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Svatá Zdislava z Lemberka

Caritas - milosrdná láska

Na úvodní straně:
Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 – 1252) byla česká šlechtična a zakladatelka špitálu. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a v Olomouci roku 1995 papežem
Janem Pavlem II. za svatou. Spolu se svatým Vincencem de Paul a svatou Anežkou
Českou je patronkou charitního díla.
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení a milí přátelé,
máte před sebou výroční zprávu, která vám, alespoň z části, přibližuje činnost naší organizace za rok 2011.
Hned úvodem musím říct, že to byl
velmi těžký rok a to zejména kvůli
nedostatečnému financování a neochotě domluvit se mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a
Zlínským krajem na participaci při
spolufinancování sociálních služeb.
Není zajištěno dlouhodobé financování sociálních služeb a jsme tak odkázáni každoročně žádat o dotace a
s velkými obavami a nejistotou čekat,
kolik, kdo a na co nám poskytne finanční prostředky k zajištění péče o
naše klienty, spoluobčany, kteří se
ocitli v životní nouzi a potřebují pomoc od jiných.
A právě o tyto potřebné spoluobčany
svědomitě a s velkým nasazením pečuje velký počet našich pečovatelek,
zdravotních sester a pomocného personálu. Mám k těmto svým spolupracovníkům nesmírnou úctu, protože
oni umí něco, co většina národa
neumí – dotýkají se starých těl, jejichž
kůže je vrásčitá, nebojí se vzít do své
dlaně ruku nemocného a pohladit ho,
jsou nablízku umírajícím při jejich
odchodu z tohoto světa, jsou nablízku
rovněž nemocným, kteří chtějí zemřít
a umí je povzbudit,pomáhají a podporují rodiny, kterým odešel blízký člověk a jsou jim oporou v jejich bolesti,

fyzicky, a také velmi psychicky, náročnou práci vykonávají s nemírnou trpělivostí a láskou. Za to všechno jim patří obdiv a velké uznání.
Tato jejich těžká a velice potřebná
práce není, bohužel, společensky doceněna a už vůbec ne finančně ohodnocena.
Chci poděkovat rovněž všem těm,
kteří jakýmkoliv způsobem nezištně
pomáhají ať už přímo, nebo skrze naši
organizaci, všem nemocným, starým a
postiženým. S velkou úctou děkuji
dobrovolníkům, kněžím, starostům,
sponzorům, zkrátka a dobře, všem
lidem dobré vůle, kteří cítí potřebu
pomáhat lidem v nouzi. Vaše zapojení
a pomoc je současně i velkým povzbuzením pro nás, pracovníky Charity, že
nezůstáváme v péči o naše bližní osamoceni.
Budeme se ve své práci i nadále držet
posláním Charity, které pramení
z pověření katolické církve šířit ve
světě dobro, spravedlnost a naději.
V tomto svém úkolu chceme následovat 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 (Kodex
Charity).
S přáním dobra a pokoje

Ing. Petr Houšť

SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí přátelé charitního díla! Další rok
činnosti Oblastní charity Uherský
Brod je za námi. Určitě byl (zvláště
v závěru) nesnadný. Hospodářská
krize, o které se v poslední době
pořád hovoří, tvrdě zasáhla i pracovníky charity. Omezení finančních
prostředků ovlivnilo a určitě ještě
ovlivní nabídku služeb klientům
nejen v Uherském Brodě a okolí, ale
také v celé ČR. Přestože situace je
vážná až kritická, nezoufejme. Písmo
svaté říká, že se zlato čistí v ohni.
Stejně i člověk často dozrává ve
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zkouškách a utrpení. Ve dnech
velikonoční radosti vidíme, že i to
nejtěžší utrpení je překonáno,
pokud jsme na straně vítěze Ježíše
Krista. Cesta k vítězství vedla přes
Golgotu, na to nezapomínejme!
Věřím, že s pomocí Boží se podaří
krizi překonat. Nejen finanční, ale i
všechny krize našeho života. Všem
pracovníkům přeji hodně sil od
Pána a vytrvalost ve službě potřebným.

P. Josef Pelc
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

SLOVO ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Vážení a milí čtenáři,
rok 2011 byl rokem
zkoušky, zda v ekonomicky zmítané krizi
obstojí i naše nezisková organizace. Ze
sdělovacích prostředků víme, že se šetřilo
v různých oblastech
života a ne jinak tomu bylo i v naší
organizaci. Zkrátka jsme si museli
utáhnout opasky. Musím říci, že mne
těší, že tuto situaci nepocítili naši
klienti a mohli jsme i nadále poskytovat kvalitní služby.
Co mne naopak netěší, je vzrůstající
byrokracie ze všech stran. Naši pracovníci jsou neustále zatěžováni vyplňováním podrobných údajů o své
službě a o svých klientech, kdy veškeré údaje jsou zaznamenávány do
různých registrů, tiskopisů a tabulek.
Velmi by pomohl jednotný systém
sběru dat pro všechny poskytovatele.
V loňském roce jsme byli poprvé
hodnoceni Zlínským krajem na základě vykázaných hodnot ve sledovan ý ch
u kazatelích
v
tzv.
„benchmarkingu“, kde se hodnotí
efektivita služby, dostupnost a potřebnost a předpoklady kvality poskytované služby. Vzájemně se porovnávaly ekonomické, personální a
hodnotové ukazatele, díky nimž se
stanovují minimální a maximální
limity hodnot ukazatelů. U každé
služby musíme jednotlivě hlídat nastavené parametry, abychom získali
potřebný počet bodů a služby tak
mohly být zařazeny v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Zlínského kraje do nejvyšší
kategorie A1.

do vybavení celkem 1,7 mil. Kč, což
je o půl milionu korun více než
v roce předešlém. Peníze na vybavení se nám daří získávat především od sponzorů, nadací, fondů
EU a také z pořádaných sbírek. Také díky Individuálnímu projektu
jsme mohli materiálně vybavit Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
a provést nutné opravy. Odpisy
majetku investičního charakteru
vrostly oproti minulému roku o 192
845,- Kč na celkových 928 070,- Kč.
Meziročně jsme snížili výdaje na
osobní náklady téměř o milion korun. Oblast osobních nákladů tvoří
66 % celkových nákladů. Daří se
nám snižovat také provozní režie.
Celkové se náklady snížily o 939
872,- Kč tj. o 0,2 %.

Nyní se krátce zaměřím na zhodnocení hospodaření organizace za rok
2011.
Výsledek hospodaření vykazuje ztrátu ve výši 570.265,- Kč. V průběhu
roku se nám však dařilo investovat

S přáním klidných a pohodových
dnů

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Na straně příjmů došlo k propadu
za služby poskytnuté klientům o 15
%. Naopak k výraznému navýšení
finančních prostředků došlo ze
strany sponzorů, díky zapojení
fundraisera. K výpadku provozních
příjmů došlo také ze strany MPSV,
kde byla dotace nižší o 434 tis. Kč.
Provozní dotace ze Zlínského kraje
byla nižší o 212 tis. ve srovnání
s předchozím rokem. Naopak navýšení dotací jsme pocítili ze strany
města Uherský Brod, kdy nám byla
poskytnuta dotace o 116 tis. Kč
vyšší ve srovnání s rokem 2010.
Celkové výnosy se snížily o 1 135
636,- Kč tj. o 0,3 %.
V roce 2012 se více zaměříme na
ztrátové služby a budeme hledat
další možné rezervy v hospodaření
tak,
aby ch om
n eskon čili
v červených číslech.

Ing. Ferdinand Kubáník
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O CHARITĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE
OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

REVIZNÍ KOMISE (2009 - 2011)

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

Blanka Zábranská
Jana Smetanová
Eva Fridrichová

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

RADA CHARITY (2009 - 2011)

Petr Bartek - předseda
Ing. Ivan Chrástek - místopředseda
Mgr. Aleš Kapsa
MUDr. Antonín Karásek
Ing. Marie Fremlová
Ing. Marie Kománková
Ing. Petr Vrána
Mgr. Ctibor Boráň
Miroslav Bahula
Petr Vladovič
Vítězslava Kubíčková
Jaroslav Hanák
Marta Mošťková
Vladimír Janča

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

uherskobrodský děkanát
POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2010: 132

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 2011

■ 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 pracovnice jsou nezbytnou
součástí každé sociální služby. Jsou
garancí kvalitního poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách a příslušných
předpisů. Zabezpečují poskytování
sociální služby takovými způsoby, aby
byla vždy důsledně dodržována Listina základních práv a svobod.
Mají zákonnou povinnost vyššího
odborného nebo vysokoškolského
vzdělání, povinnost dalšího celoživotního vzdělávání a povinnost zachovávat mlčenlivost.
Sociální pracovnice vykonávají sociální šetření, jsou zpravidla prvním kontaktem se zájemcem o službu. Zabezpečují sociální agendu včetně řešení
sociálně právních problémů, analytickou, metodickou a koncepční činnost
v sociální oblasti, poskytují krizovou
pomoc, sociální poradenství a sociální
rehabilitaci. Dbají na to, aby každá
sociální služba byla poskytována na
základě individuálních potřeb uživatele, aby služba působila na osoby aktivně, podporovala rozvoj jejich samostatnosti, motivovala je k takovým
činnostem,
které
nevedou
k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.Poskytují pomoc při řešení nepříznivé sociální situace a poskytují informace o různých formách pomoci,
např. o dávkách pomoci v hmotné
nouzi a dávkách sociální péče.
V průběhu celého roku zjišťují spokojenost uživatelů a rodinných příslušníků s kvalitou poskytování sociální
služby. Vždy rády přivítají všechny
Vaše podměty pro zkvalitnění našich
služeb.

