou skupinu seni-
orů. Podíváme-li se však z jiného 
úhlu pohledu, je každý rok jiný. Při-
cházejí noví lidé s jinými zvyklostmi, 
přáními, potřebami, což vytváří 
vnitřní dynamiku naší služby. Charit-
ní dům Vlčnov navštívili účastníci 
fašanku, zpěvem potěšil Mužský 
sbor z Vlčnova, tancem Vlčnovjan, 
Čerešničky s připraveným pásmem 
říkanek a písniček.  
V pravidelných intervalech je zde 
sloužena mše svatá, na kterou při-
cházejí i místní farníci. Každoročně 
doprovázíme klienty v průvodu na 
svátek Božího těla.  
Rádi přijímáme pozvání i na akce 
pořádané Oblastní charitou Uherský 
Brod, např.: ,,Čaj o páté“ nebo tur-
naje v ,,Člověče, nezlob se“. Dvakrát 
za týden dochází do zařízení aktivi-
zační pracovnice. Po domluvě 
s uživateli připraví plán společných i 
individuálních aktivit, mezi nejoblí-
benější patří pečení, čtení, výroba 
drobných předmětů, přáníček, pro-
mítání, společná modlitba aj. 
V případě uživateli vyjádřeného přá-
ní dojíždí i pastorační asistent 
z Oblastní charity Uherský Brod. Slu-
nečných dní využíváme k procház-
kám do ,,dědiny“. Zejména v létě 
pak pořádáme společné posezení 
s opékáním pochutin na dvorku Cha-
ritního domu.  
Výše uvedené aktivity jsou každoroč-
ně opakující se a nabízeny uživate-

lům jako možnost, nabídka jak trávit 
volné chvíle. 
Dostatek soukromí je v našem zaří-
zení zajištěn jednolůžkovými pokoji 
s vlastním sociálním zařízením, kom-
penzační i jiné pomůcky pak pomá-
hají uživatelům i personálu lépe zvlá-
dat různé těžkosti provázející stáří 
z hlediska zdravotního stavu.  
Neustále se snažíme o zlepšování 
podmínek i prostředí v zařízení, 
ovšem často jsou nápady a návrhy 
nad rámec našich možností. I přes 
tyto úskalí se podařilo zrealizovat 
ozvučení kaple Ducha svatého, která 
je součástí zařízení. Velký dík tedy 
patří zastupitelům obce Vlčnov, kteří 
svými hlasy návrh odsouhlasili.  
 
Děkujeme i představitelům obce 
Vlčnov za dobrou spolupráci, všem 
dárcům, ale i rodinným příslušníkům 
za spolupráci a v neposlední řadě 
pak těm, kteří se přímo podílejí na 
péči o uživatele služby. 
 

Kontaktní údaje 

Vedoucí zařízení 
Tereza Holečková 
mobil: +420 724 651 258 
 
Eduarda Beneše 1251 
687 61 Vlčnov 
+420 572 675 176 
vlcnov@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 

Charitní ošetřovatelská služba po-
skytuje odbornou zdravotní péči ve 
vlastním domácím prostředí pacien-
tům všech věkových kategorií. Ošet-
ření pacienta je prováděno formou 
návštěvní služby na základě indikace 
praktického lékaře nebo lékaře 
v nemocnici. Zdravotní stav indiko-
vaných pacientů vyžaduje pravidel-
nou a kvalifikovanou ošetřovatel-
skou péči. 
Charitní ošetřovatelská služba po-
skytuje zejména tyto úkony: aplikaci 
injekcí, inzulínu či infuzí, odběry krve 
a ostatního biologického materiálu, 

převazy různých defektů 
(proleženin, bércových vředů, špat-
ně se hojících ran po chirurgických 
zákrocích apod.), kontroly krevního 
tlaku, měření glykémie, přípravu a 
podávání léků, cévkování žen, aplika-
ce klysmatu, zaučení klienta nebo 
jeho rodiny v aplikaci inzulínu, ošet-
řovatelskou rehabilitaci a péči o pa-
cienty v terminálním stádiu onemoc-
nění. 
 
Výhody ošetřovatelské domácí péče:  
■ udržuje rodinu pohromadě i v době 
nemoci 
■ zlepšuje psychický stav nemocných, 
vylučuje hospitalismus, urychluje hojení 
a umožňuje trvalou podporu  rodiny 
■ má výhody soukromí a pohodlí domá-
cího prostředí 
 
V minulém roce byla ošetřovatelská 
péče  poskytnuta 235 pacientům 
s celkovou bilancí 15 678  návštěv. 

