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„A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl 
lásku, nic mi to neprospěje“ (1 Kor 13,3).  

V každém ze tří základ-
ních společenských sekto-
rů – tržním, veřejném i 
neziskovém – jsou odpo-
vědnost a otevřenost 
klíčovými problémy. V 
neziskovém sektoru jsou 
především nástrojem 
komunikace s veřejností a 

prostředkem získání důvěry státní sprá-
vy, samosprávy, spolupracovníků, příz-
nivců, dárců, aj. 
Neziskové organizace se prakticky stávají 
existenčně závislé na důvěře veřejnosti. 
Základem této důvěry je čitelnost ne-
ziskových organizací: veřejně přístupné 
informace o účelu, cílech, předmětu 
činnosti, poslání, organizační struktuře, 
systému řízení a rozhodování, činnosti a 
hospodaření organizace. 
Nejznámějším a v současné době veřej-
nosti nejdostupnějším prostředkem, jak 
se o daném subjektu – neziskové organi-
zaci – dozvědět potřebné informace, 
jsou výroční zprávy. 
Rok 2010 byl v Oblastní charitě Uherský 
Brod ve znamení udržení a rozvíjení 
nastoupené cesty směřující ke komplex-
ní péči o naše potřebné spoluobčany, 
kteří  se  ocitli v tíživé  situaci,  ve  které  si 
sami   nemohou  pomoci  a  spoléhají   se  

tudíž na pomoc druhých. 
Zodpovědně prohlašuji, že naše církevní 
organizace, prostřednictvím svých pra-
covníků, pečuje o všechny potřebné 
spoluobčany s největší možnou péčí, ve 
které se projevuje nejen nezbytná od-
bornost a profesionalita, ale tyto základ-
ní atributy se snažíme doplňovat o služ-
bu ve jménu a poslání milosrdné lásky 
(caritas). 
 Prioritou je pro nás podporovat vzdělá-
vání našich pracovníků na všech úrov-
ních, vč. jejich duchovní formace. O 
svých službách informujeme pravidelně 
veřejnost prostřednictvím prezentací 
v obcích, odborných seminářů a článků 
v místním či regionálním tisku. 
Mám velkou radost z poznání, že na tuto 
náročnou práci nejsme sami. Těší nás 
stále větší počet dobrovolníků, příznivců 
a podporovatelů, kteří nám svou nezišt-
ností a zájmem pomáhají budovat cha-
ritní dílo. S otevřenou náručí vítáme 
každého, kdo může svým způsobem 
pomoci přímo, anebo prostřednictvím 
naší Charity, těm, kteří pomoc jiných 
potřebují. A formy pomoci mohou být 
velmi různorodé – povzbuzení dobrým 
slovem, radou či dobrým nápadem, 
modlitbou, návštěvou nemocných,  
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SLOVO ŘEDITELE 

Prezentace Charity ČR při Dnech lidí dobré vůle na Velehradě 2010  
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materiálním či finančním darem. Každá 
pomoc je nesmírně důležitá a potřebná 
a já vám za ni upřímně a z celého srdce 
velmi děkuji. 
 
Na druhou stranu však nemohu zakrývat 
skutečnost, že každým rokem se nám 
snižuje výrazným způsobem dotace 
zejména ze strany Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR.  
Neskutečně přibývá úkolů a povinností, 
vč. rozrůstající se agendy. Zejména naše 
pečovatelky, zdravotní sestry, ale i ostat-
ní pracovníci, vykonávají práci, která je 
velmi vysiluje tělesně i duševně. Mohl 
bych velmi obsáhle popisovat šíři a ná-
ročnost jejich práce, za kterou dostávají 
mizernou mzdu a „odměnou“ jsou jim 
mnohdy jen nezvratné zdravotní problé-
my. Denně, tzn. 365 dnů v roce, o víken-
dech, svátcích, mnohdy v nepřetržitém 
provozu, poskytují znamenitou péči – 
přebalují, umývají, připravují stravu, 
krmí, ošetřují rány, nakupují, perou, 
žehlí, uklízejí, připravují různé společen-
ské akce, ale také konejší, uklidňují, po-
hladí, jsou mnohdy uživatelům nablíz-
ku  při jejich odchodu z tohoto světa, a 
toto všechno, a mnohem víc, společnost 
nedokáže adekvátně ocenit. 
Stát na všech svých úrovních si musí 
uvědomit, že má povinnost starat se o 
ty, kteří pomoc objektivně potřebují.  

A v našem případě Charita, je tím pro-
středníkem, který tuto pomoc resp. služ-
bu za stát vykonává. Přiznávám, že jsem 
velmi nazlobený, když slyším větu ve 
smyslu, že Charita zase něco potřebuje, 
opět o něco žádá. Všem, kteří tuto argu-
mentaci používají vzkazuji, že Charita 
nepotřebuje nic!! Kdo něco potřebuje je 
za prvé stát, který je povinen se postarat 
o své nemocné a jinak potřebné spolu-
občany, a za druhé jsou to právě tito 
potřební spoluobčané, kteří se ocitli 
v tíživé životní situaci, kdy potřebují po-
moc od jiných. 
Stát, podle mého názoru, musí říci jasně, 
o koho se chce postarat, komu chce 
zabezpečit péči, kdo ji má za stát posky-
tovat a následně pak tuto péči náležitě 
finančně celoročně zabezpečit. 
 
Dovolte mi, vážení a milí přátelé, abych 
poděkoval všem lidem dobré vůle, všem 
těm, kterým není lhostejné lidské utrpe-
ní, za pomoc, které se nám od vás dostá-
vá. 
Budu se těšit na další setkávání s vámi a 
spolupráci při naplňování velkého a trva-
lého úkolu, tj. pomáhat bližním v nouzi. 
 
S  úctou 
 
 

Ing. Petr Houšť 
ředitel 
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Předání daru 100.000,- Kč z výtěžku Postní almužny v Nemocnici milosrdných 
sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži 



SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE 

Nový začátek je vždy výzva, která může 
člověka posunout dál. 
V tomto pohledu je 
pro mne velkým obo-
hacením zažít „v akci“ 
Oblastní charitu Uher-
ský Brod, se kterou se 
už skoro rok na svém 
novém místě snažím 
spolupracovat. Obdi-

vuji široký záběr nabízených služeb nejen 
ve městě Uherský Brod, ale i v okolních 
obcích. Všímám si spokojených klientů, 
kterým každodenně pracovníci Charity 
ulehčují v nejrůznějších obtížích života.  
Vážím si práce všech zaměstnanců, kteří 
se snaží naplňovat poslání Charity ve 
službě potřebným. Je jasné, že, jak jsme 
všichni různí a je to tak dobře, jsou roz-
dílné i naše názory na práci, na život, na 
službu. Někdy je proto nesnadné hledat 
společnou řeč a jednotu, zvláště 
v každodenním náporu povinností. Ale je 
to náš úkol. Vždyť i Ježíš řekl: „Neprosím 
však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze je-
jich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli 
jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,  

aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že 
ty jsi mě poslal“ (Jan 17,21-22).  
Pán se modlil za jednotu svých učedníků, 
protože věděl, že její hledáni je často 
velmi těžké. Ďábel, řecky diabolos zna-
mená, ten který rozděluje. Kde jinde se 
asi snaží rozdělovat víc, než tam, kde se 
koná velké dobro?? Byl jsem nedávno 
v archeoskanzenu v Modré, kde předvá-
děli mladí šermíři způsob boje našich 
předků v tzv. šiku. Jeden voják stojí těsně 
vedle druhého se štítem před sebou a 
s mečem v rukou. Čím je šik pevnější, tím 
lépe v boji obstojí. Čím je víc rozdrobený, 
tím menší šanci má. Přeji pracovníkům 
Oblastní charity Uherský Brod, aby 
v dalším období stáli pevně sešikováni 
proti zbytečné bolesti, utrpení, chudobě 
a sobecké bezohlednosti dnešního svě-
ta. Nenechte se rozdělit malichernostmi 
a spíše neste břemena jedni druhých. 
Pak láska-charitas nebude jen v názvu 
„firmy“. Pán vás posiluj ve vaší důležité 
práci! 
 

          P. Josef Pelc 
děkan 
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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 
 

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2010:   143 

REVIZNÍ KOMISE (2009 - 2011) 

Blanka Zábranská 
Jana Smetanová 
Eva Fridrichová 
 

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 
 

 

O CHARITĚ 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

    

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

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. 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 

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 Forrová, sociální pracovnice 
 

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

Zařízení 
■  Pečovatelská služba Strání 
■  Krizové centrum Uherský Brod 

Bc. Terezie Fojtíková, DiS., sociální pracovnice 
 

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

Zařízení 
■  Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 

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 
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Mgr. Radka Chvilíčková, sociální pracovnice 
 

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

Zařízení 
■  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 

Uherský Brod 



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 
  
  Sociálně hospodářská činnost  
  Kuchyně s jídelnou, Pedikůry, Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek     
  Ostatní orgány charity  
  Rada charity, Revizní komise     
       

Klub Siloe, Probační a mediační služba, TKS, Postní almužna, dobrovolnictví     
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Projekt „VZDĚLÁVÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ K POSKYTOVÁNÍ KVALITNĚJŠÍCH SLUŽEB“ 
Registrační číslo projektu: CZ 1.04/3.1.03/45.00145 
 
Oblastní charita Uherský Brod poskytuje své služby více jak 1500 občanům v celém 
regionu uherskobrodska. S rostoucí náročností poskytované péče je třeba držet krok, 
náročnou práci se seniory a s osobami postiženými např. Alzheimerovou chorobou, 
stařeckou demencí nebo fyzickým handicapem nelze zvládat bez náležitých odbor-
ných znalostí a profesních kompetencí a jejich prohlubováním. 
 

V roce 2010 se nám podařilo uspět s projektem zaměřeným na vzdělávání. Tento 
projekt financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky je zaměře-
ný na vzdělávání pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků jednotlivých 
zařízení a služeb Oblastní charity Uherský Brod. Z části celkové dotace ve výši 1 206 
070,80 Kč byla ve druhém pololetí roku 2010 vybavena školicí místnost v Domě 
s pečovatelskou službou v Dolním Němčí a v následujícím období budou nakoupeny 
vzdělávací kurzy. 
 
