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Váš poskytovatel sociálních služeb 

Vydává Charita Uherský Brod 

„Ježíši - stal ses chudým, abychom my zbohatli z Tvé chudoby; dej, ať nikdy 
nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí! „  

Benedikt XVI. 

 
Matka Tereza říká, že Vánoce jsou skutečně pokaždé, kdy se usmějeme na svého 
bratra a sestru a nabídneme jim pomocnou ruku. Pokaždé, když jiným naslou-
cháme, pokaždé, když se vzdáme našich pravidel, na kterých lpíme, a které nás 
často uzavírají do samoty. Pokaždé, když dáváme druhým aspoň trochu naděje, 
pokaždé, když v pokoře poznáváme naše limity a naši slabost, pokaždé, když do-
volíme, aby Bůh miloval druhé skrze nás. Opravdu vždy tehdy jsou Vánoce. 
 

PŘEJEME VŠEM  
KRÁSNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE! 

Kouzlo Vánoc odolá  
strachu i epidemiím 
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   Jak šel čas v Charitě Uherský Brod v roce 2020 

Tříkrálová sbírka patří 
k neodmyslitelným událostem počátku 

nového roku. Koledníci přináší do  
domácností požehnání a lidé mají mož-
nost přispět na pomoc potřebným. Všem 

za jejich vstřícnost děkujeme!! Tříkrálová 
sbírka se v těchto dnech opět připravuje. 

 

Tradiční ples Charity Uherský Brod  
nemohl chybět ani v roce 2020.  

Uskutečnil se v Bánově a výtěžek této 
benefiční akce posloužil na podporu  

provozu tamní Pečovatelské služby.  

Ocenění v kategorii „Mimořádné mana-
žerské ocenění“ získala v anketě Pracov-
ník roku v sociálních službách Zlínského 
kraje za rok 2020 Miroslava Havlíková, 
vedoucí Pečovatelské služby a dvou od-
lehčovacích služeb ve Strání. Ocenění 

převzala na slavnostním vyhlášení ankety 
ve zlínské Baťově vile ve středu 16. září.  

Letošní rok poznamenala epidemie  
koronaviru COVID-19. Povinnost testovat 
své pracovníky dostali všichni pracovníci 
Charity, kteří pečují o klienty.  
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  Jak šel čas v Charitě Uherský Brod v roce 2020 

Od poloviny června 2020 zajišťuje brodská  
Charita provoz nového Regionálního dobrovol-
nického centra  Zlínského kraje. Mezi hlavní cíle 
projektu patří například zprostředkování nabídky 

a poptávky dobrovolnických služeb, podpora a 
propagace dobrovolnické činnosti. Vzdělávání 

dobrovolníků i koordinátorů, aj. 
poradenství. 

Den Charity se uskutečnil v Charitním Domě  
Horní Němčí 25. září. Součástí akce byla  

mše svatá i žehnání novým charitním  
automobilům a elektrickým kolům.  

  

Sbírková činnost, urče-
ná  pro sociálně slabé rodiny i jednotlivce 

v regionu, je nedílnou součástí činnosti Charity 
Uherský Brod.  O letních prázdninách se, mimo 

jiné, uskutečnila také sbírka školních potřeb. 

V prvním čtvrtletí roku 2021 zahájí provoz nové 
charitní Víceúčelové komunitní centrum v Uher-
ském Brodě . Toto zařízení umožní především se-
tkávání rozličných skupin lidi z celého regionu.  
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Nejlepší pracovníci Charity Uherský Brod roku 2020  

Jako i v předešlých letech, také letos Charita Uherský Brod ocenila své nejlepší pracovníky. Oceně-
ní vzešla z nominací svých kolegů – zaměstnanců Charity Uherský Brod. Všem oceněným gratulu-
jeme a děkujeme za jejich činnost!  
 

Výsledky pro rok 2020: 
 
Nejlepší vedoucí pracovník – „PER OPTIME“  
 
Terezie Fojtíková 
Martina Marečková 
Lenka Staníková 
 
Ocenění za významný přínos pro organizaci „PER BONUS“  
 
František Bílek 
Terezie Fojtíková 
Martina Marečková 
Vladimíra Suchánková 
 
Počin roku – „BENE FACERE“  
 
Oslava výročí Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 
Den Charity v Horním Němčí 
Projekt Regionálního dobrovolnického centra ve Zlíně, 
 