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 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 
 UHERSKÝ BROD 

duálního plánování po vzájemné 
dohodě ji učili základním návykům 
jako je uklízení, praní, žehlení prádla, 
vaření.  
Protože se časem objevily i jiné pro-
blémy, zaměřili jsme se na jiné do-
vednosti, které byly neméně důležité 
– paní neuměla telefonovat, často 
požadovala, abychom věc vyřídili 
sami. Postupně se učila jednání s 
úřady, vyplňování formulářů. Vedla 
deník hospodaření, zapisovala si své 
příjmy a výdaje a snažila se ušetřené 
peníze odkládat jako rezervu.  
Zajímala se o informace týkající se 
výživy její půlroční dcery. Během 
pobytu  v azylovém domě paní poda-
la návrh na rozvod manželství a žalo-
bu  o popření otcovství k nezletilé 
nejmladší dceři. V rodném listě dítě-
te manžel byl veden jako otec a ten 
nesouhlasil se jménem, které vybra-
la matka. V rodném listě figurovalo 
jméno neurčeno.  
Po půl roce se paní podařilo najít 
bydlení. V bytě žila zpočátku se svým 
přítelem, který jí byl oporou. Společ-
ně se těšili na druhé dítě. Narodil se 
jim syn.  
Osud však k paní nebyl laskavý a o 
přítele přišla. Sama se musela vyrov-
nat s touto tragickou situací. Pomoc 
pro ni mj. představovala terénní 
sociální aktivizační služba.  
Marie vše nakonec zvládla a i nadále 
sama vychovává dvě děti, přestože z 
počátku se jevila nesamostatná, ne-
schopná dostát základním povinnos-
tem jako vedení domácnosti, hrazení 
nájmu apod. Další děti se mohly ocit-
nout v ústavním zařízení. Nestalo se 
tak.  
 
 
Na závěr musíme dodat, že předpo-
kladem takového úspěchu je spolu-
práce mezi uživatelkou a pracovníky 
služby. 
 

Tentokrát přinášíme příběh naší uži-
vatelky, který podává zprávu, jaké 
cílové skupině poskytujeme služby, 
co je naším posláním a jak služba 
pracuje od prvního kontaktu 
s uživatelem do ukončení pobytu. 
 
Paní, říkejme jí Marie, k nám přijela 
se svojí dcerou přímo z porodnice. 
Při vyplňování formulářů jsme zjistili, 
že má ještě tři děti, které byly umís-
těny v dětském domově.  
Důvodem bylo domácí násilí, které ji 
nakonec přimělo odejít z domu. Sa-
ma jako dítě byla svědkem útoků 
otce na matku. Proto v 15 letech 
utekla z domova, nedokončila střed-
ní odborné učiliště.  
Zaměstnaná nikdy nebyla, a tak těž-
ce začínala nový život. V této době 
se seznámila se svým přítelem, který 
se ocitl bez přístřeší. Marie s ním 
otěhotněla. Pracovnice sociálního 
odboru – sociálně právní ochrany 
dětí, nás kontaktovala se žádostí o 
umístění Marie, která každým dnem 
očekávala narození dítěte.  
Z vyprávění Marie vyplynulo, že její 
rodina je nefunkční a nemůže nija-
kým způsobem pomoci. Marie po-
třebovala především vedení ze stra-
ny personálu.  
Otec dítěte docházel pravidelně na 
návštěvy do zařízení. Při rozhovoru 
často odpovídal za Marii. Bylo zřej-
mé, že Marie je závislá na partnerovi 
a na pomoci druhých. Pracovnice 
azylového domu ji vedly postupně k 
osamostatnění, např. v rámci indivi-

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 
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TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD 
pit naše výrobky, především šité 
hračky, tkané koberce, košíky 
z pedigu a dekorační předměty 
z různých materiálů a motivovat tak 
naše uživatele ve zdokonalování 
svých pracovních dovedností a pod-
pořit jejich snahu o zapojení se do 
běžného života, která je pro ně velmi 
důležitá. 
 
V průběhu celého roku jsme 
s uživateli navštívili také několik kul-
turních akcí, např. koncert pro zdra-
votně postižené v Praze s názvem 
„Chceme žít s vámi“, koncert Lucie 
Bílé v Kulturním domě Uherský Brod, 
divadelní představení ve Slováckém 
divadle v Uherském Hradišti a histo-
rické památky na jižní Moravě. 
 
Závěrem bych ráda poděkovala svým 
spolupracovníkům, uživatelům a 
jejich rodinám, představitelům měs-
ta Uherský Brod, zástupcům Krajské-
ho úřadu ve Zlíně a vedení Oblastní 
charity Uherský Brod za jejich práci a 
podporu, kterou naší službě poskytli. 
 
Terapeutická dílna sv. Justiny 
z pohledu uživatelky naší služby: 
„Do této dílny chodím velice ráda 
vyrábět malé koberečky a košíky 
z pedigu. Nerada dělám velké kober-
ce a výrobky z keramiky, protože to 
dá moc práce. Nejvíce mě baví pa-
měťová cvičení, protože si ráda pro-
cvičuji paměť.                                 M.R. 