Mgr. Maetina Skočovská
Jako sociální pracovník OCH UHB zaštiťuji od března 2011 Pečovatelskou
službu v Dolním Němčí, domov pro
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seniory ve Vlčnově a denní stacionář
Domovinka. Jedná se o 3 diametrálně rozlišné služby svou cílovou skupinou, a protože v sociálních službách pracuji velmi krátce, počátky
nebyly jednoduché. Měla jsem ale
velké štěstí na vstřícné kolegy a vedoucí svých služeb, se kterými se mi
velmi dobře spolupracuje. I přes
krátké úvazky na těchto službách se
cítím jako součást celého týmu, což
je pro práci sociálního pracovníka
zásadní.
Na všech výše uvedených službách
jsme spolu s vedoucími a týmy pracovníků nastavili nový systém individuálního plánování, postupně přepracováváme metodické pokyny
služeb. V PS Dolní Němčí proběhla
ve dnech 27.- 29. 6. 2011 inspekce
kvality služby z MPSV, na kterou
jsme se 4 měsíce intenzivně připravovali a dosáhli 107 bodů, což vzhledem k problematice DCHB s PS považujeme za úspěch. Nově zpracovanou metodiku služby jsme dali
k dispozici i ostatním službám OCH
UHB. Domov pro seniory ve Vlčnově
byl vybrán APSS do pilotního projektu systému managementu kvality E –
Qalin, který byl vyvinut specificky
pro sociální služby a jehož cílem je
zejména zvýšení kvality našich služeb. Společně s tehdejší vedoucí
služby jsme se účastnili vzdělávacích
seminářů a na závěr obdržely certifikát manažerů kvality, který nás
opravňuje k zavedení tohoto systému na našem zařízení.V denním stacionáři Domovinka, jehož cílovou
skupinou
jsou
osoby
s Alzheimerovou chorobou a jinými
typy demencí jsme spolu s novou
vedoucí Marií Vintrovou v loňském
roce mimo změny v systému individuálního plánování… řešily i domácí
násilí u naší, dnes již bývalé, uživatelky.

Bc. Zita Zemková
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

O CHARITĚ

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Od roku 2011 se na sociální pracovnice můžete obracet:
■ poradenství v sociální oblasti
■ konkrétní informace o službách Oblastní charity Uherský Brod
■ jednání se zájemci o službu
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Bc. Jana Hrdinová, sociální pracovnice
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

Bc. Jana Forrová, sociální pracovnice
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 281
Email: jana.forrova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Pečovatelská služba Strání
■ Krizové centrum Uherský Brod

Bc. Zita Zemková, sociální pracovnice
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 284
Email: zita.zemkova@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Denní stacionář Domovinka
■ Pečovatelská služba Dolní Němčí
■ Charitní dům Vlčnov

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

Marie Adámková, DiS., sociální pracovnice
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 Jurásková, DiS., sociální pracovnice
Kontaktní údaje
Mobil: 724 651 264
Email: azyl@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
Uherský Brod

Mgr. Martina Skočovská, sociální pracovnice
Kontaktní údaje
Mobil: 736 676 576
Email: terap.dilna@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod

Mgr. Veronika Mahdalová, soc. pracovnice
Kontaktní údaje
Telefon: 572 633 105
Email: azyl@uhbrod.charita.cz
Zařízení
■ Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
Uherský Brod

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

O CHARITĚ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ředitel
Ředitelství
sekretariát ředitele
administrativní pracovník
pastorační asistent
fundraiser, manažer PR
sociální oddělení (sociální pracovnice)
Zástupce ředitele
projektové oddělení
koordinátor dobrovolnictví
koordinátor soc. projektů, manažer
vzdělávání
technik IT
ekonomické oddělení
ekonom
hlavní účetní
mzdová účetní
pokladní účetní
Zařízení a služby
pečovatelské služby
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
Pečovatelská služba Bánov
Pečovatelská služba Horní Němčí
Pečovatelská služba Dolní Němčí
Pečovatelská služba Korytná
Pečovatelská služba Strání
domovy pro seniory
Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Charitní dům Vlčnov
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
Krizové centrum Uherský Brod
dobrovolná zařízení a ostatní aktivity
Klub Siloe, Probační a mediační služba, TKS, Postní almužna, dobrovolnictví
Sociálně hospodářská činnost
Kuchyně s jídelnou, Pedikůry, Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Ostatní orgány charity
Rada charity, Revizní komise
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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O CHARITĚ

PROJEKT EU
Projekt „VZDĚLÁVÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ K POSKYTOVÁNÍ KVALITNĚJŠÍCH SLUŽEB“
Registrační číslo projektu: CZ 1.04/3.1.03/45.00145
Projekt „Vzděláváním zaměstnanců k poskytování kvalitnějších služeb“, reg. č.
CZ.1.04/3.1.03/45.00145, jehož realizace probíhá od 1. 6. 2010 do 31. 5.
2012, je zaměřen na odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v
menší míře také vedoucích pracovníků jednotlivých sociálních služeb. Projekt
je financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky
Mezi hlavní východiska projektu patří:
■ Sjednocení různé úrovně znalostí a dovedností pracovníků
■ Přizpůsobení se rostoucí náročnosti poskytované péče
■ Zavedení systematiky do procesu vzdělávání
■ Vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pracovníků
■ Umožnění naplňování povinnosti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních
službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Na základě výběrového řízení na dodavatele vzdělávání byly v průběhu roku
2011 ve spolupráci s vítěznou organizací - společností Marlin, s. r. o. - zrealizovány všechny vzdělávací aktivity. K 31. 12. 2011 bylo v nově vybavené školicí místnosti v Domě s pečovatelskou službou Dolní Němčí proškoleno celkem
90 našich zaměstnanců a po splnění všech nastavených kritérií jim bylo vystaveno celkem 185 osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Celkem bylo zrealizováno 14 kurzů, z toho 11 kurzů pro pracovníky v sociálních službách a 3
kurzy pro vedoucí pracovníky. Velkým přínosem celého projektu je vyšší kvalifikace našich zaměstnanců, jejich efektivnější spolupráce, flexibilita i profesní
růst. Realizací vzdělávacích kurzů se nám podařilo posílit dovednosti nejen
jednotlivců při poskytování kvalitnějších sociálních služeb, ale zejména vytvořit podmínky pro zavedení systému zvyšování kvality do všech sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Uherský Brod jako celku našim uživatelům.
V dalším období proběhne finální fáze projektu. Pro pracovníky samotné nastává doba implementace poznatků ze vzdělávání do praxe ve svých službách,
nastavení systému předávání těchto poznatků ostatním spolupracovníkům
v rámci pracovního týmu a to vše s metodickou podporou realizačního týmu
projektu a vedoucích pracovníků. V následující fázi bude metodik vzdělávání
analyzovat způsob implementace a vyhodnocovat dotazníky, díky kterým
budou ke konci trvání projektu nastaveny individuální vzdělávací plány všech
pracovníků, kteří na projektu v některé jeho fázi participovali. Tyto individuální vzdělávací plány jsou vedle vytvoření komplexního systému rozvoje a řízení
lidských zdrojů v oblasti systematického vzdělávání a následné zvýšení adaptability zaměstnanců jedním z výstupů projektu.
8
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O CHARITĚ

PROJEKT EU
Realizované vzdělávací aktivity z projektu:
Efektivní vedení týmu – realizace 26. 1. 2011, účastníků 13
Standardy a metodika pro pobytové a ambulantní sociální služby – realizace 11.
a 18. 2. 2011, účastníků 12
Standardy a metodika pro terénní sociální služby – realizace 11. a 18. 3. 2011,
účastníků 12
Efektivní komunikace – realizace 14. a 15. 6. 2011, účastníků 17
Práce s klienty s různými typy demence – realizace 25. 5. 2011, účastníků 19
Individuální plánování pro pobytové a ambulantní sociální služby – realizace 9. a
23. 6. 2011, účastníků 10
Metody zjišťování potřeb u nekomunikujících osob – realizace 24. 6. 2011, účastníků 11
Timemanagement – realizace 31. 8. 2011, účastníků 12
Individuální plánování pro terénní sociální služby – realizace 30. 8. A 12. 9. 2011,
účastníků 12
Stimulační metody v ošetřovatelské péči – realizace 8. A 9. 9. 2011, účastníků 10
Návštěva v bytě klienta – realizace 20. 9. 2011, účastníků 13
Psychohygiena a syndrom vyhoření – realizace 4. 10. 2011, účastníků 16
Interpersonální dovednosti ve vedení lidí – realizace 18. 10. 2011, účastníků 18
Role a osobnost sociálního pracovníka – realizace 27. 10. 2011, účastníků 10
Bc. Jitka Chvílová
manažerka projektu

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod je sociální služba - individuální forma terénní služby. Má
podpůrný charakter a umožňuje
uživateli zachovat plnou kvalitu života v jeho přirozeném prostředí.
U každého uživatele je pro nás důležitá psychická a duševní pohoda.
Snažíme se ho proto povzbudit, podpořit a potěšit. Velice úzce spolupracujeme s pečující rodinou. Případné
negativní projevy v případě nutnosti
(není-li rodina dostupná) konzultujeme s ošetřujícím lékařem, dále s
psychologem, u depresivních uživatelů s psychiatrem. Podle přání uživatele dojednáváme také setkání s
knězem.
Pečovatelská služba je poskytována
až 7 dní v týdnu, denně formou základních služeb v kombinaci s fakultativními službami. Je poskytována v
době od 6:30 hod do 17:30 hod.; v
sobotu, neděli a o svátcích od 8:00 –
13:00 hod.
Mezi základní činnosti pečovatelské
služby patří:
•
pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
•
pomoc při osobní hygieně
•
poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy
•
pomoc při zajištění chodu
domácnosti
•
zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
U našich uživatelů jsou zajišťovány
jak pravidelně sjednané služby, kdy
jsou návštěvy v jejich domácnostech
kvůli jejich omezené soběstačnosti
vykonávány i několikrát denně, tak i
mimořádné - nepravidelné služby
pouze při aktuálních potřebách (kdy
pečující Osoba nemůže být nablízku
např. několik dnů, jeden den v týdnu
apod.).
Cíle Pečovatelské služby se nám daří
naplňovat. Svědčí o tom stálý zájem
o služby ze strany obyvatel regionu,
spokojenost našich klientů a jejich
rodin.
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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