 

Pro pracovníky v sociálních službách budou v roce 2011 realizovány kurzy 
■  Standardy kvality a metodika pro ambulantní, pobytové a terénní služby 
■  Individuální plánování pro ambulantní, pobytové a terénní služby 
■  Komunikační dovednosti 
■  Metody zjišťování potřeb u nekomunikujících osob 
■  Práce s klienty s různými typy demence 
■  Návštěva v bytě klienta 
■  Role a osobnost sociálního pracovníka 
■  Bazální stimulace 
■  Psychohygiena a syndrom vyhoření 
 

Pro vedoucí pracovníky budou v roce 2011 realizovány kurzy 
■  Efektivní vedení týmu 
■  Hodnocení a motivace pracovníků 
■  Timemanagement 
 

Hlavním  cílem  projektu  je  zlepšení  kvality  služeb,   které  jsou  poskytovány    
uživatelům.  

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 
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Východiska projektu: 
■  sjednocení různé úrovně znalostí a dovedností pracovníků 
■  zavedení systematiky do procesu vzdělávání̈  
■  vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pracovníků 
■  nárůst poptávky po službách, nárůst klientů 
■ povinnost dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách podle zákona 

108/2006 Sb. o sociálních službách 
 

Jitka Chvílová 
manažerka projektu 

O CHARITĚ 

PROJEKT EU 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

Vybavená školící místnost 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 

Charitní pečovatelská služba Uher-
ský Brod je jednou ze sociál-
ních služeb - individuální forma te-
rénní služby. Má podpůrný charakter 
a umožňuje uživateli zachovat plnou 
kvalitu života v jeho přirozeném pro-
středí. 
V celém regionu uherskobrod-
ska byla Charitní pečovatelská služba 
Uherský Brod Oblastní charity v roce 
2010 poskytnuta 465 uživatelům (z 
toho 322 ženám a 143 mužům), 
z toho 75 uživatelům v PŘÍMÉ PÉČI, 
287 uživatelům, kteří odebírají služ-
bu DOVOZ OBĚDŮ a 103 uživatelům, 
kteří odebírají pouze PEDIKÚRU. 
Kompenzačních pomůcek bylo za-
půjčeno 221 kusů. 
Služba byla zajišťována 2 řidiči a pře-
devším 10 pracovníky v sociálních 
službách, z nichž 2 poskytují uživate-
lům pedikúru. 
Jednou ze zásadních novinek ve služ-
bě byla úprava názvu služby 
z Pečovatelské služby komplexní 
domácí péče Uh. Brod na již dříve 
používaný název Charitní pečovatel-
ská služba Uh. Brod. 
V personální oblasti proběhla celá 
řada doškolovacích a vzdělávacích 
aktivit - praktické jízdy všech řidičů 
v organizaci pod dohledem odborní-
ka, dále stáž dvou pracovnic v Hospi-
ci na Sv. kopečku u Olomouce. 
Ostatní pracovníci využili možnost 
podívat se skrze vzdělávání do jiných 
pečovatelských služeb a to v Uh. 
Hradišti, v Bojkovicích a 
v Luhačovicích. Setkání proběhlo 
formou výměnných stáží tzn. že pra-
covníci jmenovaných služeb hosto-
vali zase v naší službě. V rámci další-
ho vzdělávání byla naše služba vy-
brána na konci roku 2010 do  projek-
tu  „Podpora  a  kontrola  kvality  
poskytovaných sociálních služeb“, 
který probíhá pod vedením Vzdělá-
vacího střediska VOŠs Caritas 
v Olomouci. Tento projekt kryje pra-
covníkům Charitní pečovatelské  

služby nejen povinné vzdělávání na 
další rok, ale především jim má po-
moci, aby byla jimi nabízená a po-
skytovaná služba co nejkvalitnější.Do 
praxe jsme zavedli KODEX Charity 
Česká republika vydaný Arcidiecézní 
charitou Olomouc. Služba změnila 
svůj ceník a to u fakultativních 
(nenárokových) úkonů pedikúry a 
dohledu – došlo k mírnému zvýšení 
úhrad za poskytování služby. 
Na půdě služby probíhaly také praxe 
studentek CSOŠ Bojkovice a vzdělá-
vacího střediska Marlin. 
Součástí Charitní pečovatelské služ-
by Oblastní charity je sklad kompen-
začních a rehabilitačních pomů-
cek.  Za zapůjčení pomůcek je účto-
vána částka podle organizací stano-
veného sazebníku. 
Sklad se nám v loňském roce opět 
jako v roce minulém podařilo rozšířit 
o další pomůcky a to díky benefiční-
mu koncertu, který v době adventní 
uspořádal již podruhé komorní sou-
bor COLLEGIUM CLASSIC a jehož 
výtěžek byl naší službě věnován. 
Pořídilo se za něj vysoké chodítko a 
toaletní židle. Také z výtěžku TKS 
2010 se pořizovaly pomůcky: 2 me-
chanické invalidní vozíky, 2 vysoká 
chodítka, 2 toaletní židle, antideku-
bitní matrace, jídelní stolek, 2 roláto-
ry a 2 duralová chodítka. 
Z prostředků nadace Děti-kultura-
sport se zakoupilo elektrické poloho-
vací lůžko, mechanický invalidní vo-
zík a toaletní židle. Díky  projektu 
LEADER   MAS   Východní   Slovácko   

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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POSLÁNÍ 

Charitní pečovatelská služba Uher-
ský Brod je terénní služba poskyto-
vána v domácnostech, jejímž poslá-
ním je pomoc a podpora osobám, 
které mají dočasně nebo trvale sní-
ženou soběstačnost z důvodů stáří 
nebo nemoci a nezvládají péči o 
svou osobu a domácnost. Společně s 
uživateli a jejich rodinami 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 po-
stižením  (osoby  po  operaci,  jejichž  

zhoršený zdravotní stav je přechod-
ný) z Uherského Brodu a jeho regio-
nu, 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 uživa-
telů/den (v kapacitě nejsou započítá-
ni 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. 

Z Tříkrálové sbírky se podařilo mimo 
výše jmenované pomůcky zakoupit 
vozidlo Renault Kangoo, které slouží 
potřebám nejen Charitní pečovatel-
ské služby, ale také Charitnímu do-
mu ve Vlčnově. 

do skladu  přibyly  také  3  elektrická 
polohovací lůžka, 2 vysoká chodítka, 
5 toaletních židlí. Z tohoto projektu 
byly kromě pomůcek zakoupeny 
také přepravní bedny pro termojíd-
lonosiče, které slouží při rozvozu 
stravy. Z postní almužny bylo zakou-
peno 169 ks termojídlonosičů. 
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Terénní pečovatelská služba je určena 
osobám žijícím ve svých domácnostech 
v obcích Horní Němčí a Slavkov, nebo 
v bytech v Charitním domě sv. Václava v 
Horním Němčí, jejichž schopnosti jsou 
sníženy z důvodu věku, zdravotního 
postižení nebo chronického onemocnění 
a vyžadují tak pomoc jiné fyzické osoby. 
Péče je poskytována skutečně individu-
álně  podle potřeb uživatelů, kteří si naši 
pomoc sjednají. 
V letošním roce jsme poskytovali péči     
7 lidem. Pěti  v charitním domě a dvěma 
v domácnostech ve Slavkově. 
Kromě  základních  činností péče  se 
snažíme uživatelům poskytnout i něco 
navíc. Jejich  tužby  a  přání  nám  nejsou 
lhostejná a proto jim rádi pomůžeme  

zprostředkovat, nebo je doprovodit      
na různé společenské akce jako např. 
fašank v charitním domě se školáky 
místní základní školy, setkávání se při 
besedách s Klubem důchodců Javořina, 
účast na akcích Centra seniorů, již tradič-
ní turnaj v „ Člověče nezlob se!“, jeden 
z našich uživatelů se již pravidelně účast-
ní na šachových turnajů, jiný plave spolu 
s handicapovanými kamarády, jiný 
se  pobaví  na „Čaji o páté“. Letos se měli 
možnost naši uživatelé díky obč. sdruže-
ní Rovné šance zúčastnit ozdravného 
pobytu v Pozlovicích. 
Při ohlédnutí za rokem 2010 mě hřeje 
pocit dobře vykonané práce, která by 
nebyla možná bez celého týmu zaměst-
nanců. I když samotnou přímou péči 
zajišťujeme jen dvě pracovnice, neobešly 
bychom se bez spolupráce s ostatními 
např. sociálními pracovnicemi, celým 
týmem vedení OCH Uh. Brod, týmem 
kuchyně a rozvozu obědů.  
Závěrem bych chtěla poděkovat  nejen 
všem výše jmenovaným spolupracovní-
kům, ale i zástupcům obce a otci Petru 
Hofírkovi za jejich podporu. 

POSLÁNÍ 

Posláním Pečovatelské služby Horní 
Němčí je individuálně zajistit péči 
osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo tělesné-
ho postižení a jejichž situace vyžadu-
je pomoc jiné fyzické osoby. Posky-
továním pečovatelské služby chce-
me podporovat uživatele při zapojo-
vání se do běžného života. Chceme 
nabídnout pomoc tam, kde už chybí 
nebo jsou omezeny vlastní schop-
nosti člověka a potřebnou pomoc 
nemůže zajistit rodina. 
 

POPIS REALIZACE 
Pečovatelská služba Horní Němčí je 
poskytována v následujících  
 

časových intervalech: 
pondělí – pátek od 7.00 do 18.00 
sobota, neděle od 7.00 do 8.00, od 
12.00 do 13.00 a od 17.00 do 18.00 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

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

KAPACITA 

Kapacita služby je 5 uživatelů. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V CHARITNÍM DOMĚ  
SV. VÁCLAVA 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 

POSLÁNÍ 

Posláním terénní Pečovatelské služ-
by Strání je individuálně zajisti po-
moc a péči osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení. Pečovatelská služ-
ba podporuje uživatele, aby mohli i 
v nepříznivých životních situacích 
spojených se stářím, nemocí či zdra-
votním postižením zůstat ve svém 
domácím prostředí, žít důstojně a 
zapojovat se do běžného života spo-
lečnosti. 