Rok 2012 byl pro naši sociálně tera-
peutickou dílnu velmi náročný. 
Na začátku roku jsme se setkali 
s naprosto nedostatečným poskyt-
nutím finančních prostředků na pro-
voz naší sociální služby ze strany 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Důsledkem tohoto financování bylo 
na půl roku omezení provozu naší 
terapeutické dílny na poloviční pra-
covní dobu, snížení počtu zaměst-
nanců a jejich pracovních úvazků a 
v neposlední řadě také snížení počtu 
uživatelů. 
Toto období bylo pro všechny zain-
teresované strany psychicky vyčer-
pávající. I přes všechny problémy 
se kterými jsme se v první polovině 
roku setkali, jsme velmi rádi, že kva-
lita poskytování našich služeb nebyla 
snížena, o čemž svědčí také získání 
1 0 0 % b o d o v é h o  h o d n o c e n í 
v benchmarkingu. 
S uživateli naší sociálně terapeutické 
dílny jsme se zúčastnili několika pro-
dejních a prezentačních akcí, na kte-
rých si mohli všichni zájemci zakou-

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 
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DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA 

ánské večeřadlo se mší svatou a 
možností svátosti smíření 
s duchovním otcem Česlavem Pla-
chým z dominikánského kláštera. 
 Při těchto duchovních setkáních 
jsme na přání našich pracovníků 
využili nezávislé podpory odborníka 
P. Česlava Plachého a vždy se věno-
vali žádaným tématům, zejména 
v duchovní oblasti. Naši pracovníci 
velmi oceňují jeho podporu a po-
vzbuzení v  nelehké práci, kterou 
denně vykonávají. 
Během celého roku pomáhali uživa-
telé navíjet přízi, ze které se pletou 
obvazy pro malomocné. 
Touto kapkou v moři se zapojují do 
zmírnění utrpení ve třetím světě. 
Tradičně na podzim jsme s uživateli 
vytvářeli věnečky, kterými mohli na 
dušičky zkrášlit hroby svých blízkých 
a zavzpomínat si na chvíle prožité 
s nimi. 
Na konci listopadu  jsme se těšili na 
vánoční svátky, vychutnávali jsme si 
adventní atmosféru, kterou umoc-
ňujeme přípravou adventního věnce 
pro  výzdobu svých domovů. 
Věřící uživatelé touží být smířeni 
v duchovní rovině a s radostí přijíma-
jí svátost nemocných, kterou jim 
v závěru roku poskytuje P. Česlav 
Plachý. 
Vánoční atmosféru nám přiblížili 
studenti gymnázia J.A.K., pod vede-
ním paní učitelky Mgr. Hauerlando-
vé, zpíváním koled a dílničkami, kde 
všichni s nadšením tvořili malé po-
zornosti pro své nejbližší. 
Během roku 2012 jsme do našeho 
zařízení přijali 6 nových uživatelů, 5 
uživatelů odešlo do pobytových zaří-
zeních pro zhoršení zdravotního sta-
vu  a  3 uživatelé nás opustili navždy. 
Závěrem chceme poděkovat nejen 
našim uživatelům a jejich blízkým za 
spolupráci a důvěru, ale i našim 
sponzorům, duchovnímu otci, stu-
dentům gymnázia s paní učitelky 
Hauerlandovou a vedení města 
Uherský Brod  za jejich hmotnou či 
duchovní pomoc. 

Naše služba je zaměřena na péči o 
osoby s Azheimerovou chorobou a 
jinými typy demence. 
Od této cílové skupiny se odvíjí čin-
nosti, kterými se snažíme uživatele 
aktivizovat tak, abychom zabránili 
jejich sociálnímu vyloučení a podpo-
řili je v udržení soběstačnosti.  Pravi-
delný denní program jsme v loňském 
roce našim uživatelům zpestřili ná-
sledujícími aktivitami. 
První společenskou událostí, již tra-
dičně, je účast na charitním plese, 
který se letos konal ve Slavkově. 
Před postní dobou jsme spolu 
s uživateli Terapeutické dílny uspo-
řádali masopustní veselí v maskách, 
za doprovodu reprodukované hud-
by. K dobré náladě přispělo pohoště-
ní, které jsme si připravili. 
Před jarními svátky jsme vyráběli 
velikonoční blahopřání formou lepe-
ní barevných motivů z papíru. 
Uživatelé, kteří rádi tancují, si dopřá-
li veselou zábavu na „Čaji o páté“ 
v Domě kultury, pořádanou Centrem 
seniorů z naší charity a městem 
Uherský Brod. 
V září jsme si připomněli onemocně-
ní Alzheimerovy demence 
„Pomerančovým dnem“. 
Je to den otevřených dveří, kdy má 
veřejnost možnost seznámit se 
s naším zařízením a s druhem posky-
tované služby. 
I tento rok jsme opět v rámci spolu-
práce s Českou alzheimerovskou 
společností nabídli veřejnosti otesto-
vání paměti. Výsledky mohou upo-
zornit na příznaky poruchy paměti a 
lékař může včas zahájit léčbu. 
Po celý rok 2012, vždy jednou měsíč-
ně, se konalo v našem zařízení Mari-

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 
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CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD 

Přes již tradiční problémy s financo-
váním sociálních služeb se nám po-
dařilo činnost Centra seniorů zacho-
vat.  
 