Máme
uživatele,
kterým
se
soběstačnost navrátila, naše služby
potřebují v menší míře; máme uživatele, kteří službu ukončili díky znovu
obnovení sebepéče. Máme však také
uživatele, o které se staráme i několik let, kde se soběstačnost navrátit
nedá, ale díky naší pomoci takto
nemocný uživatel může zůstat ve
svém domově, kde je zvyklý.
V celém regionu uherskobrodska
byla Charitní pečovatelská služba
Uherský Brod v roce 2011 poskytnuta 434 uživatelům (z toho 297 ženám
a 137 mužům). Uživatelům v přímé
péči bylo poskytnuto celkem 111
pedikúr. Od roku 2011 služba nabízí
pedikúry nejen jako fakultativní službu, ale také jako komerční tzn. zájemce si může objednat pedikúru a
pedikérka za ním přijde do jeho domácnosti a přitom nemusí být uživatelem sociálních služeb. Kompenzačních pomůcek bylo zapůjčeno 145
kusů.
Služba byla personálně zajišťována 3
řidiči, 10 pracovníky v sociálních
službách, z nichž 2 poskytují uživatelům pedikúru. Vedoucí pečovatelské
služby je současně sociálním pracovníkem.
V průběhu roku ze služby odešli 2
pracovníci a 2 nové jsme zase přijali.
Vzdělávání pracovníků dle zákona č.
108/2006 Sb. O sociálních službách
proběhlo v celé organizaci díky projektu „Vzděláváním zaměstnanců k
poskytování kvalitnějších služeb“,
pod vzdělávacím střediskem Marlin
(financován byl z Evropského sociálVÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ního fondu). Dále služba prošla projektem „Podpora a kontrola kvality
poskytovaných sociálních služeb“
pod vedením Vzdělávacího střediska
VOŠs Caritas Olomouc. Byla nám
přidělana konzultantka, která nás ve
4 setkáních vzděláváním doprovázela. Vzdělávání proběhlo na půdě služby.
Součástí Charitní pečovatelské služby
Uherský Brod je i sklad kompenzačních a rehabilitačních pomůcek: invalidní vozíky, toaletní židle, mech. a
elektrické polohovací postele, francouzské hole, rolátory, chodítka,

antidekubitní matrace. Za zapůjčení
pomůcek je účtována částka podle
organizací stanoveného sazebníku.
Z Tříkrálové sbírky se podařilo zakoupit vozidlo Fiat Panda jímž se přepravuje pracovnice do domovů uživatelů.
Děkuji celému kolektivu Charitní
pečovatelské služby Uherský Brod,
bez nichž by služba nemohla fungovat, děkuji také všem sponzorům a
dárcům, všem obecním úřadům,
které podporují své potřebné občany
prostřednictvím naší služby.

Personál Charitní pečovatelské služby Uherský Brod
POSLÁNÍ

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 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
svou osobu a domácnost. Společně s
uživateli a jejich rodinami usilujeme
o co nejdelší setrvání v přirozeném
prostředí jejich domovů.
CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou služby jsou senioři,
osoby s chronickým onemocněním a
osoby s tělesným a zdravotním postižením (osoby po operaci, jejichž
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

zhoršený zdravotní stav je přechodný) z Uherského Brodu a jeho regionu, kteří potřebují pomoc druhé
osoby v oblasti osobní péče a péče o
domácnost. Služba je poskytována
osobám od 19 let bez horní hranice
věku.
KAPACITA

Kapacita služby je 45 uživatelů/všední
den, sobota, neděle 10 uživatelů/den
(v kapacitě nejsou započítáni uživatelé, kteří pobírají pouze službu – dovoz
obědů).
Maximální kapacita pro dovoz obědů
je v pracovní dny 230 uživatelů/den,
v sobotu a neděli 100 uživatelů/den.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ NĚMČÍ

Pečovatelská služba Horní Němčí je
terénní službou, která poskytuje péči
občanům z obcí Horní Němčí a Slavkova přímo v jejich domácnostech,
ale i uživatelům žijícím v Charitním
domě sv. Václava v Horním Němčí,
jejichž schopnosti jsou sníženy a
potřebují pomoc z důvodu věku,
kvůli tělesnému postižení, nebo
chronické nemoci a jsou odkázáni na
pomoc jiné fyzické osoby.

pravidelně jednou týdně. Zajišťuje
pro zájemce, uživatele i jejich rodinné příslušníky sociální poradenství,
pomáhá uživatelům při vyřizování
jejich osobních záležitostí a při jednání na úřadech. Zdravotní péče je
zprostředkovávána individuálně ve
spoluprácí s praktickou lékařkou a
zdravotními sestrami z Charitní ošetřovatelské služby.
I když našim prvořadým cílem je
zajistit základní úkony v péči o vlastní osobu, naši uživatelé potřebují i
podporu duchovní a psychickou a
vlastní realizaci nejen v jejich úzkém
kolektivu. Proto úzce spolupracujeme s Klubem důchodců Javořina,
Centrem seniorů z Uherského Brodu,
občanským sdružením Mozaika a
také s Terapeutickou dílnou sv. Justiny Uherský Brod.

Cíl, který jsme si v loňském roce vytýčili - rozšíření pečovatelské služby
do domácností uživatelů v obcích
Horní Němčí a Slavkov se nám daří
plnit. V letošním roce jsme poskytovali pomoc a podporu celkem 9 lidem, z toho třem přímo v jejich domácnostech, ostatním v Charitním
domě v Horním Němčí.
O uživatele PS se starají dvě pracovnice v přímé péči a sociální pracovnice, která do Horního Němčí dochází

Závěrem bych chtěla poděkovat
zejména celému týmu spolupracovníků Oblastní charity Uherský Brod
za pomoc při řešení nelehké finanční
situace v sociálních službách obecně,
zastupitelům obce za to, že bez jejich podpory by nebylo možné tuto
PS vůbec provozovat, za duchovní
podporu otci Hofírkovi, sponzorům
ať už větším či drobným dárcům,
kteří nám pomohli finančně, darem,
pomocí, nebo radou.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Posláním Pečovatelské služby Horní
Němčí je individuálně zajistit péči
osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelské služby chceme podporovat uživatele při zapojování se do běžného života. Chceme
nabídnout pomoc tam, kde už chybí
nebo jsou omezeny vlastní schopnosti člověka a potřebnou pomoc
nemůže zajistit rodina.

Cílovou skupinou služby jsou osoby
žijící v Horním Němčí a Slavkově,
které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba je určena pro
osoby nad 18 let bez omezení horní
hranice věku.

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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KAPACITA

Kapacita služby je 5 uživatelů/den.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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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
+420 572 695 008
strani@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Naše pečovatelská služba je terénní
službou, kterou poskytujeme jak na
Domě s pečovatelskou službou, tak
v celé obci Strání a Květná a na základě požadavku i v obci Březová.
Nabízí pomoc lidem, kteří chtějí zůstat doma ve svém vlastním prostředí. Péči služba poskytuje většinou ve
spolupráci s rodinou. Profesionální
tým 8 pečovatelek navštěvovalo 101
uživatelů z důvodu poskytnutí pečovatelské služby. A to 73 ženám a 28
mužům. Celkem bylo provedeno
56 637 návštěv, rozvezeno 9008
obědů a ujeto 5911 km za účelem
návštěvy uživatele.
Pečovatelská služba Strání nabízí i
zapůjčování kompenzačních pomůcek (el. polohovacích lůžek, chodítek, toaletních křesel apod.). Vloni
bylo zaevidováno 63 výpůjček.
V únoru proběhl straňanský fašank.
A názor, že Strání fašankem žije,
nemusím nikomu vnucovat. Tradičně
se slavil i u nás na Domě
s pečovatelskou službou. Na přípravách se podílel každý, kdo jen trošku

mohl. Je krásně vidět úsměv na tvářích lidí, kteří na chvilku zapomenou
na své trápení, samotu a nemoci.
Fašankem jsme taky přivítali mezi
nás novou sociální pracovnici Bc.
Janu Forrovou, která po celý rok
poskytovala nejenom uživatelům
pečovatelské služby sociální poradenství, ale i pracovnímu týmu podporu v jejich nelehké práci.
Velkou oporou je pro nás duchovní
otec Jan Hrudík, který na Domě
s pečovatelskou službou slaví průběžně mše svaté. Otec Jan je nám
všem schopen zajistit duchovní podporu v těžkých životních situacích.
Víme, že v našem kraji, jsou křesťanské hodnoty pro uživatele nesmírně
důležité. Mše svatá se koná nejenom
pro uživatele pečovatelské služby,
ale i jejich vrstevníky, příbuzné a
známé z celé obce Strání.
Vážíme si dobré spolupráce s obcí
Strání, s duchovním správcem zdejší
farnosti otcem Janem Hrudíkem,
s lékaři, se zdravotními sestrami a
s každým, kdo se jakkoliv snaží vyjít
našemu poslání vstříc. Děkujeme
všem sponzorům a drobným dárcům.
A já osobně děkuji všem svým spolupracovníkům za vytváření dobré
atmosféry na pracovišti. V tak těžké
práci, jako pomáhající profese beze
sporu je, je spolupráce, vzájemná
úcta, tolerance, ale i respekt, nesmírně důležitá.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Posláním terénní Pečovatelské služby Strání je individuálně zajisti pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli i
v nepříznivých životních situacích
spojených se stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém
domácím prostředí, žít důstojně a
zapojovat se do běžného života společnosti.

Cílovou skupinou služby jsou senioři,
osoby s chronickým onemocněním a
osoby s tělesným a zdravotním postižením žijící v obci Strání, Květná a
Březová, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a
péče o domácnost. Služba je poskytována osobám od 19 let bez horní
hranice věku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KAPACITA

Kapacita služby je 36 uživatelů / den.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ
Kontaktní údaje
Vedoucí služby
Bohumila Jančová
mobil: +420 724 651 262

Korytná 107
687 52 Korytná
+420 572 693 283
korytna@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

S počátkem prvních měsíců roku
2012 nastal znovu čas, kdy každý
přemítá nad uplynulým rokem. My,
kteří poskytujeme sociální službu,
myslíme na ty, kterým pomáháme v
každodenním životě, a také na ty, se
kterými jsme se museli rozloučit.
Většinou se nám zdá, že rok uteče
jako voda a že každý je stejný. Ale při
vzpomínkách si uvědomíme, o co
jsme i díky našim klientům bohatší.
Kolik z nich se za pomoci našich rukou snaží být co nejdéle alespoň
částečně samostatnými, ale také o
kolik milých pohledů jsme přišli.I
minulý rok začal Tříkrálovou sbírkou.
Koledníci navštívili klienty v jejich
bytech a jejich zvonivé hlásky zpívající píseň Tří králů potěšily a zpestřily
klientům den.
Při fašankové obchůzce vesnicí organizátoři této již tradiční akce zpívali a
tančili také pro klienty naší služby,
ve kterých vyvolali vzpomínky na
jejich mladá léta.
Při prvních májových dnech klientům zahráli a zazpívali účinkující každoročně pořádaného prvomájového
průvodu.