Opět nastává čas bilancovat, co se 
nám v uplynulém roce povedlo a co 
bychom si do budoucna pro své uži-
vatele přáli. Pečovatelská služba 
Strání nadále nabízí pomoc potřeb-
ným lidem. Ve spolupráci s rodinou 
se snažíme o to, aby jim bylo dobře, 
aby závěr svého života trávili v klidu 
mezi svými nejbližšími. Domácnosti 
našich uživatelů pravidelně navště-
vovalo 9 pečovatelek.  Celkem byla 
služba poskytnuta 98 uživatelům      
a bylo rozvezeno 9 395 obědů. 
Divadelní soubor Karla Högera při OS 
SPOKOS ve Strání nám předvedl ope-
retu pod názvem „Madlenka z kovár-
ny“. Všem se divadlo moc líbilo. 
Jednou z velkých událostí, které 
jsme slavili, bylo i vysvěcení nového 
auta, které se nám podařilo zakou-
pit. Renault Kangoo slouží pečovatel-
ské službě zejména na rozvoz obědů. 
Z projektu MAS Východní Slovácko 
program LEADER se nám podařilo v 
roce 2010 získat celkem 121.980,- Kč 
na nákup kompenzačních pomůcek, 
které slouží potřebným nejen u nás  

ve Strání, ale v celém okolí. Začát-
kem prosince se na Domě 
s pečovatelskou službou sešlo 47 lidí 
za účelem společného předvánoční-
ho posezení uživatelů pečovatelské 
služby a jejich rodinných příslušníků 
spojeného s prezentací služeb Ob-
lastní charity Uherský Brod. Pozvání 
přijali i členové místního Klubu dů-
chodců, starosta obce Strání Mgr. 
Ondřej Benešík, duchovní správce 
naší farnosti P. Jan Hrudík                  
a v neposlední řadě ředitel Ing. Petr 
Houšť. Po prezentaci všech služeb 
OCH jsme prodiskutovali naše spo-
lečné problémy, požadavky. Zajíma-
vé byly i připomínky a návrhy týkající 
se naší pečovatelské služby. Jsou pro 
nás cennými informacemi, jak být 
službou kvalitní a dostupnou 
všem. A to je naším cílem. 
Otci Janu Hrudíkovi děkuji za pravi-
delně se konající Mše svaté pro uži-
vatele naší služby v jídelně DPS.       
Je krásné, když se nejen uživatelé, 
ale i personál má na koho obrátit 
v těžkých chvílích svého života.  
Děkuji vedení obce Strání, lékařům   
a zdravotním sestřičkám. Samozřej-
mě děkuji svým kolegyním, bez jejich 
svědomitého přístupu k práci, by 
služba nikdy nemohla fungovat. Dě-
kuji všem, kdo nám pomáhá byť jen 
pro něj nepatrnou maličkostí, děkuji 
všem Vám kdo se jakkoliv snažíte 
naplňovat naše poslání. Děkuji Vám 
sponzorům i Vám drobným dárcům. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou služby jsou senioři, 
osoby s chronickým onemocněním a 
osoby s tělesným a zdravotním po-
stižením žijící v obci Strání, Květná a 
Březová, kteří potřebují pomoc dru-
hé osoby v oblasti osobní péče a 
péče o domácnost. Služba je posky-
tována osobám od 19 let bez horní 
hranice věku. 
 

KAPACITA 

Kapacita služby je 36 uživatelů / den. 

 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 
dokončeném dvorku se zahradním 
domkem. Letní období trávili klienti 
téměř každé odpoledne na zahradě 
povídáním s ostatními obyvateli do-
mu a personálem a na podzim se 
konala mikulášská nadílka od dětí 
z mateřské školy, které měly pro 
každého klienta připravený dárek. 
Končící rok a přicházející vánoční 
svátky je vždy časem příprav na Vá-
noce, jako je pečení cukroví a pomoc 
při zdobení stromečků, pod kterými 
měl loni každý klient díky daru od 
manželů Zámečníkových dárek. 
Manželé Zámečníkovi jsou již delší 
dobu našimi největšími sponzory, za 
což jim patří upřímný dík a jejich 
štědrost nám pomáhá nejen obdaro-
vat klienty, ale také pořídit různé 
kompenzační pomůcky potřebné 
nejen pro pohodlí uživatel služby, 
ale také pro usnadnění práce perso-
nálu. 
Děkuji svým kolegyním za vše, co pro 
klienty dělají, za kus svého já, které 
u klientů po jejich práci zůstává, za 
trpělivost a pochopení, bez kterého 
by služba neměla ten správný smysl. 
Také děkuji klientům, bez jejichž 
životních zkušeností a mouder by-
chom se nenaučili potřebné pokoře, 
děkuji Otci Martínkovi, že nás prová-
zí svými motlitbami, za duchovní 
pomoc a podporu, Obecnímu úřadu 
a zaměstnancům, všem sponzo-
rům, dětem z mateřské a základní 
školy a těm, kteří nás v našem úsilí 
podporujete. 

Tak jako ubíhá vteřina za vteřinou, 
tak rychle uběhl i rok 2010 a mně 
nezbývá než si připomenout, co se 
v minulém roce událo, koho jsme 
poznali, s kým jsme se museli rozlou-
čit. V roce 2010 poskytli pracovníci 
naší služby pomoc a podporu šest-
nácti klientům při zvládání základ-
ních denních činností, péči o domác-
nost, nákupech, doprovodech a ji-
ných úkonech.  Službu poskytovalo 
osm pečovatelek v nepřetržitém 
provozu celoročně.  
Z výtěžku Tříkrálové sbírky konané 
v roce 2010 jsme měli možnost za-
koupit invalidní vozík, pojízdnou 
toaletní židli a paravan. 
Jako každý rok, tak i loni potěšily 
naše klienty děti z mateřské a zá-
kladní školy svými vystoupeními. 
První se konalo při příležitosti fašan-
kové obchůzky vesnice. Děti měly 
připravené pásmo lidových tanců     
a písní, které předvedly před domem 
s chráněnými byty. 
Při prvních jarních paprscích se konal 
v obci prvomájový průvod a organi-
zátoři  a  účinkující  této  akce  potě-
šili  klienty  vystoupením na již úplně  

POSLÁNÍ 
Posláním Pečovatelské služby Koryt-
ná je individuálně zajistit péči oso-
bám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo tělesného posti-
žení a jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby. Poskytová-
ním pečovatelské služby chceme 
podporovat uživatele při zapojování 
se do běžného života. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

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 ob-
lasti osobní péče    a péče o domác-
nost. Služba je poskytována osobám 
od 19 let bez horní hranice věku. 
 

KAPACITA 

Kapacita služby je 16 uživatelů. 

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 
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V loňském roce jsme oslavili již        
4. výročí poskytování pečovatelské 
služby v této obci. Uživateli naší služ-
by jsou obyvatelé žijící přímo ve 
svém domácím prostředí, ale velkou 
část našich uživatelů tvoří lidé žijící 
v DCHB (Dům s chráněnými byty) 
s 34 bytovými jednotkami. Z tohoto 
důvodu bylo pro naši službu praktic-
ké zřídit si zázemí přímo v tomto 
domě.  Protože většina našich uživa-
telů potřebuje celodenní péči, jsme 
terénní pečovatelskou službou 
s  nepřetrž i tým provozem             
K jednotlivým uživatelům docházíme 
v předem domluveném čase dle je-
jich individuálních potřeb. 
V roce 2010 jsme poskytovali služby 
celkem 47 obyvatelům Dolního 
Němčí, z toho  6  z  nich  během roku  

zemřelo,  5  nových  obyvatel  bylo  
obcí přijato do DCHB a zároveň po-
žádali o poskytování našich služeb.    
I v loňském roce o spokojenost na-
šich uživatel pečovala vedoucí PS, 
sociální pracovnice, 10 pracovnic 
v přímé péči.  Tak jako v minulých 
letech, i v loňském roce jsme uspo-
řádali mnoho akcí pro naše uživate-
le, ale i jejich příbuzné a širokou ve-
řejnost. Mše jsou zde slouženy pravi-
delně 1 x měsíčně.  
Velmi významnou událostí 
v loňském roce bylo zřízení kaple 
v místním DCHB. Závěr roku byl sym-
bolicky zakončen pořízením nového 
automobilu Renault Thalia. 
Především děkuji všem, kteří nám 
pomáhají v péči o potřebné, ale také 
našim obětavým zaměstnancům, 
kteří poctivě vykonávají svou práci   
a tomuto poslání nechávají kus své-
ho srdce. Dále bychom chtěli podě-
kovat za spolupráci Obecnímu úřa-
du DN, místnímu knězi P. Hofírkovi, 
praktickému lékaři MUDr. Sváčkovi, 
všem sponzorům a v neposlední 
řadě také našim uživatelům, kteří   
se na nás s důvěrou obrací. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ 

POSLÁNÍ 

Posláním charitní terénní Pečovatel-
ské služby Dolní Němčí je poskyt-
nout individuální pomoc a podporu 
osobám v domácnosti žijícím v obci 
Dolní Němčí, které mají dočasně 
nebo trvale sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení a 
jejichž aktuální situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby. 
Pečovatelská služba podporuje uži-
vatele, aby mohli i v nepříznivých 
životních situacích spojených se stá-
řím, nemocí či zdravotním postiže-
ním zůstat ve svém domácím pro-
středí, žít důstojně a zapojovat se do 
běžného života společnosti. 
Službou se snažíme: 
- zabránit sociálnímu vyloučení 
 

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

KAPACITA 

Denní kapacita služby je 48 osob. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou služby jsou senioři, 
osoby s chronickým onemocněním, 
osoby s tělesným a zdravotním po-
stižením žijící v  Dolním Němčí, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby 
v oblasti osobní péče a péče o do-
mácnost a nemají možnost si pomoc 
a podporu plně zabezpečit 
z vlastních zdrojů. Služba je poskyto-
vána v nepřetržitém provozu oso-
bám od 19 let bez horní hranice vě-
ku.  