Pokračovali jsme v duchovní činnos-
ti, které je většina - vzdělávání 
s otcem Josefem Pelcem i otcem 
Pavlem Martinkou. Duchovní setká-
vání v kapli i Mariánské večeřadlo 
pokračovalo v rámci dobrovolnické 
činnosti paní Šulekové. 
 
Následovaly i činnosti praktičtějšího 
rázu -  přírodovědné přednášky a 
vycházky s Mgr. Jaromírem Slavíč-
kem, spolupořádali jsme oblíbený 
Čaj o páté, zorganizovali tradiční 
pouť na Hostýn. A někteří naši noví 
přednášející (např. Ing. Rostislav 
Rajchl) se s námi dobrodružně pustili 
do cyklů různých témat.  
 
Rádi jsme přijali nabídku na zpro-
středkování kulturních akcí od pana 
Josefa Novotného, majitele zámku 
Nového Světlova v Bojkovicích. 
 
Uživatelé vnímají službu pozitivně, 
přináší jim radost ze společenství, 
nových poznatků, navázání nových 
přátelství, utužení těch starých, na-
bízí možnost i přes věk a zdravotní 
obtíže nezůstat sám a izolovaný, 
nerezignovat na svou situaci. 
 
 
Proto je nanejvýš potřebné tuto 
službu udržet i do budoucnosti. 

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 
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM SV. VINCENCE  
UHERSKÝ BROD 

s chůzí, nemůže se vůbec postavit na 
nohy, leží pod stromem na několika 
karimatkách, které byly položeny na 
seně, a jedinou potravou mu bylo 
jídlo a pití přinesené cizími lidmi z 
okolí. I přes svou těžkou situaci ne-
sahal po alkoholu, neboť to neviděl 
jako řešení problémů, které ho trápi-
ly. Byl v důchodovém věku, migroval 
po Česku a Slovensku, bez jakýchko-
liv příjmů a dokladů. Protože bylo 
kolem 22 hodiny a nebylo v jejich 
silách pánovi okamžitě pomoci, do-
stal „pouze“ teplé jídlo a pití a do-
hodli se na ranní setkání. Druhý den 
ráno šly pracovnice za pánem znova, 
pomohly mu dostat se do auta, v 
NDC se okoupal, najedl, napil, dostal 
čisté oblečení, absolvoval lékařské 
vyšetření a protože pocházel z Hané, 
veškeré doklady jsme museli jet vyří-
dit tam. S klientem byly ještě ten 
den vyřízeny doklady (OP, průkaz 
zdravotní pojišťovny, zaevidování na 
ÚP) a sociální dávky - doplatek na 
bydlení, příspěvek na živobytí atd. 
Ještě ten den ve večerních hodinách 
jsme pána přivezli do Azylového do-
mu ve Starém Městě, kde jej ubyto-
vali. Tento příběh skončil šťastně 
díky spolupráci s Městskou policií, 
sociální kurátorkou a Azylovým do-
mem. 
Ráda bych poděkovala celému týmu 
pracovníků NDC za obětavou, kvalifi-
kovanou práci, za plné nasazení, 
flexibilitu, za empatii, humor, který 
je neopouští ani v nejtěžších chvílích, 
za ochotu pomáhat a to nejenom 
uživatelům, ale i sami sobě, za dra-
vost, se kterou chtějí naši službu 
posunout dál. Velký dík patří také i 
všem kolegům z Oblastní Charity 
Uherský Brod, kteří se jakkoli podíleli 
na rozvoji NDC, sponzorům, Městské 
policii a městu Uherský Brod. 

Naše služba od roku 2010, kdy vznik-
la, ušla velký kus cesty a troufám si 
říct, že to bylo tím správným a po-
třebným směrem.  
Zaznamenali jsme 2053 návštěv kli-
entů, což je o 219 více, než v roce 
2011. Máme 150 platných smluv, 
z toho je 44 z terénu, odbornou po-
moc uživatelům jsme poskytli v 519 
případech (hledání bydlení, zaměst-
nání, kontakt s úřady, s rodinou 
atd.), stravu 1523 krát, hygienický 
servis byl využit 1063 krát, možnost 
vyprat si prádlo byla využita ve 108 
případech.  
Je třeba zdůraznit, že našim uživate-
lům je k dispozici tým vyškolených 
pracovníků, aby jeho pomoc, která 
míří ke klientům, byla co nejprofesi-
onálnější. 
Od 1. 11. 2012 se služba rozšířila i do 
terénu, kde hledáme potencionální 
uživatele NDC, nabízíme řešení složi-
té situace přímo na místě popřípadě, 
nasměrujeme jinam. Jako příklad 
důležitosti práce v terénu bych 
uvedla příběh, který se přihodil. Ve 
večerních hodinách volala Městská 
policie sociální pracovnici NDC, že u 
myslivecké chaty v Uherském Brodě 
našli ležet pod igelitovým pytlem 
člověka, který je ve velmi špatném 
zdravotním stavu a neví, jak mu mají 
pomoci. Při šetření přímo na místě, 
které kolegyně okamžitě udělala, 
bylo zjištěno, že pán má velké potíže 