V měsíci červnu probíhala slavnost
Božího těla, kdy jde průvod věřících
od kostela k oltáři, který je k příležitosti tohoto svátku vyzdoben v jednom z domů v obci.
V měsíci srpnu nás zasáhla smutná
událost. Museli jsme se rozloučit s
naší kolegyní, která zemřela po těžké
nemoci ve věku 41 let. VZPOMÍNÁME.
V tuto dobu i přes smutek a bolest,
který jsme prožívali, se celý personál
pečovatelské služby připravoval na
inspekci kvality poskytované služby,
která proběhla v měsíci říjnu. Průběh
této inspekce nás nakonec i přes
počáteční obavy posunul a dodal
potřebnou podporu a elán do další
práce, a to hlavně díky pochopení a
poděkování celého inspekčního týmu.
Děkuji všem, kteří nás v naší práci
podporují, kteří nás i obdarují, ať už
jen úsměvem a pochopením. Děkujeme Otci Petrovi za duchovní podporu a sponzorům za finanční pomoc a možnost zakoupení potřebných pomůcek pro vykonávání naší
práce.
Přála bych si, aby se každý z nás ve
svém životě alespoň na malou chvíli
zastavil a uvědomil si, že i když je
dnešní doba těžká, přesto je náš
život a způsob, jakým jej žijeme, ten,
který tak chceme žít. Život, který
žijeme, bychom neměli žít jen sami
pro sebe, ale hlavně pro ty kolem
nás.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Posláním Pečovatelské služby Korytná je individuálně zajistit péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelské služby chceme
podporovat uživatele při zapojování
se do běžného života.

Cílovou skupinou služby jsou senioři,
osoby s chronickým onemocněním
a osoby s tělesným a zdravotním
postižením žijící v Korytné, které
potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost. Služba je poskytována osobám
od 19 let bez horní hranice věku.
KAPACITA

Kapacita služby je 16 uživatelů.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ
Kontaktní údaje

z nich okamžitě odstranit.
I když byly přípravy na inspekci velmi
náročné, uspořádali jsme pro naše
uživatele několik akcí jako například
společné vítání jara 8. března při
Školní 888
příležitosti MDŽ a pálení čarodějnic
687 62 Dolní Němčí
v dubnu.
+420 572 648 002
dolninemci@uhbrod.charita.cz Po inspekci nás čekala příprava na
www.uhbrod.charita.cz
větší, ale velmi příjemnou událost,
kterou byla říjnová oslava 5. výročí
Rok s rokem se sešel a opět se zaotevření DCHB a zahájení pečovatelmýšlíme nad tím, co nám ten minulý
ské služby v Dolním Němčí. Nejen
přinesl. Hlavní událostí, která nás
našimi uživateli, ale všemi zúčastněnapadne jako první, byla příprava na
nými byla hodnocena jako velmi
inspekce kvality z MPSV. Probíhala
zdařilá.
v době od 27.6. – 29.6.2011 a povaPři bilancování uplynulého roku mužujeme ji za důležitý mezník pro naši
síme také připomenout, že nás
službu.
v roce 2011 opustilo 5 klientů a 4
I přesto, že se snažíme poskytovat
nové jsme do naší služby přijali.
péči co nejlépe, v mnoha případech
nad rámec našich povinností, přípraZávěrem bychom chtěli poděkovat
vou na inspekci jsme strávily mnoho
nejen našim klientům a jejich blízhodin přesčasů na úkor našich nejkým za důvěru, ale i našim sponzobližších. Inspekci jako celek hodnotírům, duchovnímu správci, lékaři i
me velmi pozitivně a to nejen proto,
zdravotní sestřičce a vedení obce
že jsme získali nadprůměrných 107
Dolní Němčí. V neposlední řadě bybodů, ale také proto, že posunula
chom chtěli poděkovat našim zakvalitu naší služby o další krok doměstnancům za jejich práci, kterou
předu. Zjištěné nedostatky nebyly
všichni vnímáme spíše jako poslání.
zásadní a podařilo se nám většinu
Vedoucí služby
Zdena Bartošová
mobil: +420 724 651 263

POSLÁNÍ

Posláním charitní terénní Pečovatelské služby Dolní Němčí je poskytnout individuální pomoc a podporu
osobám v domácnosti žijícím v obci
Dolní Němčí, které mají dočasně
nebo trvale sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a
jejichž aktuální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli i v nepříznivých
životních situacích spojených se stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do
běžného života společnosti.
Službou se snažíme:
- zabránit sociálnímu vyloučení
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

- dle možností zapojit do spolupráce
i rodinu
- podporovat uživatele
v soběstačnosti
CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou služby jsou senioři,
osoby s chronickým onemocněním,
osoby s tělesným a zdravotním postižením žijící v Dolním Němčí, kteří
potřebují pomoc druhé osoby
v oblasti osobní péče a péče o domácnost a nemají možnost si pomoc
a
podporu
plně
zabezpečit
z vlastních zdrojů. Služba je poskytována v nepřetržitém provozu osobám od 19 let bez horní hranice věku.
KAPACITA

Denní kapacita služby je 48 osob.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV
Kontaktní údaje

Začátek roku 2011 se nesl ve znamení usilovných příprav na charitní
ples. Tento ples se koná každý rok
jinde, vždy v obci ve které poskytuje
služby Charita Uherský Brod. V roce
2011 padl „los“ na Bánov.
S přispěním Obecního úřadu Bánov,
který nám poskytl pro pořádání plesu sportovní halu, se společné dílo
zdařilo. Výtěžek plesu byl překvapující, narostl do částky 51.000,-Kč.

Za tyto peníze byla obecním úřadem
vybudována pergola pro klienty domu s chráněným bydlením Bánov, v
níž potom klienti trávili horké letní
dny.
Rok 2011 byl ale také plný změn. Na
základě snížení poptávky klientů po
úkonech došlo ke snížení počtu personálu a ke zkrácení pracovní doby.
Kapacita služby je 22 klientů a je
neustále naplněna.
Klientům během roku zpestřovala
pobyt v DCHB sestra Milada
s děvčaty z církevní základní školy
v Uherském Brodě a děti z Mateřské
škoy Bánov.
Každý měsíc klienty navštěvuje otec
Jan Mach a slouží v kapli bohoslužbu
slova.
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoli
způsobem pomáhají v naší práci.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Posláním Pečovatelské služby Bánov je
individuálně zajistit pomoc a podporu
osobám v domácnostech, které mají
dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a
jejichž aktuální situace vyžaduje pomoc
jiné osoby a rodinám s vícerčaty. Služba
je poskytována terénní formou.

Cílovou skupinou služby jsou senioři,
osoby s chronickým onemocněním
a osoby s tělesným a zdravotním postižením a rodiny s dětmi, žijící v Bánově,
Bystřici pod Lopeníkem a Suché Lozi,
kteří potřebují pomoc druhé osoby v
oblasti osobní péče a péče o domácnost
a nemají možnost si pomoc a podporu
plně zabezpečit jiným způsobem. Služba
je poskytována osobám od 19 let bez
horní hranice věku, rodinám s vícerčaty
do 4 let věku.

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

Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli i v nepříznivých životních
situacích spojených se stářím, nemocí
nebo zdravotním postižením zůstat ve
svém přirozeném domácím prostředí, žít
důstojně a zapojovat se do běžného
života společnosti.

KAPACITA

Kapacita služby je 22 uživatelů.

Službou se snažíme:
■ zabránit sociálnímu vyloučení
■ podle možností zapojit do spolupráce
i rodinu
■ podporovat uživatele v soběstačnosti
■ rodinám s vícerčaty zajistit pomoc
v domácnosti tak, aby se rodiče mohli
naplno věnovat svým dětem
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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
+420 572 693 719
nivnice@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Jack Welch říká, že lidé milují věci
důvěrné a známé. Změny a proměny
ale neodmyslitelně do lidského života patří. Přivítali jsme u nás devět
nových uživatelů, jeden uživatel se
odstěhoval do jiného charitního zařízení ve své obci a dva uživatelé se
vrátili k rodině. Čtyři uživatele jsme
doprovodili na jejich poslední cestě.
Průměrný věk našich uživatelů je
stále 81,5 let.
Došlo i k několika personálním změnám. Obrovské poděkování za dlouholetou a obětavou práci přijala paní
Gregovská při odchodu do důchodu,
nastoupila nová sociální pracovnice
na poloviční úvazek. V rámci vzdělávání pracovníků se podařilo Oblastní
charitě zajistit vzdělávací program z
prostředků EU, kterého se všichni
zaměstnanci zúčastnili.

POSLÁNÍ

Posláním Charitního domu sv. Andělů strážných Nivnice je poskytovat pobytovou službu rodinného
typu v nepřetržitém celoročním
provozu. S respektem k lidským
právům a lidské důstojnosti prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků poskytovat individuální
pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří si ze
zdravotních důvodů nebo z důvodu
pokročilého věku nemohou dlouhodobě sami nebo prostřednictvím
rodiny zajistit své životní potřeby ve
svých domácnostech a terénní služby jsou pro ně již nedostačující.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Tím důvěrným a známým je dobrá
spolupráce s Obecním úřadem Nivnice. Všem členům OÚ patří veliké
díky za návštěvy v době svátků, za
blahopřání našim uživatelům při
příležitosti jejich životních jubileí,
úpravu předzahrádky před CHD.
Tradičně dobrá je i spolupráce s
ošetřujícími lékaři, s mateřskou školou i farním úřadem. Každý měsíc
jsou v kapli slouženy mše svaté za
účasti uživatelů, rodinných příslušníků a ostatních farníků z obce. Pořádáme i společné akce v charitním
domě – přednášky s promítáním
fotografií, oslavu Dne matek, opékání na zahradě.
Z Tříkrálové sbírky jsme pořídili polohovací křeslo do pokoje jedné z klientek, 2 toaletní židle, vozík na koupání.
Slavnostní atmosféra Vánoc byla
umocněna krásným vánočním stromem, na nějž se někteří uživatelé
byli podívat, moc se všem líbil.
Všem, kteří nám jakkoliv pomohli a
pomáhají, jménem uživatelů i pracovníků moc děkuji!