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 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV 

POSLÁNÍ 

Posláním Pečovatelské služby Bánov je 
individuálně zajistit pomoc a podporu 
osobám v domácnostech a rodinám s 
vícerčaty, které mají dočasně nebo trva-
le sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení a jejichž aktuální situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je 
poskytována terénní formou. 
Pečovatelská služba podporuje uživate-
le, 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. 
 
Službou se snažíme: 
■  zabránit sociálnímu vyloučení 
■  podle možností zapojit se do spolu-

práce i rodinu 
■  podporovat uživatele v soběstačnosti 
■  rodinám s vícerčaty zajistit pomoc        

v domácnosti tak, aby se rodiče mohli 
naplno věnovat svým dětem 

KAPACITA 

Kapacita služby je 22 uživatelů. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou služby jsou senioři, 
osoby s chronickým onemocněním          
a osoby s tělesným a zdravotním posti-
žením žijící v Bánově, Bystřici pod Lope-
níkem a Suché Lozi, kteří potřebují po-
moc druhé osoby v oblasti osobní péče  
a péče o domácnost a nemají možnost  
si pomoc a podporu plně zabezpečit   z 
vlastních zdrojů. Do cílové skupiny patří i  
rodiny s vícerčaty. Služba je poskytována 
osobám od 19 let bez horní hranice vě-
ku, rodinám s vícerčaty do 4 let věku 
dětí. 

Rok jsme zahájili koledováním tříkrálo-
vých koledníčků. Klienti se na ně velmi 
těší a běda, kdyby někoho koledníčci 
vynechali. 
V březnu odešla paní vedoucí Bohumila 
Smutná a místo ní nastoupila Gabriela 
Hamadová. K velikonočním svátkům 
dostali klienti dar od  Obecního úřadu 
Bánov v podobě satelitu, aby mohli sle-
dovat televizi Noe. Začátkem prázdnin 
došlo   k    výměně  kněží;   náš  duchovní  

otec P. Petr Bulvas byl přeložen do Hole-
šova a na jeho místo přišel P. Jan Mach. 
Otec Jan navštěvuje každý poslední čtvr-
tek v měsíci klienty a v kapli slouží boho-
službu slova. 
Během roku zpestřují klientům svými 
vystoupeními pobyt v našem domě děti 
z mateřské školy, P. Jan se scholou i řá-
dová sestra s. Milada s kroužkem děvčat 
z církevní školy z Uh. Brodu. 
Kapacita služby je v současné době napl-
něna, pečujeme také o klienty mimo 
Domu s chráněnými byty a to jak 
v Bánově, tak i v Bystřici pod Lopeníkem. 
Dle registrace můžeme pečovat i o klien-
ty v Suché Lozi. Kromě péče o klienty 
také půjčujeme kompenzační pomůcky. 
Jsme vděčni Obecnímu úřadu v Bánově  
i našemu duchovnímu otci P. Janu Ma-
chovi za velmi dobrou spolupráci.  

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 

POSLÁNÍ 

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivni-
ce je domov pro seniory, kde poskytuje- 
me pobytovou službu rodinného typu 
v nepřetržitém provozu. Podle individu-
álních potřeb zajišťujeme péči seniorům, 
kteří si ze zdravotních důvodů nebo 
z důvodu pokročilého věku nemohou 
dlouhodobě sami nebo prostřednictvím 
rodiny zajistit své životní potřeby ve 
svých domácnostech. Posláním naší 
služby je poskytnout důstojnou náhradu 
za domácí prostředí a usilovat o zmírně-
ní důsledků stáří a nemocí, které by ved-
ly k sociální izolaci. 

KAPACITA 

17 lůžek 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Služba je určena seniorům, kteří mají 
z důvodu věku nebo zdravotního stavu 
sníženou soběstačnost, vyžadují pravi-
delnou pomoc jiné osoby a rodina jim 
nemůže či odmítá péči poskytnout. 
Při výběru uživatelů zohledňujeme věk, 
zdravotní stav a sociální prostředí.  

z důvodu těhotenství a odchodů na ma-
teřskou dovolenou se u nás prostřídaly 
během roku 2010 tři sociální pracovnice, 
za aktivizační pracovnici jsme měli zá-
stup. V rámci vzdělávání pracovníků          
se letos poprvé uskutečnily výměnné 
stáže v domovech pro seniory v Hluku    
a Boršicích u Buchlovic. Jako podporu 
v  psychicky i fyzicky náročné práci jsme 
měli možnost duchovní obnovy na        
sv. Hostýně, zúčastnili jsme se poutního 
zájezdu do Milotic a Kyjova, vánočního 
večírku všech zaměstnanců Oblastní 
charity, tradičního charitního plesu. 
K uživatelům přistupujeme individuálně 
podle jejich potřeb. Snažíme se zlepšit 
jejich domácí prostředí – rozšířili jsme 
vybavení o nové polohovací křeslo 
z Tříkrálové sbírky, kvalitní matrace a dvě 
polohovací postele z programu EU LEA-
DER. Od sponzorů jsme obdrželi 1 el. 
polohovací matraci, noční osvětlení    
k 17 lůžkům a na třech chodbách.  
Pořádáme i společné akce v charitním 
domě – přednášky s promítáním dobo-
vých fotografií, oslavu Dne matek,         
na zahradě opékání, v  Nivnici jsme na-
vštívili Selskou jizbu a kapli sv. Trojice. 
Kromě toho jsme vyjeli na návštěvu 
Charitních domů ve Slavkově a Vlčnově, 
do sídla Oblastní charity v Uherském 
Brodě, ale i na výlet ke sv. Antoníčku. 
Všem, kteří nám jakkoliv pomohli a po-
máhají, jménem uživatelů i pracovníků 
moc děkuji. 

Uplynulý rok 2010 byl rokem mnoha 
změn. V průběhu roku zemřelo 7 uživa-
telů, 2 se odstěhovali do charitních zaří-
zení ve svých obcích, přijali jsme 8 no-
vých uživatelů. Průměrný věk našich 
uživatelů je stále 81 let. 
Během uplynulého roku jsme z důvodu 
úmrtí a změn po podzimních volbách 
spolupracovali se třemi starosty. Děkuje-
me za dobrou spolupráci Obecnímu 
úřadu Nivnice – zvlášť za vybudování 
nového parkoviště, branky u schodiště, 
prominutí poplatků za svoz komunální-
ho odpadu pro nivnické občany. Jsme 
vděční za návštěvy v době svátků a bla-
hopřání našim uživatelům při příležitosti 
jejich životních jubileí. Co nás trápí i dál 
je zatékající střecha a neutěšený stav 
starých dřevěných oken. 
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. 
Základní  kolektiv  pracovníků  je  stabilní,  

Kontaktní údaje 
Vedoucí zařízení 
Marie Gregovská 
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 

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 poskyt-
nout důstojnou náhradu za domácí pro-
středí a usilovat o zmírnění důsledků 
stáří a nemocí, které by vedly k sociální 
izolaci. 

KAPACITA 

Kapacita domova pro seniory je 12 uži-
vatelů / den. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Zařízení je určeno seniorům od 65 let, 
kteří mají z důvodu věku nebo zdravotní-
ho stavu sníženou soběstačnost, vyžadu-
jí pravidelnou pomoc jiné osoby a nema-
jí v blízkém okolí rodinu nebo rodina péči 
nemůže či odmítá poskytnout. Přednost-
ně jsou přijímáni obyvatelé Slavkova. 

Pak před námi stál v únoru těžký úkol – 
zvládnout kontrolu z Krajského úřadu 
Zlínského kraje, odboru sociálních  
věcí – tj. Inspekci kvality poskytování 
sociálních služeb. Inspekce v CHD probí-
hala tři dny, zakončena byla písemnou 
závěrečnou zprávou, tříčlenný inspekční 
tým naši službu hodnotil velmi pozitivně, 
líbila se jim dobrá praxe. Všichni jsme 
tomu rádi. Byli jsme pochváleni panem 
ředitelem, celý rok nám pak uběhnul 
s pocitem dobře vykonané práce. 
Dále během roku ukončil ve farnosti 
svoji činnost otec Švirák a přišel k nám 
otec Hofírek. Mše svaté pro klienty 
v CHD i nadále pokračovaly. Také jiné 
akce se klientům zajistily – přednáška 
prof. Slavíčka, MUDr. Fabíka, společné 
grilování na dvorku CHD, proběhnul 
v CHD Den otevřených dveří, klienti se 
účastnili voleb, přejeme jim k jejich svát-
kům a narozeninám, děti Z MŠ Slavkov 
zahrály divadlo, schola zazpívala soubor 
koled, a jiné. Společně jsme svátečně 
prožili velikonoce a vánoce. 
Pro ještě větší zkvalitnění bydlení se nám 
podařilo koupit polohovací křeslo, poří-
dit satelit. Ke zdravotnímu ošetření se 
pořídila odsávačka. Na vánoce jsme 
klientům koupili pod stromeček dárečky. 
Všichni naši klienti strávili vánoce v CHD. 
Během roku se všechen personál vzdělá-
val, určený počet hodin na vzdělání jsme 
splnili. 

V tomto roce se ve Slavkově již v lednu 
začalo s přípravou na rekonstrukci vnitř-
ních prostor. Rekonstrukce zahrnovala 
opravy vnitřních omítek, potřebné opra-
vy a úpravy elektroinstalace (montáž 
zásuvek, světel, zářivek, vchodové zvon-
ky a jiné), vodoinstalace (montáž nových 
vodovodních baterií téměř ve všech 
pokojích, dvě sprchové baterie, nové 
umyvadlo v pokoji klientky), nátěry radi-
átorů, nátěry všech dveří v CHD, bylo 
pořízeno i zamykání objektu na jeden 
klíč – univerzální. Interiér byl vymalova-
ný veselými barvami, které jsme konzul-
tovali s klienty. Před rekonstrukcí bylo 
nutné klienty na nezbytně nutnou dobu 
přemístit do jiného zařízení (toto bylo 
s klienty prokonzultováno a s jejich svo-
lením během rekonstrukce pobývali 
v Městské nemocnici s poliklinikou, LNP 
– Uherském Brodě.) 
Při rekonstrukci jsme provedli i dovyba-
vení dvou posledních pokojů novým 
nábytkem, do 2L pokoje se pořídila zá-
stěna, v každém pokoji má klient svůj 
uzamykatelný šuplík nebo skříňku. 
Začátkem února se klienti vrátili do CHD 
a byli mile překvapeni novým prostře-
dím. 

