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

Z kodexu Charity ČR 
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SLOVO ŘEDITELE 

Vážení a milí přátelé, 
 
v současné době, kdy je ředitel Charity Uherský Brod nepřítomen, napíšeme pár řádek 
a zhodnotíme rok 2020. 
 
Rok 2020 byl v Charitě Uherský Brod poznamenán dvěma významnými událostmi. 
Výstavbou víceúčelového komunitního centra a potýkáni se s pandemií COVID 19. 
 
Ještě v zimě r. 2020 začaly rekonstrukční práce na víceúčelovém komunitním centru. 
Celá stavba je v současnosti zkolaudována k 10. 3. 2021. Budova se nachází na náměstí 
v Uherském Brodě, bude sloužit k setkávání všech věkový skupin občanů a 
společenským akcím. V této budově rovněž našly zázemí následující služby: Domácí 
odlehčovací služba Uherský Brod, Terapeutická dílna sv. Justiny, Domácí zdravotní péče, 
Domácí hospicová péče. 
 
Od jara roku 2020 se neustále potýkáme, stejně jako celá společnost, s pandemií COVID 
19. S podobnou situací, tj. uzavíráním průmyslových podniků a výrazným omezováním 
služeb se nikdo z nás nesetkal. Musíme pochválit všechny naše zaměstnance za 
vzájemnou podporu, operativní řízení a obětavost, kterou v těchto časech projevili. Více 
se můžete dozvědět ze zpráv od jednotlivých vedoucích. 
 
Opět se potvrdilo, že charita se snaží pomáhat vždy. Jak jen to bylo možné, nabídli jsme 
veřejnosti služby našich zdravotních sester a v naší nové budově na náměstí zřídili 
testovací centrum, kde testujeme zaměstnance několika firem a zaměstnance města 
Uherský Brod. 
 
Věříme, že celou tuto bolestnou zkoušku společně překonáme a za pár let budeme jen 
vzpomínat – to bylo před covidem, to bylo po covidu. 
 
Velmi si vážíme všech, byť malých dárců a sponzorů. Spolupráce s městem Uherský Brod 
je dlouhodobě velmi dobrá. 
 
Děkujeme všem klientům a příznivcům charity za jejich podporu. Děkujeme všem 
dobrovolníkům, bez kterých se neobejdeme. Největší poděkování však patří našemu 
zřizovateli v Olomouci. 
 
S úctou 
 

Libor Mikel   František Bílek 
zástupce ředitele   zástupce ředitele  
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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE 

Milí přátelé, 
 
dostává se vám do rukou výroční zpráva za rok 2020 naší Charity. 
Prožíváme poslední rok jako velkou zkoušku díky pandemii a 
zároveň výzvu k zamyšlení se nad smyslem života a jeho prioritami. 
 
Máme mezi námi dílo charity, které nám dává možnost si 
uvědomit, že šťastný a naplněný život je prožitý ve službě Bohu a 
svým bližním, zvláště nejpotřebnějším. Každý pokřtěný má ale 
vnímat, že charita není samostatnou jednotkou vedle církve nebo 
farnosti. Všechno patří do jedné skupiny. Nemáme být 
soukromníci, ale navzájem si pomáhat a naslouchat. Pokora a 
naslouchání vede k tomu, abychom viděli za to své egoistické já, 

abychom viděli potřeby druhých lidí. K tomu je ale potřeba mít odvahu k odříkání a odhodlání k 
přinášení obětí. 
 
Naší Charitě moc děkuji za její službu všem potřebným a přeji otevřené oči pro dobré vidění 
potřeb bližních a k tomu hodně lásky, síly, trpělivosti a odhodlání, a hojnost Božího požehnání a 
přímluvu Panny Marie. 
 

P. Svatopluk Pavlica 
děkan 
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O CHARITĚ  

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

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 
ID datové schránky: x9sj7sn 
 
ŘEDITEL, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 
Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA 
+420 602 706 376 
petr.houst@uhbrod.charita.cz 
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELE, HLAVNÍ EKONOM 
Ing. Libor Mikel 
+420 724 651 320 
libor.mikel@uhbrod.charita.cz 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE, SBÍRKOVÁ ČINNOST 
Ing. František Bílek, Ph.D. 
+420 724 651 321 
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz 
 
POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2020 
221 (včetně dohod) 
 
ZŘIZOVATEL 
Arcibiskupství olomoucké 
Wurmova 9 
771 01 Olomouc  
 
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 
uherskobrodský děkanát 
ORP Uherský Brod 

 

POSLÁNÍ - CÍL - ZÁSADY - CÍLOVÁ SKUPINA 

POSLÁNÍ 

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

CÍL 

 poskytování kvalitní a odborné péče 
 rozšiřování okruhu služeb na základě potřebnosti občanů 
 dosažení stabilního postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji 

ZÁSADY 

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

CÍLOVÁ SKUPINA 

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

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 

■  Odborné sociální poradenství  
Mgr. Lukáš Jílek  
Mobil: +420 703 498 546 
Email: lukas.jilek@uhbrod.charita.cz   
 

■  Pečovatelská služba Bánov 
Mgr. Jana Petříková 
Mobil: +420 724 651 325 
Email: jana.petrikova@uhbrod.charita.cz  
 

■  Pečovatelská služba Korytná 
Mgr. Jitka Chvílová  
Mobil: +420 724 651 262 
Email: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz 
Bc. Marie Kubešová Šmídová, DiS. 
Mobil: +420 733 742 052 
Email: marie.kubesova@uhbrod.charita.cz 
  
■  Pečovatelská služba Strání 
■  Odlehčovací služba Strání 
■  Ambulantní odlehčovací služba Strání 
Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
Mobil: +420 776 080 273, +420 724 651 347 
Email: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz  
Silvie Kazíková, DiS. 
Mobil: +420 603 406 539 
Email: silvie.kazikova@uhbrod.charita.cz 
  
■  Pečovatelská služba Horní Němčí 
Mgr. Jana Mackovičová 
Mobil: +420 736 517 603 
Email: jana.mackovicova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Pečovatelská služba Dolní Němčí 
Mgr. Jana Miškeříková 
Mobil: +420 736 525 497 
Email: jana.miskerikova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 
Mgr. Lukáš Jílek 
Mobil: +420 703 498 546 
Email: lukas.jilek@uhbrod.charita.cz 
Ivona Turzová, DiS. 
Mobil: +420 724 651 288 
Email: ivona.turzova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Domácí odlehčovací služba Uherský Brod 
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. 
Mobil: +420 724 651 265 
Email: terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Denní stacionář Domovinka 
Jana Chmelařová, DiS. 
Mobil: +420 739 670 201 
Email: jana.chmelarova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Charitní dům Vlčnov 
Michaela Kameníčková, DiS. 
Mobil: +420 731 697 205 
Email: michaela.kamenickova@uhbrod.charita.cz 