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena seniorům, kteří
splňují podmínku dosažení věku pro
přiznání starobního důchodu a kteří
mají z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost,
vyžadují pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby a rodina jim nemůže
či odmítá péči poskytnout, terénní
služby jsou již nedostačující. Při výběru uživatelů zohledňujeme věk,
zdravotní stav a sociální prostředí.
KAPACITA

17 lůžek

17

ZPRÁVA O ČINNOSTI

CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Marie Straková
mobil: +420 724 651 261
Slavkov 214
687 64 Slavkov
+420 572 648 075
slavkov@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

CHD sv. Petra a Pavla ve Slavkově
zajišťoval provoz stejným způsobem
jako v minulých letech.
Během roku jsme přijali 9 klientů,
zemřelo 8 klientů, celkem jsme pečovali o 20 klientů. Na konci roku
byla kapacita domova naplněná, t. j.
v CHD bydlelo 12 klientů.
Personál pracuje v nepřetržitém
provozu. O klienty pečují zdravotní
sestry a pracovnice v sociálních službách. máme k dispozici pedikérku,
aktivizační pracovnici. 2x týdně do
CHD dochází sociální pracovnice,
která s vedoucí spolupracuje při přijímání nových uživatelů, zajišťuje
poradenství pro zájemce, uživatele i
rodinné příslušníky a pomáhá uživatelům při vyřizování jejich osobních
záležitostí a při jednání na úřadech.
Do zařízení pravidelně dochází také
lékařka MUDr. Neugebauerová, což
přispívá ke zkvalitnění zdravotní péče. V oblasti duchovního života
s klienty aktivně spolupracují otec
Hofírek a řádová sestra Milada.
V říjnu 2011 jsme vzpomněli 15. výročí založení CHD. Při této příležitosti se konal v CHD Den otevřených
POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov je
domov pro seniory rodinného typu, kde
se podle individuálních potřeb zajišťuje
péče seniorům, kteří ze zdravotních
důvodů či z důvodu stáří mají sníženou
soběstačnost a vyžadují pomoc druhé
osoby. Posláním naší služby je poskytnout důstojnou náhradu za domácí prostředí a usilovat o zmírnění důsledků
stáří a nemocí, které by vedly k sociální
izolaci.
18

dveří. Výročí jsme završili menší
oslavou, na kterou byli zváni ti, kteří
se podíleli na vzniku a provozu CHD
od jeho založení. Oslavu jsme zahájili
slavnostní mší svatou, kterou sloužili
tři kněží – děkan Pelc, otec Hofírek a
otec Stojaspal. Klienti i personál si
tohoto váží a byl to pro všechny zúčastněné hezký den vzpomínání na
předešlé roky. Za dlouhých 15 let
existence využilo služeb CHD celkem
72 klientů. Průměrný věk klientů byl
vždy vyšší než 80 let.
Jako hlavní cíl roku 2012 jsme si vytyčili provést opravu a pořízení nové
střechy a fasády na CHD a upravit
dvorek a okolí CHD, což se nám ale
nepodařilo, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Usilovali
jsme proto, abychom zkvalitnili pobyt našich uživatelů jiným, na finance méně náročným způsobem.
K modernizaci interiéru CHD přispělo
vybudování modernější signalizace a
montáž okenních žaluzií do všech
oken.
Za pomoci finančního daru od Svazu
zahrádkářů ve Slavkově jsme pořídili
velký slunečník, elektrický gril a mikrovlnnou troubu. Z peněz TKS jsme
nakoupili tři invalidní vozíky a pět
nafukovacích antidekubitních matrací s pulzátorem. Pro pracovníky byl
pořízen nový notebook.
Taktéž děkujeme sponzorům a
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na zlepšení kvality služeb
v CHD sv. Petra a Pavla ve Slavkově.
CÍLOVÁ SKUPINA

Zařízení je určeno seniorům od 65 let,
kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemají v blízkém okolí rodinu nebo rodina péči
nemůže či odmítá poskytnout. Přednostně jsou přijímáni obyvatelé Slavkova.
KAPACITA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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CHARITNÍ DŮM VLČNOV
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Tereza Holečková
mobil: +420 724 651 258
Eduarda Beneše 1251
687 61 Vlčnov
+420 572 675 176
vlcnov@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Charitní dům Vlčnov je zařízení pro
cílovou skupinu senioři. Péče je poskytována v nepřetržitém provozu
zdravotními sestrami s registrací na
MZ a pracovníky v přímé péči, sociální pracovnicí. O čistotu prostorů a
prádla se pečlivě starají dvě pracovnice. Kapacita zařízení je pro 15 uživatelů služby, dispozičně je 11 pokojů se samostatným sociálním zařízením a dva pokoje mají vždy společné
prostory koupelny s WC.
Rok 2011 byl plný nejrůznějších aktivit. S našimi uživateli jsme za teplých
dní na dvorku našeho zařízení grilovali, měli vinobraní či poseděli na
„kus řeči“. Účastnili jsme se průvodu
na svátek Božího těla, turnaje ,,Člověče nezlob se“ každoročně
pořádaného v Horním Němčí, doprovázeli jsme uživatele na různé kulturní akce anebo jenom tak ,,do vsi“.
Pravidelně nás navštěvují a svým
kulturním programem obohacují
dětský soubor Vlčnovjánek, Mužský

sbor. Duchovní oblast pak zajišťuje
místní duchovní správce P. Ladislav
Kunc. Velmi dobrá spolupráce je též
s Obecním úřadem ve Vlčnově.
Již tradičně vyrábíme papírové růže
na Jízdu Králů, odměnou jsou pak
volné vstupy pro naše klienty na
akce pořádané v rámci těchto slavností. O umístění do Charitního domu Vlčnov je velký zájem, což potvrzuje počet kolem 50 evidovaných
žádostí o umístění.
Přesto, nebo právě proto, že naše
zařízení poskytuje pobytovou službu
7 let, snažíme se neustále o zlepšování či zkrášlování prostor. Pro naše
uživatele máme k dispozici zdravotní
pomůcky, které usnadňují klientům s
pohybovým omezením mobilitu
nejen po zařízení, ale i umožňují
kontakt se společenským prostředím.
Velký dík patří Mgr. Petře Kuchařové, která vedla a starala se o běh
zařízení nejen po stránce technické,
organizační či provozní, ale i svým
přístupem a prací obohacovala celý
chod Charitního domu Vlčnov. Poděkování zaslouženě náleží i všem zaměstnancům, kteří se podílejí na
chodu zařízení přímo i nepřímo,
všem příznivcům, dobrovolníkům a
dárcům.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům Vlčnov je domov pro seniory, kde poskytujeme pobytovou službu
rodinného typu v nepřetržitém provozu.
Nabízíme podporu, pomoc a péči seniorům, jež nemohou dlouhodobě ze zdravotních důvodů či z důvodu pokročilého
věku zajišťovat své životní potřeby ve
svých domácnostech a jejich rodina
nemůže péči poskytnout. Posláním naší
služby je poskytnout uživatelům důstojnou náhradu za domácí prostředí.

Zařízení je určeno seniorům od 65 let,
kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemají v blízkém okolí rodinu, nebo péči nemůže či odmítá poskytnout. Přednostně
vyhovujeme žádostem občanů Vlčnova.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KAPACITA

Kapacita zařízení je 15 osob / den.
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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

Ošetřovatelská domácí péče je poskytována na základě doporučení ošetřujícího
lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Veškeré odborné zdravotní výkony provádějí kvalifikované zdravotní
sestry, registrované Ministerstvem zdravotnictví k samostatnému výkonu povolání a speciálně školené pro práci v domácí péči.
Při návštěvách v domácnostech pacientů
zajišťují sestry domácí péče pravidelnou
aplikaci injekcí, inzulínu, odběry biologického materiálu, převazy ran různého charakteru:

(pooperační rány, proleženiny, bércové vředy, kožní defekty) dále pak
ošetření stomií, nácvik sebeobsluhy
po cévních mozkových příhodách
a po úrazech.
Zabezpečujeme i ošetřovatelsky velmi náročnou péči u klientů trvale
upoutaných na lůžko a o klienty
v terminálním stadiu nemoci.
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 domácího prostředí
V minulém roce byla ošetřovatelská
péče
poskytnuta 262 pacientům
s celkovou bilancí 19 440 návštěv.

Personál Charitní ošetřovatelské služby
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AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
UHERSKÝ BROD

V uplynulém roce jsme zaznamenali
několik významných dní, které se
vázaly k různým oslavám – oslava
velikonoc, Dne matek, Dne dětí, vánoc. To jsou již tradiční oslavy, které
zpestřují život uživatelů v Azylovém
domě.
Co však tento rok přinesl nového?
V měsíci září jsme zahájili spolupráci
se Střední průmyslovou školou a
Obchodní akademií Uherský Brod.
Proč jsme se k tomuto kroku odhodlali? Při oslavách desátého výročí
založení Azylového domu jsme měli
tu čest a možnost vidět zájem o naši
službu právě z řad studentů výše
zmíněné školy. Návštěva, která měla
zaujmout asi hodinu času, byla směřována na prohlídku zařízení a prezentaci zařízení. A tak vyvstala otázka – jak pokračovat v započatém díle

dál? Během prezentace zaznělo
mnoho zajímavých dotazů, pro které
vymezená hodina času nebyla dostačující. Velmi nás překvapilo, kolik
studentů se dotazovalo na sociální
problematiku
spjatou
např.
s domácím násilím, zadlužeností,
ztrátou bydlení, nefunkční rodinou
apod. Dalším důvodem, proč jsme se
rozhodli navázat v započatém díle je
fakt, že tyto uvedené nežádoucí společenské vlivy se mohou dotýkat v
budoucnu i jednotlivých studentů –
ať už jako pracovníka v sociálních
službách, či uživatele našich služeb.
V listopadu proběhla návštěva studentů druhého ročníku v samotném
zařízení. Studenti měli možnost provést fakultativní činnost s uživateli.
Další setkání proběhlo v měsíci prosinci ve škole, kde vedoucí Bc. Jana
Jurásková, Dis. a sociální pracovnice
Mgr. Veronika Mahdalová prezentovaly zařízení, problematiku domácího násilí, práci s oběťmi domácího
násilí.
Na závěr bychom poděkovat všem
sponzorům, dárcům a spolupracujícím subjektům, kteří nemalou měrou přispívali k rozvoji charitního
díla.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
Uherský Brod poskytuje v nepřetržitém
provozu pobytovou službu matkám
s nezaopatřenými dětmi a těhotným
ženám, které se ocitly v krizové nebo
nepříznivé životní situaci spojené se
ztrátou bydlení, kterou nezvládají řešit
vlastními silami. Posláním naší služby je
poskytnout zázemí pro řešení obtížné
životní situace.
Zařízení spolupracuje se sociálně-právní
ochranou dětí, proto prvotní povinností
matky a zároveň i podmínkou pobytu je
řádná a všestranná péče o dítě.