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 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

CHARITNÍ DŮM VLČNOV 

POSLÁNÍ 

Charitní dům Vlčnov je domov pro seni-
ory, kde poskytujeme pobytovou službu 
rodinného typu v nepřetržitém provozu. 
Nabízíme podporu, pomoc a péči senio-
rům, jež nemohou dlouhodobě ze zdra-
votních 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 důstoj-
nou náhradu za domácí prostředí. 

KAPACITA 

Kapacita zařízení je 15 osob / den. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Zařízení je určeno seniorům od 65 let, 
kteří mají z důvodu věku nebo zdravotní-
ho stavu sníženou soběstačnost, vyžadu-
jí pravidelnou pomoc jiné osoby a nema-
jí v blízkém okolí rodinu, nebo péči ne-
může či odmítá poskytnout. Přednostně 
vyhovujeme žádostem občanů Vlčnova. 

Charitní dům ve Vlčnově je menší do-
mov pro seniory, kapacita je 15 uživate-
lů. Naše služby využívají převážně obyva-
telé Vlčnova. Domov pro seniory v obci 
je pro ně velkou výhodou. Přestože jim 
jejich zdravotní stav již neumožňuje zů-
stat v domácím prostředí, umístěním do 
domova v místě jejich dosavadního byd-
liště si zachovají úzké rodinné a přátelské 
vztahy.  Devizou našeho zařízení 
jsou  jednolůžkové pokoje. Všichni uživa-
telé tak mají zajištěn dostatek soukromí. 
V tomto roce nás 3 uživatelé opustili a 3 
nové jsme přijali. Průměrný věk našich 
obyvatel je 80,2 let. V současné době je 
v našem zařízení 13 žen a 2 muži. 

V roce 2010 jsme oslavili již 6 let od za-
hájení provozu. O spokojenost našich 
uživatelů se stará tým pracovníků – ve-
doucí zařízení, soc. pracovnice, aktivizač-
ní pracovnice, 4 pracovnice v přímé péči  
a 3 zdravotní sestry. V roce 2010 jsme 
pořádali společné akce (návštěva vlčnov-
ských búd, muzea pálenic, grilování, 
výlety po okolí atd.) a účastnili se také 
kulturních akcí v obci a blízkém okolí 
(setkání seniorů, Čaj o páté, Jízda králů 
ve Vlčnově) Aktivně spolupracujeme 
s obecním úřadem, farností, školou         
a místními spolky. 
Mezi hlavní investice v tomto roce patří 
nákup vozidla, které je využíváno nejen 
pro naše zařízení, ale též pro potřeby 
terénní pečovatelské služby. Automobil 
byl zakoupen z výtěžku TKS. Dále se nám 
podařilo ve spolupráci s obecním úřa-
dem pořídit sítě proti hmyzu do oken, 
zastřešit vchod domova a zakoupit          
2 elektrické postele s matracemi. 
Děkujeme za spolupráci všem, kteří nám 
pomáhají naplňovat naše poslání. 

Kontaktní údaje 

Vedoucí zařízení 
Mgr. Petra Kuchařová 
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 

Ošetřovatelská domácí péče je poskyto-
vána na základě doporučení ošetřujícího 
lékaře a je hrazena zdravotními pojišťov-
nami. Veškeré odborné zdravotní výko-
ny provádějí kvalifikované zdravotní 
sestry, registrované Ministerstvem zdra-
votnictví k samostatnému výkonu povo-
lání a speciálně školené pro práci v do-
mácí péči.  
Při návštěvách v domácnostech pacientů 
zajišťují sestry domácí péče pravidelnou 
aplikaci  injekcí,  inzulínu,  odběry   biolo- 

gického  materiálu,  převazy ran různého 
charakteru (pooperační rány, proleženi-
ny, bércové vředy, kožní defekty) dále 
pak ošetření stomií, nácvik sebeobsluhy 
po cévních mozkových příhodách a po 
úrazech. Zabezpečujeme i ošetřovatel-
sky 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 
 
V minulém roce byla ošetřovatelská 
péče  poskytnuta 247 pacientům 
s celkovou bilancí 19 916  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 

KAPACITA 

V zařízení je 7 plně vybavených bytových 
jednotek s kuchyňskou linkou a sociál-
ním zařízením. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

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). 

dnešní doby. Zároveň jsme již tradičně 
oslavili Den dětí, který byl zpestřen vy-
stoupením skupiny historického šermu 
Los Pupkos. Koncem roku jsme si připo-
mněli již desáté výročí provozu naší služ-
by. Mezi pozvanými hosty nechyběli 
významní hosté, starostové okolních 
obcí, starosta Města Uherského Brodu            
p. Patrik Kunčar a bývalá ředitelka Ob-
lastní charity Uherský Brod pí. Jarmila 
Tomancová, která v úvodní části prezen-
tace zavzpomínala na založení Azylové-
ho domu. Průběh deseti let zařízení poté 
nastínily sociální pracovnice azylového 
domu Radka Chvilíčková a Jana Boráko-
vá ve své prezentaci. Odpoledne nás 
navštívili studenti středních škol a brod-
ského gymnázia. Studenti byli seznáme-
ni s kasuistikami, které jim přiblížili životy 
našich uživatelek a jejich osudy. Mohli 
nahlédnou „pod pokličku“ sociální práce, 
jež v sobě zahrnuje mnoho – sociální 
setření, rozhovor s klientkou, dokumen-
taci, smlouvu, individuální plán, zápis 
intervence nebo také domovní řád 
s metodikou. Oslava výročí byla zakon-
čena pohoštěním a diskuzí. 
V roce 2010 naší služby využilo celkem 
66 osob - 22 matek a 44 dětí.  Zájem       
o naší službu roste, o čemž svědčí i ná-
růst počtu zájemkyň o službu. 

Rok 2010 byl pro Azylový dům zvlášť 
významný. Mimo již tradiční aktivity jako 
je slavení vánoc, velikonoc, Dne matek, 
Dne dětí, zahájení a ukončení prázdnin, 
Mikulášské nadílky, se zvlášť uskutečnily 
dvě slavnostní události. V červnu bylo 
otevřeno dětské hřiště Azylového domu 
za účasti významných představitelů 
Města Uherský Brod, děkana uherskob-
rodské farnosti P. Františka Krále a dal-
ších významných osobností. Po letech 
neúspěšného shánění peněz se podařilo 
postavit novou herní sestavu a zahradní 
altán. Finanční částku 50 000 Kč pro 
tento účel poskytli hned dva donátoři: 
Nadace O2 a místní firma Auto Games  
a. s. Oběma za tento dar upřímně děku-
jeme. Díky jejich štědrosti se tak koneč-
ně venkovní prostor Azylového domu 
mohl proměnit  v   moderní   volnočaso-
vý  areál,  splňující   požadavky  a   normy   

Kontaktní údaje 

Vedoucí zařízení 
Jana Jurásková 
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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POSLÁNÍ 

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. 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD 

POSLÁNÍ 

Posláním Terapeutické dílny sv. Justiny 
Uherský Brod je poskytovat denní službu 
osobám, které mají v důsledku mentální-
ho 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 poža-
davků, přání a potřeb a pomoci jim se 
začleněním do pracovního procesu a 
společnosti. 

KAPACITA 

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský 
Brod poskytuje ambulantní službu soci-
ální prevence max. 14 uživatelům v jed-
nom dni.  
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou Terapeutické dílny sv. 
Justiny Uherský Brod jsou osoby s leh-
kým a středně těžkým mentálním posti-
žením, které mohou mít přidružené 
tělesné postižení. 
Podmínkou pro přijetí je věk 15 let a 
maximální věk 65 let. 

kroky, které povedou k realizaci těchto 
cílů. 
Základní činností naší sociálně terapeu-
tické dílny je nácvik zvládání péče o oso-
bu vlastní a nácvik a zdokonalování pra-
covních znalostí a dovedností. V rámci 
těchto činností jsme se věnovali nácviku 
vaření a nakupování potřebných potra-
vin, to spojené s nácvikem orientace ve 
městě a v obchodech, v rámci pracovní 
činnosti jsme šili hračky, polštářky, zá-
stěrky, tkali jsme na rámech a kolíkovém 
stavu koberečky, nově jsme začali vyrá-
bět košíky a dekorace z pedigu, z papíru 
jsme vytvářeli obrázky i přáníčka, věno-
vali jsme se výrobě misek, hrníčků            
a dekoračních předmětů z keramiky. 
Celý rok do našeho zařízení docházelo 
několik praktikantů a dobrovolníků.       
Za jejich přízeň, věnovaný čas a starostli-
vost srdečně děkujeme. 
Činnost naší dílny jsme prezentovali 
široké veřejnosti jak na webových strán-
kách Oblastní charity, tak na různých 
jarmarcích, které se konali v průběhu 
celého roku. 
Velmi děkujeme za vzájemnou spoluprá-
ci městu Uherský Brod a občanským 
sdružením, které se věnují práci se zdra-
votně postiženými lidmi. 