■  Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice 
Bc. Jarmila Kubáňová, DiS. 
Mobil: +420 739 547 626 
Email: jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov 
Jana Chmelařová, DiS. 
Mobil: +420 739 670 201 
Email: jana.chmelarova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 
Mgr. Radka Roubalíková, DiS. 
Telefon: +420 572 633 105, Mobil: +420 724 651 264 
Email: radka.roubalikova@uhbrod.charita.cz 
Mgr. Darja Mičová 
Telefon: +420 572 633 105 
Email: darja.micova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod 
Bc. Bohumila Jančová  
Mobil: +420 601 387 996, +420 724 651 299 
Email: bohumila.jancova@uhbrod.charita.cz 
Bc. Kristýna Smutná  
Mobil: +420 731 693 986 
Email: kristyna.smutna@uhbrod.charita.cz 
 

■  Noclehárna Uherský Brod 
Bc. Pavel Janča  
Mobil: +420 735 713 789, +420 724 651 299 
Email: pavel.janca@uhbrod.charita.cz 
 

■  Centrum seniorů Uherský Brod 
Mgr. Simona Vrba 
Mobil: +420 731 619 772 
Email: simona.vrba@uhbrod.charita.cz  
 

■  Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod 
Mgr. Jana Boráková  
Mobil: +420 739 547 620 
Email: jana.borakova@uhbrod.charita.cz 
Mgr. Iveta Dubravová 
Email: iveta.dubravova@uhbrod.charita.cz 
Bc. Radmila Uhrová 
Email: radmila.uhrova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Sociální rehabilitace Uherský Brod 
Mgr. Jana Boráková  
Mobil: +420 739 547 620 
Email: jana.borakova@uhbrod.charita.cz 
Mgr. Veronika Bartončíková  
Mobil: +420 735 713 788 
Email: veronika.bartoncikova@uhbrod.charita.cz  
Barbara Zlámalová, DiS. 
Mobil: +420 603 962 455 
Email: barbara.zlamalova@uhbrod.charita.cz 
 

■  Regionální centrum sociální pomoci Uherský Brod 
Mgr. Vladimíra Suchánková 
Mobil: +420 733 742 053 
Email: vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz 
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O CHARITĚ  

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

ŘEDITEL  

 

 

ŘEDITELSTVÍ  

   

Oddělení ředitele    

   

Administrativní pracovník   
Personalista, vzdělávání zaměstnanců   
Sociální práce, Regionální centrum sociální pomoci  
WebCarol, Benchmarking, GDPR 
Dobrovolnictví     
Pomoc při mimořádných událostech   
Fundraising a PR   
Sociální projekty   

  

ZÁSTUPCE ŘEDITELE – hlavní ekonom  

  

   Ekonomické oddělení 

   

Ekonom, hlavní účetní 
Mzdová účetní 
Pokladní účetní 
IT pracovník 

  

ZÁSTUPCE ŘEDITELE – pastorační a přímá pomoc  

  

   

Pastorační asistent, Centrum potravinové a materiální pomoci, TKS, PA, 
sbírková a humanitární činnost  

 

 

SOCIÁLNÍ 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 

 

 

Odlehčovací služby  

  

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod  
Odlehčovací služba Strání  
Ambulantní odlehčovací služba Strání 

 

 

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  
Noclehárna Uherský Brod  
Centrum seniorů Uherský Brod  
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod  
Odborné sociální poradenství Uherský Brod  
Sociální rehabilitace Uherský Brod 

 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY  

 

 

Domácí zdravotní péče Uherský Brod  
Domácí hospicová péče Uherský Brod 

 

 

 

 

 

VEDLEJŠÍ A KOMERČNÍ ČINNOST  

  

Kuchyně s jídelnou  
Pedikúra 

  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek  
Masáže 
Doprava osob 
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O CHARITĚ  

PROJEKTY EU 

Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod 
 

 

Název projektu: Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod 
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002402 
Období realizace: 2017 – 2019 
Celkový rozpočet: 20 000 000,00 Kč 
  
Stručný obsah:  
Oblastní charita Uherský Brod  bohužel nedisponuje žádnými vlastními prostory, kde by mohla 
nabídnout kombinaci komunitních a veřejných (sociálních) služeb. Tedy nemůže v současnosti 
naplno poskytovat své služby ať již v oblasti sociální, tak i v oblasti vzdělávacích, kulturních a 
rekreačních aktivit. Jednou z možností je  zbudování komunitního centra, resp. veřejného 
víceúčelového zařízení, ve kterém by se mohli členové komunity setkávat. V rámci předmětné 
výzvy, která je zaměřena výhradně na veřejný, církevní a neziskový sektor, koupila charita vlastní 
nemovitost v centru města Uherského Brodu, kterou zároveň zrekonstruuje plně pro potřeby 
víceúčelového komunitního centra především pro potřeby klientů, kteří by navštěvovali toto nově 
vybudované a zcela ojedinělé centrum v regionu. Klienty centra by byli především osoby ať již se 
zdravotním postižením, senioři, sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené či jinak 
sociálně znevýhodněné skupiny. 
Centrum by jim nabízelo kombinaci jak komunitních služeb a minimální základní sociální 
poradenství, sociální služby v ambulantní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální 
situace a sociálního začleňování a tzn. sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměřené na 
členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. 
  
Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je vytvořit moderní zázemí pro víceúčelové komunitní centrum, v němž 
budou členové komunity (cílové skupiny) mít možnost setkávat se za účelem realizace sociálních, 
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit, které přispějí ke zlepšení sociální situaci jednotlivců 
i komunity v dané lokalitě jako celku. Zároveň bude centrum, mimo provozování volnočasových 
programů a aktivit, kulturních a zájmových akcí, vyplývajících z tradic a zvyků komunity či krajové 
oblasti Uherskohradišťska, resp. Slovácka a Jižní Moravy jako takové, poskytovat i služby veřejně-
sociálního charakteru (ve smyslu z. č. 108/2006 Sb.), tj. služby sociálního poradenství a služby v 
ambulantní a terénní formě se zaměřením se na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního 
začleňování. Tyto služby budou přístupné všem obyvatelům lokality a jejího okolí (celé ORP 
Uherský Brod). V souvislosti s tím lze tedy jednoznačně konstatovat, že se bude jednat o v kraji 
unikátní víceúčelové komunitní centrum, které bude poskytovat kombinaci komunitních a 
veřejných služeb otevřené širokému spektru členů komunity i všem obyvatelům oblasti. Veškeré 
tyto služby by byly členům komunity poskytovány zdarma. Blíže tuto problematiku popisuje studie 
proveditelnosti. 
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Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb  
ve Zlínském kraji 

 

 
 
 
Název projektu: Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776 
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
Období realizace: 7/2016 – 6/2020 
Celkový rozpočet: 459 549 999,30 Kč 
  
Stručný obsah: 
Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní 
asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v 
oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se 
zdravotním postižením. 
  
Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do 
konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím 
evaluace. 
Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, 
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Dílčí obecné cíle projektu zahrnují: 
· zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb; 
· podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby 

ohrožené sociálním vyloučením; 
· zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu; 
· pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi – osoby 

pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu 
nebo návratu na trh práce. 