Cílovou skupinou zařízení jsou matky
s nezaopatřenými dětmi (děti do 18 let,
studenti do 26 let) a těhotné ženy
v krizových nebo nepříznivých sociálních
situacích spojených se ztrátou bydlení
(matky bez přístřeší, matky v krizi, matky
ohrožené domácím násilím na sobě či
dětech).

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KAPACITA

V zařízení je 7 plně vybavených bytových
jednotek s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením.
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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

Rok 2011 se v naší sociálně terapeutické dílně stále ještě nesl v duchu
Individuálního projektu Zlínského
kraje, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státním
rozpočtem České republiky.
Tento projekt pro naši dílnu znamenal především dostatečné finanční
zabezpečení v podobě personálního
a materiálního zajištění.
Hlavním cílem bylo zdokonalení již
získaných pracovních dovedností a
pravidelný nácvik péče o osobu
vlastní. V rámci těchto cílů jsme se
věnovali výrobě šitých hraček, polštářků, zástěrek a kuchyňských chňapek, tkali jsme na rámech koberce,
vyráběli jsme košíky, misky a dekorace z pedigu, z papíru jsme na zakáz-
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ku našeho ředitelství, dobrovolníků
a sponzorů vyráběli vánoční přáníčka, věnovali jsme se výrobě keramických misek, hrníčků a dekorativních
předmětů. Nácvik péče o osobu
vlastní jsme procvičovali pravidelným nakupováním potravin, přípravou a vařením jednoduchých obědů,
péčí o osobní hygienu a nácvikem
péče o domácnost v podobě běžných domácích prací jako je úklid
nebo žehlení.
Činnost naší dílny jsme prezentovali
na webových stránkách Oblastní
charity, ale také na Čaji o páté, který
se koná pravidelně na jaro a na podzim v Domě Kultury, na XXI. Brodském jarmarku, na Jarmarku lidových řemesel v rámci oslav Dne evropského dědictví a Uherskobrodska
v písni a tanci i na Kateřinském jarmarku. Na všech těchto akcí si zájemci mohli zakoupit naše výrobky a
podpořit tak činnost naší dílny.
Naše velké poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří věnovali naší
dílně svůj volný čas a dovednosti,
Městu Uherský Brod a občanským
sdružením, které se věnují práci se
zdravotně postiženými lidmi.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Posláním Terapeutické dílny sv. Justiny
Uherský Brod je poskytovat denní službu
osobám, které mají v důsledku mentálního postižení sníženou soběstačnost a
důsledkem svého handicapu nemohou
být prozatím zařazeni do pravidelného
pracovního procesu.
Službou chceme pomoct rozvíjet kvalitu
života uživatelů služby podle jejich požadavků, přání a potřeb a pomoci jim se
začleněním do pracovního procesu a
společnosti.

Cílovou skupinou Terapeutické dílny sv.
Justiny Uherský Brod jsou osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít přidružené
tělesné postižení.
Podmínkou pro přijetí je věk 15 let a
maximální věk 64 let.
KAPACITA

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský
Brod poskytuje ambulantní službu sociální prevence max. 14 uživatelům v jednom dni.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA
Kontaktní údaje

Loňský rok byl pro naše zařízení bohatý na různé zájmové aktivity pro
uživatele i pro zhodnocení naší kvality práce, kterou věnujeme našim
uživatelům, trpícím různými poruchami paměti. Naším cílem je oddálit
jejich ústavní zařízení, zpestřit jejich
dny smysluplnou prací a vytvářet
v nich pocit užitečnosti.
7. 12. 2011 jsme úspěšně obhájili
kvalitu naší služby a obdrželi Certifikaci „Vážka„ , kterou uděluje Česká
alzheimerovská společnost v Praze.
Tato certifikace nás opravňuje poskytovat péči a aktivizaci lidem trpícím ACH, rodinným příslušníkům
podávat informace a odbornou literaturu
s aktuálními
novinkami
k dané problematice.
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. Naše
pracovnice jsou odborně proškoleny,
stačí se telefonicky objednat a domluvit si termín testu, který trvá i
s vyhodnocením 1 - 1,5 hodiny.
Před postní dobou 8. března 2011
spolu s Terapeutickou dílnou, Cen-

trem seniorů a uživateli Charitního
domu z Horního Němčí jsme pro
uživatele uspořádali masopustní
veselí v maskách za doprovodu živé
hudby. Pohoštění jsme připravili
s našimi uživateli.
Protože každý z nás potřebujeme
pocit užitečnosti, naši uživatelé
s velkou ochotou během celého roku
navíjeli přízi, aby se mohli plést obvazy pro malomocné.
Na začátku postní doby zemřel P.
Stanislav Weigel, který nám několik
let poskytoval duchovní útěchu a
povzbuzení. Vždy při Mariánském
večeřadle na něho s vděčností vzpomínáme.
Měsíc červen jsme zahájili poutí na
Svatý Hostýn, která se všem velmi
líbila. V témže měsíci jsme uspořádali
Pomerančový den. Studenti Gymnazia J.A.K. v Uherském Brodě pod vedením paní prof. Hauerlandové a
Šedové připravili pro uživatele tzv.
dílničky – jednoduché tvoření výrobků na kterých se podíleli i uživatelé.
V rámci programu nám zahráli a zazpívali. Čas veselí velmi rychle ubíhal
a tak se program prodloužil až do
oběda. V adventní době jsme opět
ve spolupráci se studenty uspořádali
vánoční besídku. Nejprve jsme všichni zazpívali koledy i oblíbené lidové
písně a potom studenti vyráběli
s našimi uživateli různé dárečky a
dekorace, kterými si vyzdobili své
domovy.
Takto
jsme
společně s uživateli Terapeutické dílny
zahájili vánoční atmosféru, kterou
jsme mohli přenést do svých domovů.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

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

Denní stacionář Domovinka Uherský
Brod je ambulantní služba, která je
zaměřena na pomoc a podporu uživatelů s Alzheimerovou chorobou a jinými
typy demencí. Posláním naší služby je co
nejdéle zachovat soběstačnost, individuálním přístupem vytvářet v uživatelích
pocit jistoty a bezpečí, úcty a uznání,
vědomí sounáležitosti.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Cílovou skupinou jsou osoby s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí, jejichž
stav vyžaduje pomoc druhé osoby. Péči
poskytujeme osobám starším 45 let.
KAPACITA

Kapacita služby je 10 uživatelů/ den.
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CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Odborný zástupce
Zdenka Šuleková
mobil: +420 724 651 280
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 630 149
zdenka.sulekova@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

V roce 2011 se opět zvýšila návštěvnost
jednotlivých přednášek, vzdělávání, výjezdů do přírody apod. Rostl zájem o
sociálně terapeutické činnosti: ruční
práce – aranžování (vánoce, velikonoce,
dušičky) a trénování paměti.
Došlo k rovnoměrnému rozložení zájmu
seniorů na programy. Jako každý uplynulý rok je největší zájem o teologické aktivity, jako je vzdělávání v katechizmu a v
Písmu svatém a Mariánské večeřadlo.
Oblíbené jsou poutě (např. sv. Hostýn).
Velký zájem začal být i o jiné všeobecné

oblasti: lékařské, přírodovědné, hudební, sociální, astronomické přednášky,
exkurze. Velmi se osvědčily společenské
akce jako jsou Kavárnička, Čaj o páté,
fašank, zájezdy do divadla a besedy se
známými osobnostmi Uh. Brodu, a to se
starostou, místostarostou, sociálními
pracovnicemi města, policií, hasiči,
ochranou spotřebitele a pravidelné setkávání s naším panem ředitelem:
,,Volejte řediteli.“
Senioři využívají pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Různorodost programů nabízí seniorům pestrý výběr a smysluplné využití a trávení jejich volného času.
Děkujeme za spolupráci všem dobrovolníkům, kteří sbírali obroučky brýlí,
pletli obvazy pro malomocné a pekli
vánoční cukroví, dále lektorům za
jejich bezvadnou přípravu na přednášky a besedy.

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

Centrum seniorů Uherský Brod je sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby
s tělesným postižením. Jedná se o ambulantní službu, která je určena seniorům a osobám s tělesným postižení bydlícím v Uherském Brodě a okolí. Službou
podporujeme uživatele v aktivním prožívání života a v naplňování duchovních
potřeb.