Rok 2010 přinesl do naší sociálně terape-
utické dílny mnoho událostí. Na začátku 
roku nastoupila do zařízení nová vedoucí 
a v průběhu roku bylo přijato několik 
nových uživatelů. Toto bylo umožněno 
především díky Individuálnímu projektu 
Zlínského kraje, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státním rozpoč-
tem České republiky.  
Díky tomuto projektu jsme mohli rozšířit 
kapacitu našeho zařízení na 14 uživatelů 
za den. Trochu se nám změnila také 
cílová skupina našich uživatelů na osoby 
s lehkým a středně těžkým mentálním 
postižením, které mají nebo mohou mít 
přidružená tělesná postižení. 
V první polovině roku jsme si společně 
s uživateli a jejich rodiči stanovili cíle, 
kterých bychom chtěli dosáhnout 
v  tomto  roce  a   naplánovali   jednotlivé  

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 

POSLÁNÍ 

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

CÍLOVÁ SKUPINA 

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

Kapacita služby je 10 uživatelů/ den. 

seniorů, které probíhaly v Kulturním 
domě v Uherském Brodě. 
Po celý letošní rok 2010 se na našem 
zařízení uskutečnilo Mariánské veče-
řadlo s otcem Stanislavem Weiglem. Pro 
nemoc otce Stanislava vystřídal domini-
kánský kněz Česlav Plachý OP. 
Na podzim jsme s uživateli vytvářeli vě-
nečky, kterými jsme mohli na dušičky 
zkrášlit hroby svých blízkých. 
Na konci listopadu jsme společně 
s Centrem seniorů tvořili adventní věnce 
pro své domovy. 
V adventní době pro nás uspořádali děti 
ze základní školy koncert s vánoční té-
matikou.  
Na závěr roku 2010 v Domovince pro-
běhlo pro uživatele denního stacionáře a 
Centra seniorů Silvestrovské veselí 
s živou hudbou. Nálada byla báječná, 
pan muzikant na přání tančících ještě 
přidal pár písní.  

Před postní dobou 2010 spolu 
s Terapeutickou dílnou jsme pro uživate-
le uspořádali Masopustní rej masek, 
zpěv, hudbu, tanec a pohoštění, které 
jsme připravili s našimi uživateli. 
V postní době jsme s paní Kunčarovou 
tvořili velikonoční kohoutky na vajíčka. 
V červnu, jako každý rok, jsme pořádali 
Pomerančový den. Studentky Gymnázia 
J.A.K. v Uherském Brodě připravily pro 
uživatele tzv. dílničky – jednoduché tvo-
ření výrobků, na kterých se podíleli sami 
uživatelé. 
Naši uživatelé se účastnili aktivit Centra  

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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Jarní dekorace v Domovince 
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CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD 

POSLÁNÍ 

Centrum seniorů Uherský Brod je sociál-
ně aktivizační služba pro seniory a osoby 
s tělesným postižením. Jedná se o am-
bulantní službu, která je určena senio-
rům a osobám s tělesným postižení byd-
lícím v Uherském Brodě a okolí. Službou 
podporujeme uživatele v aktivním proží-
vání života a v naplňování duchovních 
potřeb. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

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

Kapacita služby je 20 uživatelů/ týden. 

Mariánské večeřadlo). Oblíbené jsou 
poutě (např. sv. Hostýn). Velký  zájem 
začal být i o jiné  všeobecné zájmy:  lé-
kařské,  přírodovědné,  hudební,  sociál-
ní,  astronomické  přednášky, exkurze. 
Velmi se osvědčili společenské akce jako 
jsou Kavárnička, Čaj o páté, fašank, zá-
jezdy do divadla a besedy se známými 
osobnostmi Uh. Brodu a to se starostou, 
místostarostou, sociálními pracovnicemi 
města, policii, hasiči, ochrana spotřebite-
le a pravidelné setkávání s našim panem 
ředitelem ,,Volejte řediteli“.  
Senioři využívají pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí (např. sčítání 
lidu), vyřizování na úřade  a  u  lékaře. 
Různorodost programů vede naše senio-
ry k pestrému výběru a taky k lepšímu 
využití a trávení svého volného času.  
Závěrem děkuji všem přednášejícím. 

Centrum seniorů se posunulo dopředu. 
Je větší zájem o programy a zvýšila se  
návštěvnost jednotlivých přednášek, 
vzdělávání, výjezdů do přírody apod. 
Zvýšil se zájem o sociálně terapeutické 
činnosti: ruční práce – aranžování 
(vánoce, velikonoce, dušičky) trénování 
paměti a je požadavek o cvičení a zpěv. 
Došlo k rovnoměrnému rozložení zájmu 
seniorů na programy. Jako každý uplynu-
lý rok je největší zájem o teologické akti-
vity (vzdělávání v katechizmu a Bibli, 

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 
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Pouť Centra seniorů na sv. Hostýn 
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KRIZOVÉ CENTRUM UHERSKÝ BROD 
Důležitým krokem v průběhu roku pro 
Oblastní charitu jako poskytovatele této 
služby bylo rozhodnutí najít vhodnější 
prostory. V těch původních byl vysoký 
nájem a nekontrolovatelné vyúčtování 
energií. Nové prostory se nám podařilo 
najít především díky vstřícnosti, pocho-
pení a ochotě vedení Lidové tvorby 
Uherský Brod. Na své náklady zrekon-
struovali a vybavili ve svém areálu nové 
prostory, které využíváme od 1. 11. 2010 
na adrese Vazová 2497. 
Při této příležitosti musím také vyzdvih-
nout dobrou spolupráci se sociálním 
odborem města, s kterým často řešíme 
problémy našich uživatelů. Společným 
úsilím se nám například podařilo před 
zimním obdobím umístit 12 uživatelů na 
ubytovny. V současné době řešíme 
v rámci komunitního plánování případné 
otevření noclehárny jako navazující služ-
by na denní centrum.  
Závěrem bych chtěl vyslovit přesvědčení, 
že otevření Krizového centra bylo správ-
ným rozhodnutím a že výsledek jeho 
činnosti je postupně ve městě vidět. Je 
také potřeba si uvědomit, že tito uživate-
lé jsou nejen občany Uherského Brodu, 
ale pochází i ze spádových obcí a napo-
máhá to řešit situaci v celém regionu. 
Dalším důvodem je také skutečnost, 
že do této sociální skupiny spadá stále 
více našich spoluobčanů a dříve nebo 
později naši službu budou potřebovat. 

Chtěl bych se v krátkosti ohlédnout        
za prvním rokem činnosti naší služby 
Krizové centrum – nízkoprahové denní 
centrum pro osoby bez přístřeší. 
Otevření této služby vzniklo na základě 
její potřebnosti a bylo výsledkem práce 
v rámci komunitního plánování města     
a hlavně zařazením Oblastní charity v 
individuálním projektu „ Poskytování 
sociální prevence ve Zlínském kraji .“ 
Služba byla otevřena v lednu 2010. Služ-
bou za první rok prošlo 77 uživatelů (65 
mužů, 12 žen) při 800 kontaktech 
(návštěvnost uživatelů ve službě) a po-
skytnutí 641 intervencí (odborná pomoc 
pracovníků ve prospěch uživatele). 
 Z nabízených služeb je nejvíce využívaná 
služba poskytnutí stravy. Dále uživatelé 
využívají provedení hygieny 
s poskytnutím čistého oblečení z našeho 
šatníku a v neposlední řadě pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
obstarávání osobních záležitostí (osobní 
doklady, pracovní příležitosti, bydlení, 
sociální dávky). 

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 sociál-
ní poradenství, podmínky pro osobní 
hygienu a odpočinek, poskytneme nebo 
pomůžeme se zajištěním stravy. Pomů-
žeme při obstarávání osobních záležitos-
tí, při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů. 

Kontaktní údaje 

Vedoucí zařízení 
Ing. Jiří Gavenda 
mobil: +420 724 651 299 
 
Vazová 2497 
688 01 Uherský Brod 
krizové.centrum@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 

Službou chceme předcházet sociálnímu 
vyloučení osob bez přístřeší a zdravot-
ním 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 ohro-
žujících zdraví nebo život. 
 
KAPACITA 

10 uživatelů/den. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

KLUB SILOE 

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 

požádání je k dispozici psycholog i psy-
chiatr. 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 na-
bízí pomoc všem potřebným, kteří chtějí 
zvládnout tento nelehký úkol. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

KUCHYNĚ S JÍDELNOU 
Charitní jídelnu provozujeme od dubna 
1998. V loňském roce jsme uvařili 
150 836 obědů. Což je v průměru 413 
obědů denně. 
Připravujeme kvalitní českou stravu. 
Vaříme dva druhy jídel, vždy jedno vhod-
né pro dietu. Vydáváme obědy do jídel-
ny a také do jídlonosičů. 
Na podzim loňského roku proběhla 
v naší kuchyni a jídelně celková rekon-
strukce. K vybavení kuchyně patří kon-
vektomat a nově pořízená 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 ob-
cích. 

Dlouhodobě spolupracujeme se střední-
mi odbornými učilišti v  Uh. Hradišti          
a Luhačovicích. Učni těchto škol k nám 
pravidelně dochází na praxi do naší ku-
chyně a dokonce tři z nich jsou již v naší 
kuchyni zaměstnaní. 
Zaměstnanci kuchyně se podílí i na zajiš-
ťování 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 

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 DO-
MOVINKA  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 individuál-
ní  schůzky  i s  rodinnými  příslušníky. Na  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V roce 2010 se vykoledovalo v obcích uher-
skobrodska celkem 1.228.749,- 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 

Oblastní charitě Uherský Brod bylo z výtěžku TKS vráceno celkem 712.674,- Kč 
 

Tento výtěžek byl použit následujícím způsobem: 
Pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek do zařízení Oblastní charity           
Uh. Brod a do skladu CHPS: ………………………………………………………………..…….142.674 Kč 
Přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi: …………………………………………………….150.000 Kč 
Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu k zajištění potřeb zařízení, která provo-
zuje Oblastní charita Uh. Brod: ……………………………………………………………...….290.000 Kč 

Obec Částka v Kč Dospělí Děti 
Uherský Brod 97 061,- 11 15 
Bánov 16 291,- 2 5 

Bojkovice 5 005,- 2 3 
Nivnice 4 988,- 2 2 

Prakšice 11 655,- 2 5 
Starý Hrozenkov 5 000,- 1 3 

Suchá Loz 10 000,- 1 1 

CELKEM: 150 000,- 21 34 

Tabulka rozdělení přímé pomoci dle obcí v roce 2010 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

POSTNÍ ALMUŽNA 
Rádi bychom Vám vyjádřili naši vděčnost a poděkování za pomoc při realizaci 
Postní almužny 2010, 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 177 606 Kč. Upřímně děku-
jeme 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 
■  Zvedací zařízení pro imobilní pacienty - Nemocnice Milosrdných sester v 