  
 Cílové skupiny: 
· Osoby se zdravotním postižením 
· Osoby pečující o malé děti 
· Rodiče samoživitelé 
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Rozvoj a lepší dostupnost sociálních služeb  
Charity Uherský Brod 

  

Název projektu: Rozvoj a lepší dostupnost sociálních služeb Charity Uherský Brod 
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002280 
Období realizace: 1. 1. 2017 - 31. 3. 2021 
Celkový rozpočet: 934 431,78 Kč (95 % příspěvek z EFRR, 5 % vlastní zdroje) 
  
Cíl projektu: 
Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního zázemí pro poskytování sociálních služeb, které 
jsou lidem poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro realizaci 
tohoto záměr žadatel plánuje zakoupit vybavení do stávající vlastní nemovitosti v centru města 
Uherského Brodu. Právě nedávno pořízený a v současnosti rekonstruovaný objekt tak díky 
movitému vybavení bude uzpůsoben podle potřeb klientů, kterými jsou osoby ať již se zdravotním 
postižením, senioři či z jinak sociálně znevýhodněné skupiny. Vybavením dotčené prostory budou 
poskytovat služby v oblasti hygienického střediska, tedy sociálního zázemí a celkového dalšího 
zázemí pro službu sociálně terapeutických dílen a sociálně odborné i základního poradenství, 
které jsou plně v souladu s vymezenými hlavními aktivitami vyhlášené výzvy. Cílem projektu je 
vytvořit perfektní zázemí pro poskytování kvalitní a odborné péče při hlavních činnostech charity, 
mezi něž patří podpora a ochrana osob se zdravotním postižením (především mentální postižení) 
a znevýhodněných osob, dále pak poskytování sociálních služeb vyloučeným osobám 
(handicapovaní, oběti trestných činů, osoby vracející se po výkonu trestu apod.) a vykonávání 
aktivit souvisejících se sociálním začleňováním (terapeutické dílny apod.). To vše umožní nové 
vybavení, díky jemuž může docházet ke kvalitní a efektivní inkluzi sociálně vyloučených osob, 
zdravotně postižených osob a jinak ohrožených osob. Dále pak je cílem projektu rozšíření okruhu 
služeb na základě potřebnosti občanů a dosažení stabilního postavení v síti registrovaných 
poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji. 
  
Aktivity projektu: 
V rámci hlavních aktivit projektu se počítá s dovybavením vlastní nemovitosti movitými předměty. 
Bude pořízeno vybavení takovým způsobem, aby vzniklo moderní zázemí pro uživatele a 
pracovníky, především v oblasti sociálně terapeutických dílen a sociálně odborného a základního 
poradenství. Zároveň je vždy ke každé službě nezbytné personální zázemí pracovníků charity 
(kanceláře, zasedací místnosti, šatny, sociální zařízení, kuchyňské kouty) a dále pak i zázemí pro 
příchozí klienty (šatny, sociální zařízení). 
Vedlejší aktivity počítají s pořízením služeb (zpracování studie proveditelnosti, organizace a 
realizace výběrových řízení) pro uskutečnění hlavní aktivity projektu. 
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„Pilotní ověření projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví“ - 
Zlínský kraj“ 

 
 
 

          

 
 
Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje 
 
Projekt „KONCEPCE ROZVOJE DOBROVOLNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE S AKCENTEM NA ZAJIŠTĚNÍ 
REGIONÁLNÍ A OBOROVÉ DOSTUPNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V PODOBĚ DOBROVOLNICKÝCH 
CENTER“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724 je spolufinancován Evropskou 
unií.  
 
Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování 
prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další 
rozvoj dobrovolnických aktivit  
 
Činnost regionálních dobrovolnických center 
 
Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové 
organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Regionální dobrovolnická centra jsou 
aktuálně zřízena v těchto krajích:  
 
RDC Hl. m. Praha – provozovna Letokruh, z.ú.; RDC Středočeský kraj – provozovna Letokruh, z.ú.; 
RDC Jihočeský kraj – provozovna KreBul, o.p.s.; RDC Liberecký kraj – provozovna ADRA, o.p.s.: DC 
Libereckého kraje; RDC Moravskoslezský kraj – provozovna ADRA, o.p.s.: DC Ostrava; RDC 
Karlovarský kraj – provozovna INSTAND, Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve 
veřejných službách, z.ú.; RDC Pardubický kraj – provozovna KONEP, z.s.; RDC Plzeňský kraj – 
provozovna Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.; RDC Ústecký kraj – provozovna 
Dobrovolnické centrum, z. s.; RDC Jihomoravský kraj – provozovna Plán B, z. s.; RDC Zlínský kraj – 
provozovna Charita Uherský Brod 
 
Regionální dobrovolnická centra realizují následující aktivity:  
 
1. Vytváří a udržují webovou stránku (novou či upraví stávající), na které pověřená osoba RDC 

zveřejňuje:  
a) aktuální informace o dobrovolnictví v kraji a v České republice,  
b) databázi dobrovolnických organizací a zájemců o dobrovolnictví za účelem 

zprostředkování příležitostí k dobrovolnictví v kraji,  
2. Vytváří a udržují databázi s přehledem lokálních dobrovolnických center (LDC), organizací 

vysílajících a přijímajících dobrovolníky a dalších dobrovolnických organizací (tj. organizací, 
které si vyhledávají dobrovolníky, školí je apod. pouze pro svou vlastní potřebu),  

3. Aktivně se podílí na zprostředkování nabídky a poptávky po dobrovolnictví v kraji,  
4. Podporují a propagují dobrovolnictví v kraji,  
5. Pořádají po dobu 24 měsíců jejich realizace minimálně 1x „Dny dobrovolnictví“ v kraji,  
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6. Pořádají minimálně 8x po dobu 24 měsíců realizace RDC (v rovnoměrných intervalech) „Dne 
otevřených dveří dobrovolnictví v kraji“,  

7. Zajišťují po dobu 24 měsíců realizace provoz RDC pro veřejnost, pro zájemce o dobrovolnictví 
v kraji,  

8. Realizují bezúplatné vzdělávání,  
a) koordinátorů dobrovolníků LDC, dobrovolnických organizací nebo kontaktních 

osob přijímajících organizací v kraji  
b) dobrovolníků v kraji  

9. Jsou partnerem pro orgány samosprávy při tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory 
dobrovolnictví v kraji, aktivně vznik a existenci takových dokumentů v kraji prosazují.  

10. Poskytují písemné odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví 
 
 
 

Příměstské tábory Charita Uherský Brod 

 
 

 

 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015480 
Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Trvání projektu: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2022 
 
Projekt je zaměřen na oblast sladění rodinného a pracovního života, a to v kontextu zajištění péče 
o děti navštěvující ZŠ, kdy existuje nesoulad mezi časovou dostupností péče rodičů a dostupností 
služeb péče o tyto děti. Tento problém je v projektu řešen prostřednictvím realizace příměstských 
táborů v době pracovních dní o školních prázdninách. Ty doplní současnou nedostatečnou 
nabídku služeb péče o děti na ZŠ v souladu s potřebami rodičů či pečujících osob. 
 