Cílovou skupinou služby jsou senioři
a osoby tělesně postižené od 60 let bez
omezení horní hranice věku.
V Centru seniorů Uherský Brod neposkytneme dostatečnou péči osobám,
jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní
lékařskou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči spojenou se speciálním
technickým vybavením.
KAPACITA

Kapacita služby je 20 uživatelů/ týden.
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KRIZOVÉ CENTRUM UHERSKÝ BROD
Kontaktní údaje
Vedoucí zařízení
Bc. Jana Forrová
mobil: +420 724 651 299
Vazová 2497
688 01 Uherský Brod
nizkoprah@uhbrod.charita.cz
www.uhbrod.charita.cz

Služba vznikla v lednu 2010 jako
reakce na situaci v Uherském Brodě
a jeho okolí v rámci individuálního
projektu „Poskytování sociální prevence ve Zlínském kraji“. V roce
2011 jsme úspěšně pokračovali
v započaté práci, která roste a vzkvétá, počty návštěv i poskytnutých
podpůrných kroků vzrůstají, stejně
jako smysl naší práce. Za uplynulý
rok jsme zaznamenali 1834 návštěv
klientů, 684 případů poskytnutí hygieny, 1267 případů podání stravy a
157krát využili uživatelé možnosti
pomoci s vyřizováním (ubytování,
zaměstnání, kontakt s úřady, rodinou). Celkově jsme za minulý rok
podpořili 102 uživatelů. V září odešel
pan vedoucí Ing. Jiří Gavenda a jeho
místo převzala stávající sociální pracovnice Jana Forrová. V našem typu
služby je třeba považovat i malý krůček kupředu za úspěch, protože odrazit se ode dna je vždy mnohem
těžší, než k němu klesnout. Díky spolupráci se sociálním odborem města

POSLÁNÍ

V denním centru nabízíme ambulantní
pomoc uživatelům, kteří se ocitli bez
přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení
z důvodu ztráty bydlení. Podle jejich
vlastního rozhodnutí poskytneme sociální poradenství, podmínky pro osobní
hygienu a odpočinek, poskytneme nebo
pomůžeme se zajištěním stravy. Pomůžeme při obstarávání osobních záležitostí, při uplatňování práv a oprávněných
zájmů.

Uherský Brod se podařilo zajistit pro
15 klientů ubytování, pro 4 klienty
přivýdělek, dvěma klientům jsme
byli nápomocni při řešení trestné
činnosti páchané na jejich osobě, se
dvěma klienty jsme řešili exekuční
řízení, dále jsme s dvacítkou klientů
spolupracovali při nastavení šetrnějšího hospodaření s penězi apod.
Během minulého roku jsme uspořádali Velkou sbírku šatstva, ve které
jsme sesbírali krásných 6 640 kg oblečení, které putovalo na humanitární účely. Z této sbírky jsme obdrželi 3
984 Kč, z kterých jsme vybavili naši
novou prádelnu. Díky sponzorskému
daru firmy Autogames jsme zakoupili pračku a sušičku a nyní již klienti
aktivně využívají možnosti vyprat a
usušit si zde oblečení. Před vánocemi jsme tradičně uspořádali sváteční
oběd pro naše klienty, kde díky
sponzorským darům nechyběli ani
praktické dárečky, výborné jídlo a
pěkné slovo od pana starosty Patrika
Kunčara či ředitele Oblastní charity
Uherský Brod Ing. Petra Houště.
Na tomto místě bych také ráda poděkovala celému týmu pracovníků
Krizového centra, kteří se obětavě a
v plném nasazení starají o všechny
klienty, nabízí svou pomoc i milé
slovo a dobrou radu; kolegům
z Oblastní charity, sponzorům a městu Uherský Brod za spolupráci.

Službou chceme předcházet sociálnímu
vyloučení osob bez přístřeší a zdravotním komplikacím způsobených tímto
stylem života.
CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby bez přístřeší ve věku od 18 let až
nad 80 let v nepříznivé sociální situaci
(tou je chápána ztráta přístřeší, domova,
přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život.
KAPACITA

10 uživatelů/den.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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KLUB SILOE
Klub Siloe vznikl v roce 2000 jako aktivita
zaměřená na pomoc lidem závislým na
alkoholu, drogách a hracích automatech.
Závislost ničí tělo i ducha - je to těžká
nemoc, která se musí léčit. Závislý člověk
se nedokáže léčit sám. Zvládnout to
může jen s pomocí přátel, odborníků
nebo věřící s pomocí Boží.
Klub je veden pod záštitou OCH Uherský
Brod se supervizí externího psychologa.
Setkávání se koná každou středu v 17:30
hod. v budově denního stacionáře DOMOVINKA v Uh. Brodě (ulice Pod Valy
664 - v areálu bývalé zvláštní školy) a je
přísně anonymní. Nabízí se zde pomoc
ve formě pohovorů mezi členy.
V roce 2009 se nám osvědčily individuální schůzky i s rodinnými příslušníky. Na

požádání je k dispozici psycholog i psychiatr. Jsme orientováni na léčebny
v Kroměříži, v Brně, Opavě a Bílé Vodě
a pro drogově závislé na terapeutickou
komunitu Pastor Bonus v Podlesí
na severní Moravě.
Člověk s problémem závislosti i jeho
rodina potřebují duševní sílu i víru
v úspěch své léčby. Náš KLUB SILOE nabízí pomoc všem potřebným, kteří chtějí
zvládnout tento nelehký úkol.
Kontaktní údaje
Odborný zástupce
Renata Slavíková
mobil: +420 608 501 616
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
+420 572 630 149
renataslavik@seznam.cz
www.uhbrod.charita.cz
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KUCHYNĚ S JÍDELNOU
Charitní jídelnu provozujeme od dubna
1998. V loňském roce jsme uvařili 146
134 obědů. Což je v průměru 400 obědů
denně.
Připravujeme kvalitní českou stravu.
Vaříme dva druhy jídel, vždy jedno vhodné pro dietu. Vydáváme obědy do jídelny a také do jídlonosičů.
V roce 2010 proběhla v naší kuchyni a
jídelně celková rekonstrukce. K vybavení
kuchyně patří konvektomat a fritéza.
Díky ní můžeme nabídnout veřejnosti
v jídelně jedenkrát týdně třetí - minutkové jídlo.
Obědy 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. Tuto
službu poskytujeme celý kalendářní rok
včetně svátků, a to nejen přímo
v Uherském Brodě, ale i v okolních obcích.
26

Dlouhodobě spolupracujeme se středními odbornými učilišti v Uh. Hradišti
a Luhačovicích. Učni těchto škol k nám
pravidelně dochází na praxi do naší kuchyně a dokonce tři z nich jsou již v naší
kuchyni zaměstnaní.
Zaměstnanci kuchyně se podílí i na zajišťování občerstvení charitních akcí, jako
jsou například charitní ples, čaj o páté
apod.
Kontaktní údaje
Vedoucí kuchyně
Michal Fojtík
mobil: +420 724 651 269
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 2011 se vykoledovalo v obcích uherskobrodska celkem 1 226 136,- 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%

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

Oblastní charitě Uherský Brod bylo z výtěžku TKS vráceno celkem 709.240,- Kč
Tento výtěžek byl použit následujícím způsobem:
Pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek do zařízení Oblastní charity
Uh. Brod a do skladu CHPS: ………………………………………………………………..…….180 240 Kč
Přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi: …………………………………………………….150 000 Kč
Pořízení automobilu pro potřeby Charitní pečovatelské služby …….………...….189 500 Kč
Pořízení automobilu pro potřeby Charitní ošetřovatelské služby …….………….189 500 Kč
Tabulka rozdělení přímé pomoci dle obcí v roce 2011
Obec
Uherský Brod
Bánov
Bojkovice
Nivnice
Prakšice
Starý Hrozenkov
Suchá Loz
Krhov
Pitín
Slavkov
Strání
Šumice
Vlčnov
CELKEM:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Částka v Kč
64 657,11 840,6 923,7 000,5 000,6 000,9 900,6 999,6 389,3 192,13 000,4 000,5 100,150 000,-

Dospělí
17
2
2
1
1
2
2
4
2
2
3
1
3
42

Děti
25
5
4
4
3
4
2
7
6
2
5
2
2
71
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POSTNÍ ALMUŽNA
Rádi bychom Vám vyjádřili naši vděčnost a poděkování za pomoc při realizaci
Postní almužny 2011, která měla být na výzvu našich biskupů výrazem našeho
odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci chudým. Vždyť sbírky pro
chudé a potřebné patří k starobylé tradici církve.
V našem děkanátu Uherský Brod se vybrala částka 140 276 Kč. Upřímně děkujeme za Vaši štědrost a dobrou vůli pomáhat svým bližním, kteří jsou v jakékoli
složité životní situaci. Vždyť posláním charitní činnosti církve je pomáhat všude
tam, kde se ocitne člověk v nouzi.
ZÁMĚRY VYUŽITÍ
■ Přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi: 70 138 Kč.
■ Zdravotní a kompenzační pomůcky: 70 138 Kč.

POSTNÍ ALMUŽNA - DĚKANÁT UHERSKÝ BROD
Bánov
Bojkovice
Březová
Dolní Němčí
Horní Němčí
Hradčovice
Komňa
Korytná
Nezdenice
Nivnice
Pitín
Prakšice
Rudice
Starý Hrozenkov
Strání
Šumice
Uherský Brod
Újezdec
Vlčnov
CELKEM:
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13 457,7 215,1 620,12 015,3 685,5 393,513,7 903,2 893,13 106,4 900,6 112,1 868,2 664,19 459,6 053,15 983,3 133,11 589,140 276,-
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NÁKLADY V ROCE 2011
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB
spotřeba potravin
zdravotní materiál
kancelářský materiál
úklidový materiál
drobné nákupy, spotřební materiál
svoz odpadu
pracovní oděvy
pohonné hmoty
náklady TKS
DDIM
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
nájemné
leasing
telefony
poštovné
revize
školení
reprezentace, pohoštění
ostatní služby

13 740 400
4 504 566
372 818
263 321
201 642
498 616
107 064
74 518
629 887
6 904
1 757 162
2 106 324
738 700
70 909
500 560
63 340
377 796
17 015
28 546
468 156
100 824
851 733

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

31 967 204
22 756 662
842 075
7 905 323
262 800
200 344

OSTATNÍ NÁKLADY
daně a poplatky
pojištění
ostatní provozní náklady
odpisy
provozní režie
NÁKLADY CELKEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 504 209
24 916
320 485
235 877
928 070
994 860
48 211 811
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VÝNOSY V ROCE 2011
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
za prodané vlastní výrobky a zboží
za služby poskytnuté klientům
od zdravotních pojišťoven
výnosy z individuálních projektů

30

32 563 686
8 180 879
15 230 144
3 567 107
5 585 556

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY
finanční dary od sponzorů
finanční dary od jednotlivců
Tříkrálová sbírka
Postní almužna
příspěvky z nadací
příspěvky z Úřadu práce
příspěvky z jednotlivých obcí

1 524 631
827 095
100 757
229 908
70 431
85 000
164 000
47 440

OSTATNÍ VÝNOSY
úroky
zúčtování fondů
ostatní výnosy

1 413 268
201
23 000
1 390 067

PŘIJATÉ DOTACE
provozní dotace MPSV
evropské fondy
dotace SZF
provozní dotace Zlínský kraj
provozní dotace Město Uherský Brod