Kroměříži: 100 000 Kč 
■  Žaluzie pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny v Uherském Brodě: 12 000 Kč 
■  Lyžiny pro DPS v Horním Němčí: 4 950 Kč 
■  Jídlonosiče pro Charitní pečovatelskou službu Uherský Brod: 60 656 Kč 
 
POSTNÍ ALMUŽNA - DĚKANÁT UHERSKÝ BROD 

Bánov 21.420,- 

Bojkovice   8.641,- 

Březová   2.371,- 

Dolní Němčí 14.648,- 

Horní Němčí    3.200,- 

Hradčovice 11.451,- 

Komňa       513,- 

Korytná    6.940,- 

Nezdenice   2.854,- 

Nivnice 11.660,- 

Pitín    4.904,- 

Prakšice    7.956,- 

Rudice    2.360,- 

Starý Hrozenkov    3.519,- 

Strání 23.263,- 

Šumice    6.430,- 

Uherský Brod 26.211,- 

Újezdec    6.140,- 

Vlčnov 13.125,- 

CELKEM: 177.606,- 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

NÁKLADY V ROCE 2010 
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB 13 255 017 
spotřeba potravin 4 512 520 
zdravotní materiál 351 181 
kancelářský materiál 273 855 
úklidový materiál 86 199 
drobné nákupy, spotřební materiál 588 636 
termoobaly, jídlonosiče 60 656 
pracovní oděvy 185 285 
pohonné hmoty 568 225 
náklady TKS 13 542 
DDIM 1 275 045 
spotřeba energie 2 158 468 
opravy a údržba 637 070 
cestovné 96 409 
nájemné 547 350 
leasing 63 360 
telefony 443 315 
poštovné 17 908 
revize 80 924 
školení 222 283 
reprezentace, pohoštění 70 568 
ostatní služby 1 002 218 

  

OSOBNÍ NÁKLADY 32 998 550 

hrubé mzdy 23 732 795 

DPP, DPČ 755 291 

sociální a zdravotní pojištění 8 200 245 

ostatní sociální pojištění 226 909 

zákonné sociální náklady 83 310 
  

OSTATNÍ NÁKLADY 2 898 116 

daně a poplatky 11 533 

pojištění 339 110 

ostatní provozní náklady 451 802 

odpisy 735 225 

provozní režie 1 360 446 
  

NÁKLADY CELKEM 49 151 683 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 29 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝNOSY V ROCE 2010 
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 34 051 979 
za prodané vlastní výrobky a zboží 7 498 773 
za služby poskytnuté klientům 17 991 681 
od zdravotních pojišťoven 3 844 084 
výnosy z individuálních projektů 4 717 441 

  
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY 1 271 760 
finanční dary od sponzorů 292 230 
finanční dary od jednotlivců 161 891 
Tříkrálová sbírka 432 674 
Postní almužna 54 187 
příspěvky z nadací 35 000 
příspěvky z Úřadu práce 250 206 
příspěvky z jednotlivých obcí 45 572 

  
OSTATNÍ VÝNOSY 1 859 499 
úroky 451 
zúčtování fondů 114 480 
ostatní výnosy 1 744 568 

  
PŘIJATÉ DOTACE 11 593 944 
provozní dotace MPSV 9 957 000 
evropské fondy 256 938 
dotace SZF 139 007 
provozní dotace Zlínský kraj 757 000 
provozní dotace Město Uherský Brod 483 999 

  
VÝNOSY CELKEM 48 777 182 
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Výsledek hospodaření za rok 2010 je způsoben především snížením 
dotací oproti roku 2009. Z dotačních prostředků MPSV jsme obdrželi  
o 280.050,- Kč méně. Z rozpočtu Zlínského kraje jsme obdrželi  
o 288.000,- Kč méně. Podařilo se nám zrekonstruovat kuchyni s jídel-
nou, kde celková hodnota investice činila 685.905,- Kč. Odpisy vzrostly 
oproti roku 2009 o 202.199,- Kč. Celkové náklady vzrostly o 5.597.724 
Kč tj. o 11%. Celkové příjmy vzrostly o 4.096.785,- Kč tj. o 9%. 8 středi-
sek z celkových 16 skončily ve ztrátě v celkové výši - 1.743.236,- Kč.  



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010 

Ztrátová střediska 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Ředitelství 1 493 911,89 1 493 911,89 0,00 

Terapeutická dílna sv. Justiny  1 590 646,64 1 590 646,64 0,00 

Projekt EU - vzdělávání pracovníků 256 937,67 256 937,67 0,00 

Středisko reprezentace 59 792,01 59 792,01 0,00 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni  3 935 729,60 3 935 729,60 0,00 

Pečovatelská služba Horní Němčí 857 487,96 799 524,90 -57 963,06 

Pečovatelská služba Korytná 3 389 713,58 3 299 997,37 -89 716,21 

Centrum seniorů Uherský Brod 317 850,73 223 200,00 -94 650,73 

Denní stacionář Domovinka 1 060 139,80 884 652,00 -175 487,80 

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 3 663 580,66 3 411 385,07 -252 195,59 

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 4 572 766,18 4 239 282,45 -333 483,73 

Pečovatelská služba Bánov 1 847 541,32 1 491 163,39 -356 377,93 

Krizové centrum Uherský Brod 1 474 479,14 1 091 118,14 -383 361,00 

celkem: 24 520 577,18 22 777 341,13 -1 743 236,05 

        

Zisková střediska 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Pečovatelská služba Strání 2 880 866,24 2 969 878,08 89 011,84 

Charitní dům Vlčnov 3 566 730,25 3 733 256,20 166 525,95 

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice 4 368 091,91 4 596 375,80 228 283,89 

Kuchyně sociální 5 999 853,31 6 231 977,00 232 123,69 

Pečovatelská služba Dolní Němčí 3 458 283,13 3 767 645,93 309 362,80 

Charitní ošetřovatelská služba Uh. Brod 2 918 534,35 3 242 883,23 324 348,88 

celkem: 23 192 359,19 24 542 016,24 1 349 657,05 

        

Hospodářská činnost 

Středisko Náklady Výnosy VH 

Kuchyně podnikatelská 1 438 746,64 1 457 824,44 19 077,80 

  1 438 746,64 1 457 824,44 19 077,80 

        

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2010 

Oblastní charita Uherský Brod 
Náklady Výnosy VH 

49 151 683,01 48 777 181,81 -374 501,20 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PODĚKOVÁNÍ 
Města a obce 
■  Město Uherský Brod 494.000,- Kč (z toho 100.000,- Kč na Charitní pečovatelskou 

službu Uherský Brod, 190.000,- Kč na Denní stacionář Domovinka, 169.999,- Kč na 
Krizové centrum a 24.000,- na Centrum seniorů) 

■  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 2010: Pe-

čovatelská služba Horní Němčí 54.000,- Kč, Pečovatelská služba Bánov 97.000,- Kč, 
Pečovatelská služba Strání 10.000,- Kč, Pečovatelská služba Korytná 181.000,- Kč, 
Pečovatelská služba Dolní Němčí 194.000,- Kč, Charitní pečovatelská služba Uherský 
Brod 221.000,- 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 9.957.000,- Kč (celková výše dotace na sociální služby) 
■  SZF 139.007,- 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 du-
chovní 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 2010 33 



Děkujeme všem a velmi si vážíme vaší podpory 
 

Ing. Petr Houšť                           Ing. Ferdinand Kubáník                          Ing. Ivana Vaculíková 
      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    
Během roku 2010 byly vymezeny základní oblasti, kterým se fundraising bude nadále 
věnovat se zaměřením na spolupráci s firemní sférou a podporou individuálního dár-
covství. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2010 jakýmkoliv způsobem podpořili. Ať už finančním 
či hmotným darem, sponzorstvím, svým časem, znalostmi nebo dobrou radou. Cení-
me si každé spolupráce a iniciativy, která podpoří naše charitní dílo a umožní nám napl-
ňovat naše poslání. Vaši důvěru nezklameme a přijetí Vaší pomoci je pro nás závaz-
kem, ale i povzbuzením do další práce. Vážíme si podpory všech našich příznivců, dlou-
hodobě spolupracujících, i těch nových. Smyslem našeho snažení je pomoci lidem 
v nouzi a Vaše důvěra, štědrost a přízeň pomáhá nejen nám, ale zejména těm potřeb-
ným, kterým osud nebyl příliš nakloněn. Pomoci nejbližším je vždy snadnější než pod-
pořit lidi v tíživé situaci, které osobně neznáte. Za naději pro ně Vám upřímně děkuje-
me. 
 
FIRMY, PODNIKATELÉ 
APEX-PLAY, a.s., Auto Games, a.s., A-Z ELEKTRO plus, s.r.o., CENTIS, spol. s r.o., Dalibor 
Hromčík - Medovina Elisa, EGP INVEST, spol. s r.o., Hydroma, spol. s r.o., Ing. Pavlína 
Vajdíková-ADONIS, INTERSPORT, Tomáš Kment - TK SPORT, KOVODĚL Janča, s.r.o., 
KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o., Lékárna Slunce, s.r.o., Linea Nivnice, a.s., ME-
GASTRO CZ, s.r.o., Pavla Divoká KOBERCE-BYTOVÝ TEXTIL, Regaz, s.r.o., Rostislav Wam-
pula, Pentia Consulting, s.r.o., Slovácké strojírny, a.s., Tamara Šmídová, WELCO spol.     
s r.o. 
 