Cílovými skupinami projektu jsou: osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po 
návratu z mateřské/rodičovské dovolené  
 
Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního 
programu Zaměstnanost. 
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Společně bez hranic 

 
 

 

 
Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 
 
Název malého projektu: Společně bez hranic  
Kód: CZ/FMP/11b/05/063  
Rozpočet: 20 000 € (85 % příspěvek z EFRR, 15 % vlastní zdroje)  
Doba realizace: 10/2020 – 09/2021  
Partneři projektu: Charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézna charita 
 
Stručný popis malého projektu:  
Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň přeshraniční spolupráce mezi regionálními aktéry, 
kterými jsou Charita Uherský Brod a Trnavská arcidiecézní charita. A to prostřednictvím rozvoje 
společného informačního prostoru, výměny zkušeností a vzděláváním. Organizace se potýkají s 
problémy nedostatku informací a kompetencí mezi pracovníky organizační struktury a 
zaměstnanci, což brání rozvoji v oblasti efektivní správy. Stanoveného cíle projektu bude 
dosaženo podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi, 
a to prostřednictvím konkrétních projektových aktivit. Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé 
(zaměstnanci, dobrovolníci, klienti) přeshraničního regionu Trnava a Uherský Brod.  
 
Aktivity projektu:  
Cílem projektu je podpora spolupráce mezi dvěma regionálními aktéry, která dá za vznik novému 
partnerství. Vzhledem k zaměření projektu a postupům, které jsou nezbytné pro naplnění 
stanoveného cíle, zahrnuje projekt kromě dvou povinných aktivit i tyto vybrané aktivity:  
 
1) Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu  
Pro potřeby projektu se uskuteční několik realizací kulatého stolu s cílem vzájemné domluvy a 
přípravy jednotlivých aktivit v rámci spolupráce na projektu. 

 
2) Rozvoj spolupráce institucí veřejné zprávy  
Aktivita bude naplněna prostřednictvím cyklu společných školení, které budou probíhat střídavě 
na české a na slovenské straně, s cílem zvýšit odborné kompetence pracovníků obou partnerů. 
Prostřednictvím aktivity dojde zároveň k vypracování společné metodiky/pracovního materiálu 
s cílem aplikace jednotných pracovních postupů do praxe, podpory přeshraničního dopadu, ale 
i úspěšného udržení partnerství. 

 
3) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur  
V průběhu projektu bude realizováno několik společných výměnných aktivit mezi partnery 
projektu, a to střídavě na obou stranách hranice, s cílem úspěšného navázání partnerství nejen 
mezi organizačními strukturami, ale také klienty.  
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Díky této nové přeshraniční platformě bude moci docházet k vzájemnému sdílení zkušeností i 
místních tradic, přípravě a realizaci dalších společných projektů, společnému rozšiřování znalostí 
a také k navazování nových mezilidských vztahů mezi zaměstnanci i klienty obou organizací. 
 
 
 

Potravinová a materiální pomoc  
nejchudším osobám II 

 
 

 
 
Registrační číslo projektu: CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 
 
Cíl projektu: 
Poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a základní zboží. Z potravin 
jde hlavně o konzervy a trvanlivé potraviny, vždy s důrazem na kvalitu složení. Materiální pomoc 
zahrnuje potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní kuchyňské vybavení, ošacení (spodní 
prádlo, šály, čepice apod.), potřeby pro péči o novorozence a kojence, základní úklidové 
prostředky. 
 
Partnerem projektu je Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. Oblastní charita Uherský Brod 
jakožto spolupracující organizace Potravinové banky zajišťuje distribuci zboží potřebným lidem. 
Statistika projektu je uvedena ve zprávě o činnosti Centra potravinové a materiální pomoci svaté 
Zdislavy. 
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Pořízení vybavení pro domácí hospicovou péči –  
Charita Uherský Brod 

 
 

 

Rozhodnutí číslo: 28/2020/PPNN/OKD 
 
Prostřednictvím realizace projektu jsme chtěli pacientům zajistit potřebnou péči v domácím 
prostředí a docílit toho, že nebudeme nemocné vytrhávat z jejich přirozených sociálních vazeb. 
Umožnit jim, aby poslední období života prožili kvalitně v důstojném a vlídném prostředí a ve 
společnosti svých blízkých. 
 
Cílem projektu bylo zajistit dostatečné množství zdravotních pomůcek pro podporu kvality života 
pacienta a jeho rodiny, a to až do jeho samotného závěru. Domácí hospicová péče Charity Uherský 
Brod tímto pořízením zkvalitnila a podpořila právě tuto péči, která je v současné době velmi 
moderním a rozvíjejícím trendem. 
 
Zakoupením neinvestičního vybavení pro následné zapůjčení těchto zdravotních či 
kompenzačních pomůcek a speciálních zdravotnických přístrojů se tak podpořila a zlepšila domácí 
hospicová péče. Projekt umožnil terminálně nemocným důstojné prožití poslední části života v 
domácím prostředí a pečujícím členům jejich rodin usnadnil řešení obtížné životní situace. Projekt 
tedy přispěl k zajištění kvalitnějšího života a nabídl umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc. 
 
Prostřednictvím realizovaného projektu byl naplněný výše uvedený cíl včetně níže uvedené 
aktivity projektu, která byla stanovena v žádosti o dotaci. 
 

• Aktivita: A1 Pořízení neinvestičního vybavení 
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Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb  
Charity Uherský Brod 

 

 
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707 
Termín realizace projektu: 2016 - 2021 
 
Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní podmínky pro poskytování sociálních služeb Charity Uherský 
Brod ve městě Uherský Brod a v jeho okolí (MAS Východní Slovácko a okolí), tak aby byla zajištěna 
dostupnost těchto služeb maximálnímu možnému počtu klientů. Cílem bude konkrétně dosaženo 
nákupem dvou nových osobních automobilů pro účely poskytování pečovatelské služby v terénní 
formě. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
UHERSKÝ BROD
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provoz Charitní pečovatelské služby Uherský 
Brod byl zahájen r. 1993 pod názvem Charitní 
ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) a 
později pod názvem Pečovatelská služba 
komplexní domácí péče (PS KDP, do 31. 5. 
2010). Od té doby se nazývá Charitní 
pečovatelská služba Uherský Brod (CHPS UB). 
CHPS UB působí v správním obvodě ORP 
Uherský Brod: město Uherský Brod (+ 
příměstské části Újezdec u Luhačovic, Těšov, 
Havřice), Šumice, Nezdenice, Záhorovice, 
Prakšice, Pašovice, Drslavice, Hradčovice (+ část 
Lhotka), Vlčnov, Veletiny, Bánov, Nivnice  
 
Rozvoz obědů – Nivnice, Korytná, Horní Němčí, 
Dolní Němčí, Slavkov 
 
SO ORP Zlín:  
Velký Ořechov 
 
Úkony v rámci CHPS UB 
poskytují odborně 
vyškolení pracovníci v 
sociálních službách podle 
§116 zákona O sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. 
a jsou hrazeny podle 
vyhlášky č. 505/2006Sb., 
jíž se provádějí některá 
ustanovení zákona o 
sociálních službách podle 
platných novelizací. 