Osobnost roku – „DONATE“    
 
Michal Bábíček - předseda správní rady Nadace Bratří Lužů, Uherský Brod 

Uherskobrodský 
Azylový dům  
pomáhá už 20 let  
 
Významné, 20. výročí od zahá-
jení provozu, si v srpnu připo-
mněli pracovníci Charity spolu 
s  klienty Azylového domu pro 
matky s dětmi v tísni v  
Uherském Brodě a dalšími hos-
ty z řad veřejnosti. Při slavnos-
ti, která se konala ve vnitřních i 
venkovních částech Azylového 
domu nechybělo ocenění pra-
covníků tohoto zařízení, ale i 
kulturní program, občerstvení a 
večerní filmová projekce.  
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Tříkrálová koleda letos zazní, a to i navzdory epidemii koronaviru! Koledování však bude záviset 
na aktuálních hygienických opatřeních. Bude zajištěno, aby se koledníci mezi sebou minimálně 
potkávali, budou povinni nosit ochranné prostředky, nebudou moci vstupovat do domácností, a po-
dobně. Letos přibyla také další změna – lidé mají možnost přispět do online sbírky. Odkaz na tuto 
formu darování příspěvku, najdou zájemci na webu Charity Uherský Brod nebo na internetové adre-
se www.trikralovasbirka.cz Pokud se epidemiologická situace dramatický zhorší, probíhala by jen 
tato forma Tříkrálové sbírky.  
Termín zahájení sbírky v Uherském Brodě se posunuje na pátek 15.1., a sbírka bude pokračovat celý 
týden, až do soboty 23.1. 2021.  
I většina obcí na Uherskobrodsku se chce do koledování pustit. Obce většinou volí jako termín pro 
koledování sobotu 9.1. V obcích, kde se nepodaří sehnat potřebný počet  koledníčků, bude možnost 
přispět do pokladniček na obecních úřadech. Vše v těchto chvílích intenzivně plánujeme.  
Rádi bychom, aby koledníci mohli navštívit každou domácnost. Zvláště symbolicky to vnímáme v 
této době, kdy jsou naše vzájemné kontakty omezené na minimum. Modlíme se, aby návštěva koled-
níčků přinesla Boží pokoj a požehnání do našich domácností a prosvítila temnoty.  
 
František Bílek, koordinátor TKS, Charita Uherský Brod 
 
 
Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku: 
 
František Bílek : 724 651 321,  
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz; 
 

      U domácností Uherskobrodska zazní opět koleda 

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR  
 
Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu ne-
státních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2020. 
Částka ve výši 374.057 Kč bude použita na pořízení vybavení pro domácí hospicovou péči Charity Uherský Brod.  

 
 

mailto:frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
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Vánoční pečení, křížovka  

Ingredience: 
          1⁄2 hrnku ořechů kešu 
·         1 hrnek kokosového másla 
·         1⁄2 hrnku světlého agáve sirupu 
·         3⁄4 hrnku strouhaného kokosu 
·         strouhaný kokos na obalení 
 
Postup: 
Kokosové máslo si vyrobte v robotu. 
Do suchého robotu dejte 3 hrnky strou-
haného kokosu a mixujte tak dlouho, 
až se uvolní tuk. Máslo by mělo být 
téměř tekuté. Vznikne přibližně jeden 
hrnek kokosového másla, které nalijte 
do misky. Přístroj vymyjte a usušte. V 
suchém robotu rozmixujte ořechy kešu 
na jemnou mouku. Přidejte ostatní in-
gredience a zamíchejte. Tvarujte kulič-
ky o průměru cca 1,5 cm a obalujte je v 
kokosu. Dejte chladit do ledničky na 1 
hodinu.  

Kokosové kuličky 
podle Veroniky Klamtové ze Sweet 
Secret of Raw 

ACHÁT, ÁCHAT, ANSÁMBL, ANTIGONA, ATOLEK, AVAŘI, AVIA, BACIL, 
BAGR, BAHNÍK, BOLTCE, ČTYŘHRA, DBÁT, DĚNÍ, EGOISTA, EXPANZE, 
GALAXIE, HESLA, HOLD, HROCH, IDEA, KABINETY, KLAM, KLAN, KMENT, 
KOCÁBA, KOČÍ, KOPANEC, KORD, KRÁČET, KUŘE, KÝTA, LAKY, LINO, 
LÍSTKY, MĚCHÁČ, MLHA, MÓDA, MORD, NADACE, NAPŘED, NEGR, NOHY, 
OBDAT, OGAM, OHRYZEK, OKNO, OLOVA, PAKL, PLKAT, PRAK, REVALVA-
CE, ROPA, RÝHA, SISAL, STRH, STŘELEC, SVĚTLINA, ŠATNÍK, TÁLY, TO-
XIN, TVÁŘ, ÚCHOP, ÚRAZ, VAZÁK, VĚRNÍ, VIBEX, VOJÍN, VRAKY, ZASLAT 