 Kontaktní údaje 

   Vedoucí zařízení 
   Bohumila Smutná 
   mobil: +420  601 387 996 
 
   Vazová 2497 
   688 01 Uherský Brod 
   nizkoprah@uhbrod.charita.cz 
   www.uhbrod.charita.cz 
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KUCHYŇ S JÍDELNOU 

Již 15 let poskytuje kuchyň Oblastní 
charity Uherský Brod stravu nejen 
svým klientům, ale i široké veřejnos-
ti. 
Za tuto dobu prošla společnost mno-
ha změnami; vystřídalo se několik 
vlád, měnila se legislativa. 
Některé z těchto změn se více či 
méně dotkly i nás (zdražení potravin, 
zvýšení daní, změna hygienických  
předpisů atd.) a byli  jsme nuceni na 
tyto situace reagovat. Snažíme se 
však, aby to naši strávníci pocítili co  
nejméně.  
I přes nárůst konkurence 
v poskytování stravy se nám daří 
uspokojit až 500 strávníků za den. 
Vaříme z kvalitních potravin, dodržu-
jeme  všechny  hygienické předpisy 
(jak pro přípravu, tak i pro rozvoz 
stravy), o čemž svědčí kladné hodno-
cení z pravidelných hygienických 
kontrol. Je nutné si také uvědomit, 
že poskytujeme stravu 365 dnů 
v roce bez ohledu na soboty, neděle 
nebo svátky. 
I  to je jeden z důvodů, proč se 
k nám strávníci často vrací 

s poznáním, že nám na jejich spoko-
jenosti záleží. 
Kuchyň a její personál je mimo jiné 
začleněna do Integrovaného zá-
chranného systému Zlínského kraje.  
Jsme připraveni 24 hodin denně 
poskytnout stravu jak příslušníkům 
Hasičského záchranného sboru zasa-
hujících v mimořádných situacích 
(živelné pohromy, požáry, větší do-
pravní nehody…), tak i ostatním spo-
luobčanům postiženým těmito udá-
lostmi. 
Dík patří všem strávníkům za zacho-
vání přízně. 

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 2012 se vykoledovalo v obcích uher-
skobrodska celkem 1 218 313,- Kč.    
 
Klíč k rozdělení výtěžku TKS 
Arcidiecézní charita Olomouc  15% 
Sekretariát ACHO      5% 
Režie sbírky SČKCH      5% 
Humanitární pomoc   10% 
Vráceno Charitě UB   58% 
Nouzový a krizový fond ACHO     7% 

Odborný zástupce 
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 716 349,- Kč 
 

Tento výtěžek byl použit následujícím způsobem: 
Pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek ………………………………......43 000,- Kč 
Přímá pomoc zejména pro matky s dětmi v tísni.…………….……………….…..200 000,-  Kč 
Pořízení osobního automobilu Fiat Punto……………………………..…….……….250 000,-  Kč 
Nákup klimatizace do automobilu pro převoz vozíčkářů…………..……..……...21 500 ,- Kč 
Mimořádný provoz Nízkoprahového denního centra sv. Vincence…...........36 193,-  Kč 
Podpora rozvoje a vybavení krizového výjezdního týmu  
pro mimořádné události (povodně, havárie apod.)………………………………...70 861,-  Kč 

Obec Částka v Kč 

Uherský Brod 123 210,- 

Bánov 13 500,- 

Dolní Němčí 4 430,- 

Lopeník 70 000,- 

Nivnice 85 000,- 

Pitín 3 000,- 

Prakšice 10 000,- 

Rudice 10 000,- 

Starý Hrozenkov 6 560,- 

Šumice 12 296,- 

Vlčnov 85 905,- 

Tabulka rozdělení přímé pomoci dle obcí v roce 2012 (včetně Nouzového fondu) 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

POSTNÍ ALMUŽNA 
Rádi bychom Vám vyjádřili naši vděčnost a poděkování za zapojení se do Post-
ní 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. Vždyť pomoc pro chudé a potřebné 
patří k starobylé tradici církve.     
  