Cílem CHPS UB je pomáhat klientům v jejich 
přirozeném sociálním prostředí při zvládaní 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní 
hygieně, zajištění nebo přijímání stravy, 
zajištění chodu domácnosti a zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím. 
Typický klient CHPS UB čelí znevýhodněním v 
důsledku stáří, je křehký, má zvláštní rizika i 
potřeby, nebo atypické zdravotní projevy. 
Potřebuje podporu v zachování osobnostní 
integrity proti beznaději, zoufalství a strachu ze 
smrti. Buď si přeje sám udržovat a obnovovat 
svou soběstačnost, aby mohl být schopen 
stárnout a umírat ve známém a přirozeném 
prostředí domova a domácí komunity v kruhu 
nejbližších osob, nebo je k tomu prostě 
donucen v důsledku omezené nabídky 
adekvátních pobytových služeb, případně 
čekacími lhůtami v těchto službách. 
Pomáháme také lidem v akutních situacích, 
například v případě náhlého zhoršení 
zdravotního stavu po cévních mozkových 
příhodách, po propuštění z hospitalizace do 
domácí péče nebo v terminálním stadiu 
onemocnění, kteří mnohdy ještě nepobírají 
příspěvek na péči. Jsme v první linii při řešení 
společenských problémů vyvstávajících 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Olga Slabiňáková 
mobil: +420 730 562 286 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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v důsledku obecně rychlejšího stárnutí 
populace a stále se zvětšujícího okruhu osob, 
které trpí poruchami kognitivních funkcí a 
chování, demencí a pestrou psychiatrickou 
symptomatologií. 
Od 1. 1. 2021 poskytujeme pečovatelskou 
službu v těchto časových intervalech:  
pondělí - pátek od 6:00 hod do 22:00 hod a v 
sobotu, neděli a o svátcích od 6:00 hod – 22:00 
hod. Rok od roku zaznamenáváme zvýšený 
zájem o poskytování pečovatelské služby. V 
roce 2020 jsme zpracovali téměř 70 žádostí o 
poskytnutí služby. Registrujeme také zvýšenou 
poptávku o poskytování služby v odpoledních a 
podvečerních hodinách v běžné pracovní dny a 
o víkendech a svátcích, kterou s ohledem na 
naše aktuální personální a kapacitní možnosti 

nedokážeme uspokojit. Z těchto důvodů 
pravidelně žádáme Zlínský kraj o poskytnutí 
prostředků, které by umožnily rozšířit 
poskytování služby v odpoledních a 
podvečerních hodinách v běžné pracovní dny a 
o víkendech a svátcích.  
I přesto, že nedokážeme plně uspokojit 
poptávku o poskytování služby, snažíme se vyjít 
vstříc každému individuálně podle jeho potřeb. 
Při poskytování úkonů klientům CHPS UB 
respektujeme jejich autonomii a vůli, 
reflektujeme jejich potřeby,  přijímáme 
spolupráci laiků, především pečujících rodin, 
ale také přátel, sousedů a dobrovolníků a 
usilujeme o prolomení resortních i profesních 
bariér při řešení jejich situace.

Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Pečovatelská služba 

Identifikátor 3918445 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 13/12,35 
Okamžitá kapacita služby 6 klientů 
Počet klientů 118 (41 mužů, 77 žen) 
Věkový průměr 81 let 
Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 11 382 
Počet ujetých kilometrů celkem 88 571 
Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 6 963 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečovatelská služba Bánov je terénní sociální 
služba fungující v nepřetržitém provozu. 
Poskytuje své služby nejen v obci Bánov, kde 
má tato služba zázemí, ale i v obci Bystřice pod 
Lopeníkem. Posláním této služby je individuální 
zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění, zdravotního nebo 
tělesného postižení a rodinám s dětmi. Služba 
je vybavena též skladem s kompenzačními 
pomůckami, které jsou možné na požádání 
vypůjčit i veřejnosti.  
Při ohlédnutí se za rokem 2020 můžeme 
konstatovat, že to byl rok nejen psychicky, ale i 
fyzicky velmi náročný. Začalo to přípravou na 
Charitní ples, který se konal 14. 2. 2020. Byla to 
také poslední velká akce, která se mohla konat 
ve velkém počtu osob. V březnu nastalo něco, 
co si ani ve snu nikdo z nás nedovedl představit. 
Celý svět se obrátil vzhůru nohama. Pandemie 
v podobě koronavirové krize. Nastal strach, 
panika, nikdo z nás nevěděl, co se děje. 
Najednou naši zemi pohltily vládou nastoleny 
zákazy a různá nařízení. Pro naši službu to 

znamenalo izolaci od venkovního prostředí, 
omezení styku klientů s blízkými osobami. 
Prioritou tedy bylo ochránit zdraví nás a našich 
klientů. Během té doby se služba stala tzv. 
jedinou „fungující rodinou“, která byla nablízku 
našim osamělým seniorům v absenci rodinných 
příslušníků.  
Proto bychom tímto chtěli poděkovat 
především našemu pečujícímu personálu za 
jejich vysoké pracovní nasazení a obětavou 
práci, která nás svým množstvím náročné práce 
v této nelehké době provázela. Taktéž 
neopomíjíme a děkujeme i obecnímu úřadu 
Bánov, místnímu duchovnímu správci P. Jiřímu 
Putalovi a všem našim podporovatelům.

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Pečovatelská služba 

Identifikátor 3475241 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 9 / 8,5 
Okamžitá kapacita služby 3 klienti 
Počet klientů 25 (6 mužů, 19 žen) 
Věkový průměr 81 
Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 3 783 
Počet ujetých km celkem 2 269 
Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 20 545 

 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Ivana Končitíková 
mobil: +420 724 651 283, 
+420 730 598 601 
Bánov 721 
687 54 Bánov 
+420 730  598 601 
ivana.koncitikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ NĚMČÍ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečovatelskou službu poskytujeme klientům 
jak v Charitním domě sv. Václava v Horním 
Němčí, tak i v domácnostech v obci Horní 
Němčí a Slavkov. Službu poskytujeme dospělým 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického 
onemocnění, zdravotního 
nebo tělesného postižení a 
rodinám s dětmi. 
Cílem služby je zajištění 
podpory, pomoci a péče lidem, 
kteří potřebují pomoc jiné 
fyzické osoby při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní 
osobu a jejich domácnost a 
nemohou si péči zajistit jinak. 
Službu poskytujeme denně od 
7.00 do 18.00 hod. Maximální 
kapacita služby jsou 2 klienti v 
jeden okamžik (Po až Pá: od 
7.00 do 14.00 hod. - okamžitá 
kapacita 2 klienti, od 14.00 do 
18.00 hod. – okamžitá kapacita 

1 klient/ So, Ne, Svátky: od 7.00 do 18.00 hod. 
– okamžitá kapacita 1 klient). 
Ošetřovatelskou službu zajišťuje Domácí 
zdravotní péče Charity Uherský Brod ve 
spolupráci s místní praktickou lékařkou MUDr. 
Neugebauerovou.  
Nebývalou vlnu dobročinnosti spustila naše 
účast v projektu „Ježíškova vnoučata“ díky 
které se všem našim klientům splnilo dlouho 
očekávané přání. Dárcům moc děkujeme. 
Bohužel z důvodu pandemie Covid-19 se 
poprvé po třinácti letech nekonal tradiční 
celocharitní turnaj v „Člověče nezlob se“, který 
každoročně pořádáme pro klienty charitních a 
pečovatelských domů a pro klienty Stacionáře 
Svaté rodiny z Luhačovic. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým 

kolegyním a kolegům za 
příkladnou práci a obětavost v 
tomto nelehkém a náročném 
období. 
Za velmi dobrou spolupráci však 
patří poděkování i p. Lumíru 
Kreislovi, starostovi obce za 
velmi dobrou spolupráci a všem 
ostatním, kteří se podporou 
podíleli na zajištění nového 
elektrokola pro naši službu. Díky 
tomu bude možné zvýšit nejen 
mobilitu, ale také ušetřit 
náklady a přispět k ochraně 
životního prostředí. 
 