 
Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2020: 
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena 
městem Uherský Brod ve výši 609.900 Kč. 
Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský 
Brod ve výši 56.200 Kč. 
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finanč-
ně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 87.000 Kč. 
Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský 
Brod ve výši 113.300 Kč. 
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně 
podpořen městem Uherý Brod ve výši 65.800 Kč. 
Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uher-
ský Brod ve výši 70.900 Kč. 
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla finančně podpořena 
městem Uherský Brod ve výši  140.000 Kč. 
Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno 
městem Uherský Brod ve výši  42.000 Kč. 
Centrum seniorů Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem 
Uherský Brod ve výši  8.000 Kč. 
Dobrovolnické centrum Stopa bylo finančně podpořeno městem Uher-
ský Brod ve výši 35.000 Kč 
35.000 Kč. 
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Charita Uherský Brod: poděkování za finanční 
podporu na rok 2020 

 

 
Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2020. Zlínský kraj posky-
tl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Tato finanční 
podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným.  
 
Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:  
 
Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních 
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.106.930 Kč 
Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb 
na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 844.800 Kč 
Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území 
Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.633.660 Kč 
Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociál-
ních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.984.810 Kč 
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti 
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.693.720 Kč 
Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na úze-
mí Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.112.010 Kč 
Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních 
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.264.710 Kč 
Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na 
území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.234.710 Kč 
Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na úze-
mí Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.112.510 Kč 
Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních 
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 725.150 Kč 
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnos-
ti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.755.650 Kč 
Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na 
území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.086.100 Kč 
Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb 
na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.260.640 Kč 
Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na úze-
mí Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.731.120 Kč 

 
 

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2020 
 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 
2020. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její 
pomoc potřebným.  
Odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na úze-
mí Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.187.568 Kč 
Ambulantní odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích slu-
žeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.421.000 Kč 
Domácí odlehčovací služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích 
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.419.000 Kč 
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Určeno pro příznivce, dárce a zájemce o činnost Charity Uherský Brod 

Tento zpravodaj je neprodejný 

Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu pro sociální služby na území Zlínského kraje 
pro rok 2020. Celková výše podpory činí Kč 914.700 Kč. 
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov byl podpořen částkou 94.800 Kč. 
Charitní dům Vlčnov byl podpořen částkou 118.500 Kč. 
Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice byl podpořen částkou 134.300 Kč. 
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl podpořen částkou 92.500 Kč. 
Noclehárna Uherský Brod byla podpořena částkou 76.000 Kč. 
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla podpořena částkou 216.700 Kč. 
Odborné sociální poradenství Uherský Brod bylo podpořeno částkou 70.300 Kč. 
Nízkoprahové denní centrum sv.Vincence Uherský Brod bylo podpořeno částkou 111.600 Kč. 
Za výše uvedenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme. 

 

Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu pro službu Sociální rehabilitace. Tato služba je 

poskytována za finanční podpory Operačního programu zaměstnanost a Zlínského kraje pro rok 2020 ve  

výši 1.446.000 Kč. 

 
Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území 
Zlínského kraje pro rok 2020. Celková výše podpory činí Kč 2.250.400 Kč. 
Pečovatelská služba Horní Němčí byla podpořena částkou 116.700 Kč 
Pečovatelská služba Bánov byla podpořena částkou 291.700 Kč 
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla podpořena částkou 439.100 Kč 
Pečovatelská služba Korytná byla podpořena částkou 446.800 Kč 
Pečovatelská služba Strání byla podpořena částkou 418.700 Kč 
Denní stacionář Domovinka byl podpořen částkou 87.000 Kč 
Pečovatelská služba Dolní Němčí byla podpořena částkou 450.400 Kč 

 

Charita Uherský Brod rovněž děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra 
Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2020 neinvestiční dotací ve výši 80 000 Kč.  

 

 
 

Charita Uherský Brod obdržela z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště finanční podpo-
ru ve výši Kč 5.000,- pro službu Odborného sociálního poradenství. 
 
Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 
 
Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu charitních projektů v roce 2020. Projekt 
Rozvoz obědů pro seniory – klienty Charity Uherský Brod byl podpořen částkou ve výši 40.000 Kč a projekt Pračky a sušičky 
pro 3 zařízení Charity Uherský Brod byl podpořen částkou ve výši 100.000 Kč. 
 
 
 
Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR  
 
Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu nestátních ne-
ziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2020. 
Částka ve výši 374.057 Kč bude použita na pořízení vybavení pro domácí hospicovou péči Charity Uherský Brod.  

 