12 139 961
9 523 000
1 051 186
420 775
545 000
600 000

VÝNOSY CELKEM

47 641 545
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011
Ztrátová střediska
Středisko
Náklady
Výnosy
VH
Ředitelství
1 385 324,52 1 385 324,52
0,00
Terapeutická dílna sv. Justiny
1 619 609,82 1 540 692,34
-78 917,48
Projekt EU - vzdělávání pracovníků
677 133,01
677 133,01
0,00
Středisko reprezentace
15 465,00
15 465,00
0,00
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
4 072 175,19 4 007 316,67
-64 858,52
Pečovatelská služba Horní Němčí
844 728,41
649 021,50
-195 706,91
Centrum seniorů Uherský Brod
387 352,18
186 790,00
-200 562,18
Denní stacionář Domovinka
961 725,65
756 660,00
-205 065,65
Charitní ošetřovatelská služba Uh. Brod
3 118 568,22 2 876 679,00
-241 889,22
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 4 589 750,98 4 396 254,32
-193 496,66
Pečovatelská služba Bánov
1 846 647,02 1 475 268,85
-371 378,17
Krizové centrum Uherský Brod
1 343 058,19 1 052 375,42
-290 682,77
celkem: 20 861 538,19 19 018 980,63 -1 842 557,56
Zisková střediska
Středisko
Náklady
Výnosy
Pečovatelská služba Strání
2 722 507,86 2 930 534,23
Charitní dům Vlčnov
3 444 589,04 3 712 590,08
Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice
4 332 960,38 4 568 172,20
Kuchyně sociální
5 730 100,59 6 021 106,00
Pečovatelská služba Dolní Němčí
3 197 273,95 3 299 617,03
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
3 490 623,85 3 559 259,31
Pečovatelská služba Korytná
3 025 197,81 3 084 428,39
celkem: 25 943 253,48 27 175 707,24

Středisko
Kuchyně podnikatelská

Hospodářská činnost
Náklady
1 407 019,51
1 407 019,51

VH
208 026,37
268 001,04
235 211,82
291 005,41
102 343,08
68 635,46
59 230,58
1 232 453,76

Výnosy
1 446 857,62
1 446 857,62

VH
39 838,11
39 838,11

Náklady
Výnosy
48 211 811,18 47 641 545,49

VH
-570 265,69

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2011
Oblastní charita Uherský Brod

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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ZPRÁVA AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
Města a obce
■ Město Uherský Brod 600 000,- Kč (z toho 300 000,- Kč na Charitní pečovatelskou
službu Uherský Brod, 180 000,- Kč na Denní stacionář Domovinka a 120 000,- Kč na
Krizové centrum.
■ Obec Šumice 35 000,- Kč (na částečné pokrytí provozu Pečovatelské služby v obci
Šumice)
■ Všem obcím, které nám pomáhají na zařízeních s opravami, rekonstrukcemi, atd.
Zlínský kraj
■ poskytnutí neúčelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011: Pečovatelská služba Strání 99 000,- Kč, Pečovatelská služba Bánov 74 000,- Kč, Pečovatelská služba Korytná 107 000,- Kč, Pečovatelská služba Dolní Němčí 122 000,- Kč,
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 143 000,- Kč
■ individuální projekt Zlínského kraje - OP LZZ - "Poskytování služeb sociální prevence
ve Zlínském kraji": Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod, Azylový dům pro
matky s dětmi v tísni Uherský Brod, Krizové centrum Uherský Brod
Nadace
■ Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště, 35 000,-Kč na kompenzační pomůcky
Státní orgány
■ MPSV 9 523 000,- Kč (celková výše dotace na sociální služby)
■ SZF 420 775,- Kč (zakoupení kompenzačních a zdravotních pomůcek)
Ostatní instituce
■ Úřad práce Uherské Hradiště
■ Arcidiecézní charita Olomouc
Farní úřady
■ Děkujeme Římskokatolické farnosti Uherský Brod a všem jednotlivým farnostem
v uherskobrodském děkanátu za pomoc při Tříkrálové sbírce, Postní almužně a duchovní činnost na našich zařízení.
Děkujeme všem
■ dárcům
■ sponzorům
■ obcím a městu
■ farním úřadům uherskobrodska
■ dobrovolníkům
■ brigádníkům
■ zaměstnancům
■ tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek
■ Radě charity
■ Revizní komisi
■ a všem, kteří podporují budování charitního díla

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
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FUNDRAISING
Od roku 2010 je v Oblastní charitě Uherský Brod rozvíjen fundraising jako systematická 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
Během roku 2010 byly vymezeny základní oblasti, kterým se fundraising bude nadále
věnovat se zaměřením na spolupráci s firemní sférou a podporou individuálního dárcovství.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2011 jakýmkoliv způsobem podpořili. Ať už finančním
či hmotným darem, sponzorstvím, svým časem, znalostmi nebo dobrou radou. 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., Auto Games, a.s., CENTIS, spol. s r.o., EGP INVEST, spol. s r.o., Hydroma, spol. s r.o., KOVODĚL Janča, s.r.o., KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o., Lékárna Slunce, s.r.o., Linea Nivnice, a.s., MEGASTRO CZ, s.r.o., Regaz, s.r.o., Slovácké strojírny, a.s.,
Tamara Šmídová, WELCO spol. s r.o., Josef Miškařík—Montplast, Sdružení PERFEKTAVELETINY, FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o., LESTRA elektroservis, SKLOSERVIS, spol.
s.r.o., APOLLO 3P, s.r.o., Ing. Vladimír Řihák, GISarch studio, s.r.o., AGRIKOL s.r.o., Pohřební služba POSPA, Česká zbrojovka, Kozůbek Martin, SEMEKO s.r.o., MOEL, s.r.o.,
ALTECH, spol. s.r.o., HOPE SPORT s.r.o., Kovyst, spol. s.r.o., Niveko, s.r.o., Erik Hauerland, Sivak medical technology s.r.o., KONTECH—Ing. Vojtěch Smetana, ETCIMEX spol.
s.r.o., A.BCD ENERGY s.r.o. a další.
FYZICKÉ OSOBY
Mgr. Hana Jančová, manželé Zámečníkovi, Marcela Janečková, Miroslav Vlček, Eva
Kadlčková.

Děkujeme všem a velmi si vážíme vaší podpory
Ing. Petr Houšť
ředitel
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Ing. Ferdinand Kubáník
zástupce ředitele

Ing. Ivana Vaculíková
fundraiser
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM CHARITNÍHO PLESU
Výtěžek Charitního plesu v Bánově ve výši 51 000 Kč byl po domluvě s Obcí Bánov
použit na výstavbu pergoly při Domě s pečovatelskou službou Bánov.
DÁRCI IV. CHARITNÍHO PLESU V BÁNOVĚ ZE DNE 11. 2. 2011
Obec Bánov, Lékárna u Kašny Uherský Brod, Gloria Uherský Brod, manželé
Kubáníkovi, Sivak - zdravotnická technika – Brno, Bytový textil - Pavla Divoká Uherský Brod, Charitní ošetřovatelská služba, Uherský Brod, Jenny Lane, s.r.o.
- Uherský Brod, Jasmín drogerie - Uherský Brod, Megastro cz s.r.o. - Staré
Město, Charitní pečovatelská služba Uherský Brod, Gloria - Uherský Brod, Charitní dům Slavkov, Emit – Slavkov, Jaroslav Popelka - smíšené zboží – Strání, pí.
Moravčíková - Uherský Brod, Kadlo - výroba těstovin - Dolní Němčí, Auto AD
s.r.o. – Kunovice, Ditipo a.s. - Uherský Brod, Fara Uherský Brod, Česká zbrojovka - Uherský Brod, Lékárna - Mgr. Lavi - Dolní Němčí, Truhlářství Petr Tinka Dolní Němčí, Mevek - Uherský Brod, Krystína Filípková - Dolní Němčí, Lidová
tvorba - Uherský Brod, Zedníček a.s. – Kunovice, Adonis - Ing. Vajdíková Uherský Brod, Pavel Vacula - kožešnictví, Araver, Ludmila Vlčnovská - pekařství
Bánov, Lékárna Strání - Pharm. Dr. Marcela Tomanová, Firma Zdráhal – Martinec – Nivnice, Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod, p. Janča – Nivnice,
příbuzní klientky Drábečkové, paní Bílá, Lékárna Slunce - Pharm. Dr. Kuna Zlín,
Obec Dolní Němčí, Kadeřnictví Zuzka Kadlčková - Dolní Němčí, Depend, příbuzní klientky Novosádové, Gastro instant s.r.o. – Kopřivnice, CTM Galicja s.r.o. Uherský Brod, Hamé a.s. – Babice, Domovinka Uherský Brod, Pavel Žajgla –
Strání, Květinářství Růžena Popelková – Strání, Manželé Vozárovi – Vlčnov,
Kasko – Slavkov, Zdeněk Chvilíček - Vlčnov, Linea Nivnice, a.s., In Styl - Uherský Brod, Obec Vlčnov, Nguyen Yan Dong – Bánov, Radim Večera - barvy laky Uherský Brod, Restaurace u Koníka – Bánov, Expresso u Bujáků – Bánov, Agro
Okluky - Dolní Němčí, Dana Halášková – Bánov, Motel Pepčín – Havřice, Restaurace Viktoria - Uherský Brod, Jarmila Hajdůchová – kosmetika - Dolní
Němčí, Restaurace Mlýn - Dolní Němčí, Baťa a.s., Restaurace Rozkvět - Dolní
Němčí, KMS maso – Hluk, Kasvo - Uherský Brod, Obec Slavkov, Josef Minařík Blatnice pod sv. Antonínkem, Zemaspol a.s. - Uherský Brod, Impost s.r.o. Uherský Brod, Pekařství Javor, Město Uherský Brod, Sanetrníková - Dolní
Němčí, Pečovatelská služba Dolní Němčí, Marek Miklánek - střechy a fasády Dolní Němčí, Kadleč – uzenářství - Dolní Němčí, Ludmila Vozárová – Vlčnov,
Kadeřnictví Gavalcová - Dolní Němčí, Zlatnictví Hana Mitáčková - Uherský
Brod.
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