 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Pečovatelská služba 

Identifikátor 1806627 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 5/3,63 
Okamžitá kapacita služby 2 klienti 
Počet klientů 18 (7 mužů a 11 žen) 
Věkový průměr 79 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 2 307 

Počet ujetých kilometrů celkem 4 284 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 4 622 
 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Markéta Hurtová 
mobil: +420 724 651 260 
 
Horní Němčí 158 
687 64 Horní Němčí 
+420 572 648 474 
marketa.hurtova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pečovatelská služba Dolní Němčí již 14 let 
poskytuje péči klientům, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, tělesného, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení a rodinám s dětmi. 
Cílem naší služby je zajištění podpory a pomoci 
při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a 
domácnost. Jedná se o terénní službu 
poskytovanou občanům obce Dolní Němčí (ať 
už žijícím v Domě s chráněnými byty či jinde v 
obci) v nepřetržitém provozu. 
V roce 2020 jsme poskytli péči celkem 52 
klientům, 15 mužům a 37 ženám. Věkový 
průměr u mužů dosahoval 69 let, u žen 80 let. 
Naše pracovnice vykonaly u klientů  v 
uplynulém roce 35 937 návštěv. 
Rok 2020 byl ve znamení epidemie covid-19, 
která znemožnila konání kulturních a 
společenských akcí a omezila kontakt klientů s 
jejich blízkými. V této nelehké době potěšily 
naše klienty děti z Misijního klubka Dolní 

Němčí, které si pro ně připravily povzbuzující 
vzkazy a obrázky, před Vánocemi pak dárečky a 
vánoční přáníčka.   
 

 
 
V průběhu roku ke klientům docházel P. Mgr. 
Petr Hofírek a pastorační asistent Ing. František 
Bílek, Ph.D. 
Po zdravotní stránce se klientům věnovala 
zdravotní sestra z Domácí zdravotní péče a 
pokračovala i spolupráce s praktickým lékařem 
MUDr. Vladimírem Sváčkem. 
Na závěr bychom rádi poděkovali obci Dolní 
Němčí za poskytnutí finančních prostředků na 
provoz služby a pro zakoupení nové pračky. 
 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Pečovatelská služba 

Identifikátor 9716717 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 11/9,9 
Okamžitá kapacita služby 4 klienti 
Počet klientů 52 
Věkový průměr 77 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 9 215 

Počet ujetých kilometrů celkem 2 219 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 11 818 

 
 
 

  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Zdena Bartošová 
mobil: +420 724 651 263 
 
Školní 888 
687 62 Dolní Němčí 
+420 724 651 263 
zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečovatelská služba Korytná již 16. rokem 
pomáhá potřebným lidem v Domě s 
chráněnými byty v Korytné, v obci Korytná a 
nově také v obci Nivnice. Oproti jiným rokům 
byl rok 2020 pro nás, naše klienty i jejich 
rodinné příslušníky daleko náročnější vzhledem 
ke koronavirové situaci. 
V březnu 2020 jsme se na základě vládních 
doporučení a krizových plánů Charity museli z 
bezpečnostních důvodů rozdělit na dva týmy, 
abychom snížili riziko nákazy mezi zaměstnanci 
a zamezili tak případnému výpadku celého 
personálu služby. Přes obtíže s pokrytím služeb 
jsme všechno zvládli a nemuseli jsme 
přistupovat k omezování služeb. Vzájemná 
podpora v kolektivu byla i přes náročnou situaci 
úžasná. Snažili jsme se také klienty maximálně 
rozveselit a zmírnit tak smutek z odloučení od 
rodin. Úkolem personálu bylo tedy postarat se 
o klienty nejen po fyzické stránce, ale ve 
zvýšené míře i po té psychické. 
I přes složité období oslavila v květnu jedna z 
našich klientek krásných 90 let. Díky rozvolnění 
oslavila na dvoře zahrady domu s chráněnými 
byty kulaté výročí za účasti rodiny, některých 
klientů a otce Mgr. Zdeňka Gerharda Klimeše, 
který pak za všechny klienty a personál naší 
služby odsloužil mši svatou. 
Uprostřed léta jsme společně s klienty 
uspořádali menší grilování a opékali špekáčky, 
za zvýšených bezpečnostních podmínek mohly 
klienty výjimečně navštěvovat rodiny, což pro 
ně bylo největší radostí. 
Zhoršující se pandemická situace bohužel na 
podzim jakékoliv společenské aktivity 
znemožnila, takže jsme se snažili program v 

rámci svých možností vymýšlet sami a klientům 
každodenní život zpříjemnit. S tím nám 
pomáhala i dobrovolnice Kristýnka, která 
studuje zdravotní školu.  
V zimě proběhlo také každoroční tradiční 
zdobení vánočních stromečků a zpívaly se 
koledy. I přes to, že byl pro nás celý rok 
náročný, zvládli jsme ho díky dodržování všech 
nastavených protiepidemiologických opatření 
bez výskytu nákazy. Veliké poděkování patří 
klientům v domě s chráněnými byty i jejich 
rodinám, které tato opatření chápaly a 
podporovaly nás. Dále také sponzorům, 
lékařům, farnosti a všem dobrovolníkům a 
praktikantům.  
 

 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Mgr. Jitka Chvílová 
mobil: +420 724 651 262 
 
Korytná 107 
687 52 Korytná 
+420 724 651 294 
jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Neobešli bychom se ani bez úžasné podpory 
obce Korytná. Služba mohla nejen fungovat, ale 
také se dále rozvíjet díky dotaci od obce, která 
v letošním roce činila 66 200 Kč. Tato částka 
byla určena na nákup elektrokola pro 
pečovatelky, které se tak mohou dostávat 
pohodlněji za klienty v terénu i pokud nevlastní 
řidičský průkaz, a dále pak na kompenzační 

pomůcky a další věci potřebné do provozu. 
Tímto bychom obci rádi poděkovali za 
poskytnutý příspěvek i za veškerou další 
spolupráci, které se nám v letošním roce 
dostalo a která byla vyjádřením podpory naší 
služby. 
Zvláštní poděkování patří celému kolektivu 
služby, který celý náročný rok dokonale zvládl. 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Pečovatelská služba 

Identifikátor 4069740 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 11/10,34 
Okamžitá kapacita služby 4 klienti 
Počet klientů 21 (5 mužů, 16 žen) 
Věkový průměr 80 let 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 4 936 

Počet ujetých kilometrů celkem 3 124 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 11 463 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRÁNÍ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pečovatelská služba je terénní službou 
poskytovanou v domácnosti člověka, který je 
odkázaný na pomoc druhé osoby. Straňanská 
pečovatelská služba pomáhá potřebným lidem 
v obcích Strání, Březová a Lopeník již 17 let. Sídlí 
v Domě s pečovatelskou službou ve Strání.  
Cílovou skupinou jsou dospělé osoby závislé na 
pomoci druhé osoby a rodiny s dětmi, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci. 
Naše služba funguje nepřetržitě, 365 dnů v 
roce. Nouze o klienty naše služba rozhodně 
nemá. Zejména v době covidové jsme 
zajišťovali navíc i bezkontaktní dodání nákupu 
osobám COVID-19 pozitivním, které byly v 
izolaci a neměly jiný způsob zajištění potravin a 
hygienických potřeb.  
 