V našem děkanátu Uherský Brod jste v roce 2012 darovali částku 139 427,- 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: 50 000,-  Kč 
■  Zdravotní a kompenzační pomůcky: 88 327,-  Kč 
■  Příze na pletení obvazů pro malomocné: 1 100,-  Kč 

Bánov 10 414,- 

Bojkovice   9 916,- 

Březová   1 408,- 

Dolní Němčí 10 809,- 

Horní Němčí    2 964,- 

Hradčovice 5 555,- 

Komňa       550,- 

Korytná    5 344,- 

Nezdenice   3 054,- 

Nivnice 8 156,- 

Pitín    3 845,- 

Prakšice    7 704,- 

Rudice    1 690,- 

Starý Hrozenkov    4 485,- 

Strání 19 519,- 

Šumice    4 883,- 

Uherský Brod 22 335,- 

Újezdec    4 366,- 

Vlčnov 12 430,- 

CELKEM: 139 427,- 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

NÁKLADY V ROCE 2012 
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB 12 242 610,33 

spotřeba potravin 4 216 261,53 

zdravotní materiál 756 978,15 

kancelářský materiál 231 780,42 

úklidový materiál 113 024,58 

drobné nákupy, spotřební materiál 276 260,80 

svoz odpadu 124 926,37 

pracovní oděvy 89 453,16 

pohonné hmoty + LPG 690 349,50 

náklady TKS 6 904,00 

DDIM 642 566,07 

spotřeba energie 2 285 751,22 

opravy a údržba 610 636,56 

cestovné 57 570,00 

nájemné 519 536,00 

telefony 349 918,28 

poštovné 16 342,00 

revize 2 025,00 

školení 285 352,30 

reprezentace, pohoštění 157 239,00 

ostatní služby 816 639,21 
  

OSOBNÍ NÁKLADY 32 594 136,83 

hrubé mzdy 23 388 550,00 

DPP, DPČ 740 314,00 

sociální a zdravotní pojištění 8 039 717,83 

ostatní sociální pojištění 259 590,00 

zákonné sociální náklady 165 965,00 
  

OSTATNÍ NÁKLADY 2 785 784,64 

daně a poplatky 33 270,34 

pojištění 232 320,00 

ostatní provozní náklady 496 511,56 

odpisy 1 018 253,00 

provozní režie 1 005 429,74 
  

NÁKLADY CELKEM 47 622 531,80 
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VÝNOSY V ROCE 2012 
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 27 102 392,14 

za prodané vlastní výrobky a zboží 8 617 541,14 

za služby poskytnuté klientům 15 309 110,45 

od zdravotních pojišťoven 3 175 740,55 

  

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DARY 1 279 897,50 

Příspěvky od jednotlivců 58 912,50 

dary od sponzorů 186 169,00 

příspěvky z obcí 378 824,00 

od nadací 50 216,00 

Tříkrálová sbírka 516 349,00 

Postní almužna (kostelní sbírka) 89 427,00 

  

OSTATNÍ VÝNOSY 1 569 694,35 

mimořádné výnosy 238 529,91 

individuální projekt 1 222 118,80 

tržby z prodeje majetku 109 045,64 

  

PROVOZNÍ DOTACE 17 084 278,84 

provozní dotace MPSV 15 047 000,00 

evropské fondy 131 983,51 

provozní dotace Zlínský kraj 840 000,00 

provozní dotace Město Uherský Brod 750 000,00 

Provozní dotace Úřad práce Uherské Hradiště 315 295,33 

  

VÝNOSY CELKEM 47 036 262,83  
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V roce 2012 jsme na investice vydali celkem 1.116.907,- Kč. 
Z toho investice stavební 398.678,- Kč, investice do doprav-
ních prostředků 675.479,- Kč a investice do přístrojů 42.750,- 
Kč. Z církevních sbírek  a darů se nám podařilo získat  pro-
středky ve výši 718.229,- Kč. Vlastní zdroje tvořily částku 
129.478,- Kč. Zbývající částku ve výši 269.200,- Kč určenou na 
rozšíření pečovatelského domu v Horním Němčí chceme po-
krýt z TKS v roce 2013. Celkové náklady jsme meziročně snížili 
o 589.280,- Kč. Vedlejší činností  tzv. „ekonomickou“ jsme 
získali 71.146,- Kč. Výsledek hospodaření za celou organizaci 
byl ve ztrátě 586.269,- Kč. Výsledek hospodaření výrazně 
ovlivňují odpisy, které jsou ve výši 1.018.253,- Kč. Celkově 
naše organizace vykazuje na účtu nerozděleného zisku 2,3 
mil. Kč.  