FYZICKÉ OSOBY 
Ing. Ludvík Hovorka, Ing. Vítek Pavel, Kohoutková Jaroslava, Obadalová Marie, Slováko-
vá Jarmila, Zichová Jarmila 
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DÁRCI III. CHARITNÍHO PLESU VE VLČNOVĚ ZE DNE 12. 2. 2010 
 

ADONIS Uh. Brod, AGRIKOL Uh. Brod, akad. malíř Ašot Arakeljan Horní Němčí, akad. 
malířka Renata Fučíková Praha, Anna Mahdalová Uh. Brod, Anna Pavelčíková Vlčnov, 
Ant. Mikulec Preparace trofejí Vlčnov, Ant. Moštěk stolářství Vlčnov, Ant. Bruštík 
V.S.V.P. Strání, Ant. Pavelka Vlčnov, Ant. Tykal soukromý zemědělec Vlčnov, Araver 
Pavel Šmíd Uh. Brod, ARAVER Vlčnov, Arcibiskup. zámecké sklepy Koníček Vlčnov, 
Arcidiecézní charita Olomouc, ASIA obchod Strání, Autodoprava Ladislav Mikulec Vlč-
nov, Autodoprava Petr Pešl Vlčnov, Autodoprava Vladimír Píška Vlčnov, Autoškola 
APOLLO Polášek Uh. Brod, BAŤA Dolní Němčí, Bohumila Smutná Bánov, Bohumír No-
vák Minimarket Strání, Bowling Magdaléna Strání, B-TEL Uh. Brod, Bytový textil Pavla 
Divoká Uh. Brod, Coolnet Vlčnov, CTM Galicja Uh. Brod, Cukrářství Sanetrníková Dolní 
Němčí, Čalounictví Radek Polanský Vlčnov, ČSOB pobočka Uh. Brod, DALE nábytek Uh. 
Brod, Dana Halášková masáže Bánov, dechová hudba Straňanka, DELIKA Marcel Solík 
Vlčnov, DEPEND p. Krňávek, Dr. Ant. Plachý Lázně Luhačovice, Drogerie a stáčírna Va-
láškovi Uh. Brod, EFF Ing. Tichoň Uh. Brod, Elektro Pavelka Hluk, EMIT- CZ Ivančice, 
Farnost římskokatolická Uherský Brod, Foto Video Zdeněk Koníček Vlčnov, František 
Josefík Pálenice Vlčnov, František Koníček Uzenářství Vlčnov, František Šišák Vlčnov 
Autodoplňky, Galerie v síti Janovcová Brno, GASTRO Instant Kopřivnice, HAMÉ Babice, 
Hana Mahdalová Pracovní oděvy Bánov, Hejtman ZK MVDr. Stanislav Mišák, Hodinář-
ství Zlatnictví Strnka Bojkovice, HOKO-VH Vlčnov, HOKR Lumír Kreisl stavební firma Uh. 
Brod, Homeopatika Vrba Vlčnov, Horní hospoda Vlčnov, Hospůdka u Ježků Vlčnov, 
HUEGLI, Charitní dům Vlčnov, CHOS Uh. Brod, Ing. Aleš Franek Uh. Brod, Ing. Ivan 
Chrástek Uh. Brod, Ing. Ludvík Hovorka Šumice, Ing. Markéta Míšková Hodonín, Ing. 
Petr Houšť Strání, Ing. Vlastimil Koníček Závodní strav. Vlčnov, Ing. Zdeněk Mikeska 
Generali Uh. Brod, INPOST Uh. Hradiště, Jan Kolek Inkoservis Vlčnov, Jan Mořický Ko-
voobrábění Hluk, Jaroslav Tvrdoň Rytec a grafik Vlčnov, Jaroslava Šobáňová Hradčovi-
ce, JEDNOTA spotř. družstvo Uh. Ostroh, Ježek Pavel Hospoda u králíků Vlčnov, JH - Jiří 
Holzer  Strání, Jiří Zemek Vlčnov, Josef Čubík Prodej matrací Uh. Brod, Josef Kadlčík 
Hluk, Josef Minařík Prodej zeleniny Blatnice, Josef Výmola INGLAS Uh. Brod, Josef Ze-
mek RENOVA Vlčnov, JUDr. Anna Kapsová Nivnice, Kadeřnictví Kadlčková Zdena Dolní 
Němčí, KADLO výroba těstovin Dolní Němčí, KASKO Slavkov  Ing. Ant. Kadlček, KASVO 
Uh. Brod, Kateřina Pravdová Vlčnov, Kateřina Rohlíková masáže Vlčnov, Keramika 
Moštěk Vlčnov, Klempířství pokrývačství Havlík Strání, Klub sportu a kultury Vlčnov, 
KMS Maso uzeniny, Knihkupectví Formát Uh. Brod, Koloniál Brulík Nivnice, Konírna 
Horní Němčí, Kontejnerová autodoprava P. Bařina Vlčnov, Kosmetika Jarka Hajdůcho-
vá Dolní Němčí, Koupaliště Boďa Horní Němčí, Kovoděl Bronislav Janča Uh. Brod, Kovo-
děl Petr Janča  Uh. Brod, Kožešnictví Eva Zábranová Vlčnov, Kristýna Mikulcová Cukrář-
ství Vlčnov, Květinářství Bobčíkovi Dolní Němčí, Květinářství Horák Bojkovice, Květinář-
ství Olga Kočicová Bánov, Květinářství Orchidea Boh. Zemková Vlčnov, Ladislav Bedna-
řík Uh. Brod, Lékárna Bánov Hana Tamborová, Lékárna Slavkov, Lékárna Slunce Pharm-
Dr. Milan Kuna, Lékárna Tomanová Strání, Lenka Jelénková Vlčnov, Lidová tvorba Uh. 
Brod, LINEA Nivnice, Lohman a Rauscher Slavkov u Brna, Ludmila Podškubková Móda 
Prostějov, Ludmila Vozárová Vlčnov, LUIZ Ing. Horký Lumomír Veselí n/M., Magda 
Kučerová fyzioterapeutka Vlčnov, Magdaléna Vozárová Studio Magdaléna, Manželé 
Jančovi Korytná, Manželé Kuchařovi Hluk, Manželé Marečkovi Uh. Brod, Marcela Slin-
táková Textil Vlčnov, Marcela Vaculíková líčení Mary Kay, Markéta Grajová kadeřnictví 
Podolí, Marta Mošťková Vlčnov, Marta Pavelčíková Vlčnov, Maso uzeniny Podškubka 
Vlčnov, Matušík Jiří Vlčnov, MaZ Stolářství Nivnice, Medovina Hromčíkovi Nivnice, 
MEGASTRO Staré Město, Město Bojkovice, MEVEK Uh. Brod, Miroslav Pešl Vlčnov, 
Místní hospodářství Strání, Moravské sklárny Květná, Moravský rybářský svaz Uh. 
Brod, Moštěk Jan Vlčnov, Mototechna ADIČ Uh. Brod, MUDr. Jiřina Slavíková Hluk,  
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MUDr. Ladislav Kovář Hluk, MUDr. Vladimír Sváček Dolní Němčí, Nábytek Daniela 
Lečbychová Uh. Brod, Nehtové studie Marie Rytířová Strání, Nehtové studio A. Cho-
vancová Bánov, Obec Bánov, Obec Bánov – kuželky, Obec Dolní Němčí, Obec Horní 
Němčí, Obec Korytná, Obec Nivnice, Obec Slavkov, Obec Strání, Obec Suchov, Obec 
Vlčnov, Oblastní charita Uh. Brod, Obuv Vlčnov Marta Pešlová, Ošetřovatelská služba 
OCH Uh. Brod, Josef Mihal  Charitní dům Horní Němčí, Valeriánová Nivnice, Papír Hrač-
ky Ing. Petr Šobáň Vlčnov, Pavel Kučera servis plynových kotlů Vlčnov, Pavel Žajgla 
maloobchod Strání, Pavla Švrčková Suchov, Pečení vdolečků Ivana Fibichrová Vlčnov, 
Pečovatelská služba Dolní Němčí, Pečovatelská služba OCH Uh. Brod, Penzion Boďa 
Horní Němčí, Petr Zálešák Dřev. Prvovýroba Vlčnov, Pizzerie František Koníček Vlčnov, 
Podlahářství Petr Konrád Uh. Brod, Pohostinství Lesná Horní Němčí, Potraviny Olšava 
Uh. Brod Roman Šašinka, Projektant Ing. Miroslav Moštěk Vlčnov, Průmyslové zboží 
Jan Javor Vlčnov, Reklama design tisk Ivo Zálešák Uh. Brod, Rekreační středisko Vápen-
ky, Renata Vozárová Nehtové studio, rodina Ondrušková Vlčnov, Roman Ryška Hluk, 
Rumpold Uh. Brod, Sabina Mikulcová Vlčnov, SANIZO Uh. Brod, Sbor dobrovolných 
hasičů Vlčnov, SEDNISI Hanáček Uh. Hradiště, Sklenářství Pavel Franek Nivnice, Skloser-
vis Uh. Brod, Spartak Uh. Brod, Společnost Jízdy králů Vlčnov, STAMIT Slavkov, Stejskal 
Podlahové centrum Uh. Brod, STK Vlčnov, Stolářství Miroslav Ondrůšek Vlčnov, Stude-
ná kuchyně Kateřina Chviličková Vlčnov, TEKOO Uh. Brod, TEMPEX Ing. Josef Kučera 
Uh. Brod, Terapeutická dílna sv. Justiny OCH Uh. Brod, Trafika Brimusová Stání, Truh-
lářství Ant. Pešl Vlčnov, Truhlářství Ludvík Bartoš Dolní Němčí, Truhlářství Zpěvák Vlč-
nov, Uzenářství Kovář Podolí, Uzeniny Zedníček, Věra Rapantová Obuv Paolo Santini, 
Veronika Houšťová Strání, Veronika Zábranová kadeřnictví Nika Vlčnov, Veronika Žaj-
glová kadeřmictví Strání, Vinárna u starosty Václav Mikulec Vlčnov, Vinařství A. Vysko-
čilová Blatnice p. Ant., Vlastimil Knechtl Uh. Brod, Vlčnovská zemědělská a.s., Vlčnovské 
vdolečky Svat. Josefíková Vlčnov, Vodo Topo Plyn Bršlica a Bartek Nivnice, Vodo Topo 
Plyn Frant. Dacík Vlčnov, Vodo Topo Plyn Josef Kučera Vlčnov, Vodo Topo Plyn Martin 
Kozůbek Nivnice, Vojtěch Houšť Strání, Výroba nábytku Ctibor Mlýnek Vlčnov, Zakáz-
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