 
 
Pečovatelky denně navštěvují klienty, jejichž 
zdravotní stav a sociální situace vyžaduje jejich 
pomoc. Mnohdy byly situace velmi složité a 
vypjaté. O to víc, že jsme se po celý rok 2020 
potýkali s koronavirovou pandemií. Vysoké 

nároky na ochranu našich klientů v první i druhé 
či třetí vlně pandemie byly kladeny zejména na 
naše pečovatelky. Celý tým pečovatelské služby 
tvoří výhradě ženy. Většina z nich má doma děti 
nebo staré rodiče. Je potřeba ochránit i je. 
Téměř všechny pečovatelky však zůstávají i 
nadále pracovat v první linii s plným nasazením, 
a to proto, že se na sociální služby tolik nemyslí. 
Naše děvčata však cítí morální zodpovědnost 
nenechat klienty na holičkách a za každou cenu 
je ochránit před Covidem. Mají to však velmi 
náročné, protože i na ně doma čekají děti, 
kterým musí zajistit dohled, pomoc s distanční 
výukou, celodenní stravu.  A tak je doma čeká 
další směna. Potom si krátce odpočinout a ráno 
opět do služby.  
 

 
 
V DPS jsme se s Covidem setkali opakovaně. 
Snažili jsme se naše klienty ochránit omezením 
návštěv, což bylo pro naše klienty velmi 
náročné období. Zaměstnanci patří k osobám, 
které musí podstoupit pravidelné testování v 5-
ti denních intervalech na SARS-CoV-2 metodou 
POCT. Není to nic příjemného, ale za jistotu, že 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
mobil: +420 776 080 273 
 
Cyrila a Metoděje 271 
687 65 Strání 
+420 724 651 347 
miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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nenakazíme klienty ani své rodiny, to stojí.  
Únava personálu je oprávněná. Nyní byla práce 
jiná. Nasadit respirátory, rukavice, pracovní 
oblečení a směna končící až večer může začít. A 
je to hodně těžké. Oblečený Tyvek, (skafandr, 
jak tomu říkají naši klienti), zamlžený štít, 
beznaděj, únava, střídající se sanitky…... Bylo 
potřeba zajistit službu i za nemocné kolegyně 
nebo ty, které zůstaly na OČR. Těmto ženám 
patří veliké poděkování !!! Pracuje zde celkem 
20 lidí, z toho drtivá většina je Strání.  
Firma Škoda auto a.s. nám v době koronavirové 
epidemii zapůjčila vozidlo na zajištění zvýšené 
péče, což nám velmi pomohlo. 
Obtíže a závislost na pomoci druhé osoby 
našich klientů se snažíme zmírnit nejenom 
profesionální péčí, ale i zapůjčováním 
kompenzačních pomůcek. Sklad pomůcek v 
Domě s pečovatelskou službou ve Strání 
pravidelně obnovujeme a doplňujeme. 
Poptávka po výpůjčkách neustále stoupá.  
 

 

 
O naše klienty je pečováno i po duchovní 
stránce. Každou neděli za našimi klienty 
přichází jáhen se svatým přijímáním, které se 
podává v kapli DPS vybudované v roce 2013. Na 
mši svaté se zde scházíme minimálně jednou za 
měsíc, pokud to však koronavirová situace 
dovoluje. Za našimi klienty dochází do jejich 
domácnosti i pastorační pracovník Charity 
Uherský Brod. Pobyt v DPS se snažíme klientům 
zpříjemnit i domácím kinem, promítáním filmů 
na přání. To mají naši klienti velmi rádi. Stihli 
jsme ještě před koronavirovou epidemií 
dokonce i Fašank. Klienti a jejich návštěvy mají 
možnost za pěkného počasí pobesedovat pod 
pergolou, kterou se Charitě podařilo za pomocí 
sponzora a obce Strání pro naše klienty 
postavit. 
Jsem nesmírně ráda, když si naší práce všimnou 
i lidé „zvenku“. To nás všechny opravdu potěší 
a povzbudí. Děkujeme za drobné dary, které 
nám přinesli. Ať už to byly jablíčka, káva, 
čokoláda, bábovka nebo něco jiného. Současně 
děkujeme Vám, že vidíte a vnímáte, co se ve 
společnosti děje.  Rok 2020 byl opravdu 
náročný. Snad už bude brzy zase líp.  
 
Děkuji za spolupráci obcím Strání, Březová i 
Lopeník, farnostem, lékařům, lékárníkům. A 
taky našim rodinným příslušníkům. Protože bez 
jejich podpory, bychom tuto práci dělat 
nemohli.  
Velké díky patří Vám - sponzorům, 
dobrovolníkům a příznivcům. Děkujeme, že 
nám pomáháte pomáhat. 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Pečovatelská služba 

Identifikátor 6347392 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 19/13,2 
Okamžitá kapacita služby 4 klienti 
Počet klientů 59 
Věkový průměr 80,5 let 

Počet rozvezených obědů 8 020 

Počet ujetých kilometrů celkem 19 899 

Počet provedených výkonů 110 317 

Počet hodin strávených v přímé péči 17 381 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odlehčovací služba Strání je pobytovou službou, 
která zahájila provoz 1.1.2019 jako další služba 
poskytovaná v Domě s pečovatelskou službou 
ve Strání. Jedná se o službu, která umožňuje 
přechodný pobyt klientům po dobu dovolené, 
onemocnění či pracovního zaneprázdnění 
pečující osoby, nebo aby pečující osoba či 
rodina načerpala novou sílu při péči o svého 
blízkého. Umožňuje dále krátkodobou pomoc 
rodině, která má člena rodiny v nemocničním 
zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení 
nebo potřebuje přizpůsobit bytové podmínky 
péči o nemocného (rekonstrukce bytu atd.)  
Služba dokáže individuálně zajistit podporu, 
pomoc a komplexní péči osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
tělesného, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které jinak trvale 
pečují rodinní příslušníci v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Jedná se o dospělé osoby 
zejména ze Zlínského kraje. Služba je 
provozována v nepřetržitém provozu.  
Služba má vyhrazen jeden velký 3-lůžkový 
bezbariérový, klimatizovaný byt s předsíní, 
koupelnou s WC a sprchou.  Lůžka jsou 
elektricky polohovatelná. S ohledem na 
zdravotní stav klienta je možné po dohodě s 
praktickým lékařem zajistit ošetřovatelskou 
službu.  
Maximální délka pobytu v Odlehčovací službě 
Strání je zpravidla 6 týdnů. Pobyt je možné 
opakovat. Důležitým aspektem je včasné 
zarezervování pobytu. O službu je velký zájem a 
kapacita se rychle naplňuje.  Jedná zejména o 
klienty s Příspěvkem na péči III. a IV. stupně. V 
roce 2019 jsme odmítli celkem 11  žadatelů.  