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 

Ztrátová střediska 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Ředitelství 1 743 575,08 1 743 575,08 0,00 

Terapeutická dílna sv. Justiny  1 208 405,92 1 207 000,00 -1 405,92 

Projekt UP - vzdělávání pracovníků 110 618,89 110 618,89 0,00 

Pečovatelky - pedikúry 1 596,11 1 596,11 0,00 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni  3 073 658,00 3 073 658,00 0,00 

Pečovatelská služba Horní Němčí 930 866,06 897 392,06 -33 474,00 

Centrum seniorů Uherský Brod 201 061,06 200 517,00 -544,06 

Denní stacionář Domovinka 1 103 134,00 1 103 134,00 0,00 

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 4 349 612,05 4 201 689,05 -147 923,00 

Pečovatelská služba Bánov 1 381 324,27 1 347 268,84 -34 055,43 

Krizové centrum Uherský Brod 1 294 176,74 1 294 176,74 0,00 

Dům s pečovatelskou službou  Horní Němčí 307 755,00 307 755,00 0,00 

Pečovatelská služba Strání 2 870 998,50 2 837 524,50 -33 474,00 

Charitní dům Vlčnov 3 811 453,40 3 777 979,40 -33 474,00 

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice 4 483 553,47 4 450 079,47 -33 474,00 

Pečovatelská služba Dolní Němčí 3 403 205,42 3 369 730,17 -33 475,25 

Pečovatelská služba Korytná 3 052 416,36 2 958 817,72 -93 598,64 

Charitní ošetřovatelská služba Uherský Brod 2 628 352,13 2 387 066,30  -241 285,83 

Krizová pomoc při mimořádných událostech 92 225,62 92 225,62 0,00 

celkem: 36 047 988,08 35 361 803,95 -686 184,13 

        

Zisková střediska 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Kuchyň sociální 5 744 725,60 5 771 501,00 26 775,40 

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 4 177 646,00 4 206 415,00 28 769,00 

celkem: 9 922 371,60 9 977 916,00 55 544,40 

        

Hospodářská činnost 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Kuchyň podnikatelská 1 652 172,12 1 696 542,88 44 370,76 

  1 652 172,12 1 696 542,88 44 370,76 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2012 

Oblastní charita Uherský Brod 
Náklady Výnosy VH 

47 622 531,80 47 036 262,83 -586 268,97 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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PODĚKOVÁNÍ 
Města a obce 
■  Uherský Brod poskytlo veřejnou finanční podporu ve výši 750 000,- Kč (z toho 477 

000,- Kč na Charitní pečovatelskou službu Uherský Brod, 120 000,- Kč na Nízkopra-
hové denní centrum sv. Vincence,  10 000 ,- Kč na Terapeutickou dílnu sv. Justiny, 
10 000,- Kč  na Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, 130 000,- Kč na Denní stacio-
nář Domovinka a 3 000,- Kč na  Centrum seniorů). 

■  Šumice 35 000,- Kč, Strání 15 000,- Kč, Vlčnov 29 824,- Kč, Korytná 65 000,- Kč a 
Bánov 186 000,- Kč. 

■  Děkujeme všem obcím, které nám pomáhají na zařízeních s opravami, rekonstruk-
cemi, úklidem atd. 

 
Zlínský kraj 
■  poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 840 000,- Kč. (Z toho 480 000,- Kč na 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni a 360 000,- Kč na Terapeutickou dílnu sv. 
Justiny Uherský Brod. 

■  individuální projekt Zlínského kraje - OP LZZ - "Poskytování služeb sociální prevence 
ve Zlínském kraji" na Krizové centrum Uherský Brod (projekt ukončen k 31.3.2012). 

 
Nadace 
■  Nadace divoké husy 50 216,-Kč. 
 
Státní orgány 
■  MPSV  ČR 15 047 000,- Kč (celková výše dotace na sociální služby) 
 
Ostatní instituce 
■  Úřad práce Uherské Hradiště 315 295,- Kč. 
 

Farní úřady 
■  Děkujeme Římskokatolické farnosti Uherský Brod a všem jednotlivým farnostem 

v uherskobrodském děkanátu za pomoc při Tříkrálové sbírce, Postní almužně a du-
chovní činnost v našich zařízeních. 

 
Děkujeme všem 
■  dárcům 
■  sponzorům 
■  obcím a městu UB 
■  farním úřadům uherskobrodského děkanátu 
■  dobrovolníkům 
■  zaměstnancům 
■  tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek 
■  Radě charity 
■  Revizní komisi 
■  a všem, kteří podporují budování charitního díla 
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Děkujeme všem a velmi si vážíme vaší podpory 

 
Ing. Petr Houšť                           Ing. Ferdinand Kubáník                           Lucie Garguláková 
      ředitel                                          zástupce ředitele                                           fundraiser 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

FUNDRAISING 
Od  roku 2010 je v  Oblastní charitě Uherský Brod rozvíjen fundraising jako systematic-
ká aktivita, která zahrnuje veškeré činnosti zaměřené k získávání zdrojů finančních i 
nefinančních. Kromě vlastních příjmů se jedná o tyto zdroje: 
 
■  veřejné zdroje 
■  nadace a nadační fondy 
■  firemní zdroje 
■  potenciál individuálních dárců 
■  dobrovolnictví    
 
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 jakýmkoliv způsobem podpořili. Ať už finančním 
či hmotným darem, sponzorstvím, svým časem, znalostmi, dobrou radou nebo kon-
struktivní připomínkou. Ceníme si každé spolupráce a iniciativy, která podpoří naše 
charitní dílo a umožní nám naplňovat naše poslání. Vaši důvěru nezklameme a přijetí 
Vaší pomoci je pro nás závazkem, ale i povzbuzením do další práce. Vážíme si podpory 
všech našich příznivců, dlouhodobě spolupracujících, i těch nových. Smyslem našeho 
snažení je pomoci lidem v nouzi a Vaše důvěra, štědrost a přízeň pomáhá nejen nám, 
ale zejména těm potřebným, kterým osud nebyl příliš nakloněn. Pomoci nejbližším je 
vždy snadnější než podpořit lidi v tíživé situaci, které osobně neznáte. Za naději pro ně 
Vám upřímně děkujeme. 
 
 
FIRMY, PODNIKATELÉ 
 
APEX-PLAY, a.s., EGP INVEST, spol. s r.o., OKIN GROUP, a.s., Ing. Vladimír Ři-
hák, MONTPLAST – Josef Miškařík, TEKOO, spol.s r.o., KASKO, spol.s r.o., WEL-
CO, spol. s r.o., VALVE CONTROL, s r.o., Veterinární klinika Uherský Brod 
MVDr. Jiří Kaděra, R-STYL, bytový textil, Pavla Divoká, koberce – bytový textil, 
INTERSPORT – Tomáš Kment, STAVMAT IN, a.s., Josef Masař – textil, POSPA – 
pohřební služba, KONTECH – Ing. Vojtěch Smetana, Lékárna Slunce, s r.o., SUN 
– Jarmila Polášková, APOLLO 3P, s r.o., MEGASTRO CZ, s r.o. aj. 
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V dubnu 2012 byla podepsána Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi 
Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) a Hasičským záchranným sborem Zlín-
ského kraje (HZS ZLK). Oblastní charita Uherský Brod je kontaktní osobou pro 
vyžadování této pomoci pro celé území Zlínského kraje a mimo další ujednané 
druhy pomoci je pověřena složkám integrovaného záchranného systému zajis-
tit stravu při déletrvajících zásazích.   
Kromě zajištění pomoci na vyžádání HZS ZLK však naše Charita dobrovolně 
pomáhá spolu s ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze a ACHO překoná-
vat těžké chvíle v životě lidí zasažených důsledky mimořádných událostí. 
Jednotlivcům, rodinám, komunitám, obcím i organizacím a firmám nabízíme 
základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, 
podávání informací), materiální pomoc (vysoušecí a čistiví technika, tekutiny, 
potraviny, oděvy), fyzickou pomoc při odklízení škod způsobených živelnou 
pohromou, psychická první pomoc, duchovní pomoc, finanční pomoc, zajištění 
stravy, logistika, zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci.  
V souvislosti s řešením důsledků živelných pohrom (povodně, záplavy, větrné 
smrště, požáry), katastrof a havárií (dopravní nehody, zřícení obydlí) a jiných 
mimořádných událostí (např. žhářství) spolupracujeme s integrovaným zá-
chranným systémem, státní správou a samosprávou, farnostmi, dobrovolníky 
a ostatními neziskovými organizacemi.  

Bc. Jitka Chvílová 
Koordinátor MIMO  pomoci 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

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

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

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



 vycházíme vstříc při uvolňování do školy, poskytujeme týden placeného 
volna při přípravě na státní závěrečné zkoušky 

 umožňujeme zejména matkám s dětmi flexibilní pracovní dobu 
 zajišťujeme zaměstnancům duchovní rozvoj ve formě pravidelných re-

kolekcí 
 provádíme každoročně hodnocení zaměstnanců, stanovujeme si nové 

cíle vedoucí ke zlepšení naší práce 
 
 
Životní prostředí: 
 
 samozřejmostí je třídění odpadů 
 máme uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci nebezpečných odpadů 
 šetříme spotřebu energie používáním moderních zdrojů světla 
 pořizujeme vozidla s pohonem na LPG 
 pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí 
 
 
Spolupráce a komunikace s veřejností: 
 
 máme uzavřenu smlouvu s Hasičským záchranným sborem Zlínského 

kraje o zapojení naší organizace do Integrovaného záchranného systé-
mu 

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

 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 komuni-
kaci s veřejností vydáváme svůj Charitní zpravodaj 

 spolupracujeme s mnoha firmami, věnujeme se aktivně fundraisingu 
 
 
 
Transparentní řízení: 

 
 výsledky naší hlavní a hospodářské činnosti jsou auditovány, na naši 

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

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

ních 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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