Náročný rok 2020 byl poznamenán 
koronavirovou epidemií. Bohužel se nevyhnula 
ani naší službě. Potýkali jsme se s 
onemocněním Covid-19 i u našich klientů, kteří 
tuto nemoc těžce zvládali. Péče byla náročná a 
intenzivní. Denně byla k dispozici zdravotní 
sestra, která dvakrát denně kontrolovala 
zdravotní stav nemocných klientů. Vše 
konzultovala s praktickými lékaři klientů. Bylo 
to náročné období nejenom pro klienty, ale i 
pracovnice, které o klienty pečovaly. To, že 
pracovaly v nepohodlných, speciálních 
oblecích, bylo náročné, ale psychická zátěž byla 
daleko horší.  Celou situaci pečovatelky 
psychicky nesly špatně. Snažily se dát klientům 
vše, co bylo v jejich silách, ale taky musely 
pamatovat na vlastní ochranu před nákazou. 
Bohužel se některé pracovnice od klientů 
nakazily a jejich práci musely převzít jejich 
kolegyně.   
 

 
 
Pro naše klienty pečujeme nejenom po fyzické 
stránce, ale i po psychické a duchovní stránce. 
Od pondělí do pátku mají klienti možnost účasti 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
mobil: +420 776 080 273 
 
Cyrila a Metoděje 271 
687 65 Strání 
+420 724 651 347 
miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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na aktivizacích, sociálně terapeutických 
činnostech, skupinových setkáních, či 
individuálního rozhovoru nebo procházky po 
okolí. Každou neděli k nám přichází jáhen se 
svatým přijímáním, které se podává v kapli DPS 
nebo přímo u lůžka klienta. Na mši svaté se zde 
scházíme minimálně jednou za měsíc, pokud to 
situace dovoluje. Za našimi klienty dochází i 

pastorační pracovník Charity Uherský Brod. 
Jsem ráda, že mohu na sklonku roku říci „opět 
jsme to společně zvládli“! Proto děkuji za 
spolupráci obci Strání, farnosti, MUDr. 
Končitíkové, všem sponzorům, dobrovolníkům 
a příznivcům.  
Děkujeme za finanční podporu Zlínského kraje. 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Ambulantní odlehčovací 
služba 

Identifikátor 8168977 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 6/3,2 

Okamžitá kapacita služby 
2 klienti (individuálně) 

10 klientů (skupina) 
Počet klientů 16 
Věkový průměr 83 let 

Kontakt - návštěvnost 2 104 

Počet hodin strávených v přímé péči 4 416 

 
 

 

  

Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích 
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambulantní odlehčovací služba Strání zahájila 
provoz v obci Strání 1. 10. 2019, kdy  byla 
přestěhována z Uherského Brodu do Strání.  
Služba individuálně zajišťuje podporu, pomoc a 
péči osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, tělesného, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, o 
které jinak doma trvale pečují rodinní 
příslušníci či jiné pečující osoby. Jedná se o 
dospělé osoby a seniory z celého 
Uherskobrodska. Jedná se o službu, která 
pečuje o tyto osoby v době, kdy si pečující 
osoba potřebuje něco vyřídit nebo si udělat den 
pro sebe. Funguje v pracovní dny od 7:00 do 
18:00 hod.  v Domě s pečovatelskou službou ve 
Strání.  
Nejoblíbenějšími činnostmi jsou skupinová 
setkání na téma: přemýšlíme, zpíváme, 
tvoříme, čteme, cvičíme. Každý den většinou 

jedno téma. Mezitím si vždy zazpíváme, 
protáhneme svá těla a jedeme dál. Vždy podle 
přání našich klientů.  Velmi hojně navštěvované 
jsou dílničky, kde si klienti vyrábí sezónní 
dekorace do svých domovů. V zimních měsících 
jsme taktéž hodně pekli cukroví, sušenky nebo 
vařili pudink. Odpoledne si naši klienti na svých 
„výrobcích“ pochutnali u šálku kávy a 
společného besedování. Novinkou v naší službě 
je domácí kino – promítání filmů na přání. 
Někdy jsou to pohádky, jindy filmy pro 
pamětníky, cestopisy nebo dokumentární filmy.  
V roce 2020 jsme se potýkali s koronavirovou 
pandemií. Tu jsme naštěstí s drobnými 
omezeními zvládli. Bylo to však náročné. Rodiny 
měly strach o své příbuzné. Klientům však v 
této těžké době velmi prospíval společenský 
kontakt s vrstevníky. Rádi se, v rámci možností, 
setkávali, aby si popovídali. Nebo společně 
slavili své narozeniny.  Personál se snažil hledat 
způsoby, jak klienty potěšit. Připravoval denně 
spoustu aktivit, ať už se jednalo o individuální 
nebo skupinové činnosti. A vyplatilo se! 
Děkovné dopisy od rodin našich klientů, nám 
byly morální odměnou.  
Nám dovolte poděkovat zejména obci Strání za 
možnost fungování této služby v Domě s 
pečovatelskou službou a za pronájem prostorů. 
Zlínskému kraji děkujeme za finanční podporu i 
v roce 2020 a Vám všem za přízeň, pomoc a 
podporu. 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Ambulantní odlehčovací 
služba 

Identifikátor 8168977 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 6/3,2 

Okamžitá kapacita služby 
2 klienti (individuálně) 

10 klientů (skupina) 
Počet klientů 16 
Věkový průměr 83 let 

Kontakt - návštěvnost 2 104 

Počet hodin strávených v přímé péči 4 416 

 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
mobil: +420 776 080 273 
 
Cyrila a Metoděje 271 
687 65 Strání 
+420 724 651 347 
miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 

  
 
 

Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích 
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

DOMÁCÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA  
UHERSKÝ BROD
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terénní odlehčovací služba pomáhá rodinám či 
jiným pečujícím osobám při jejich náročné péči 
o člena rodiny, který pro různá onemocnění 
nemůže zůstat doma sám bez dohledu v době, 
kdy si pečující rodina potřebuje odpočinout. 
Tedy dělat to, co nelze z důvodu péče o 
nemocného. 
Odlehčovací službě jde o podporu pečujících 
osob, aby měly zajištěny podmínky  pro 
krátkodobý, často však pravidelně se opakující 
oddech - aby služba v tuto dobu zajistila 
podmínky, kdy za pečující osobu přebírá péči o 
jeho osobu blízkou. Pracovník služby vlastně 
zastoupí rodinné příslušníky nebo jiné pečující 
v péči o jejich blízké a poskytne jim tak čas 
na odpočinek, zajištění osobních záležitostí 
a intenzivnější prožívání vlastního osobního 
života. Jde o služby, které se odehrávají 
v domácím prostředí klienta. 
Odlehčovací služba v roce 2020 fungovala 
druhým rokem díky pilotnímu projektu 
Zlínského kraje „Program pro poskytování 
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 
k zajištění odlehčovacích služeb na území 
Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020“. V druhém 
roce provozu už měla naše terénní odlehčovací 
služba  své neodmyslitelné místo mezi 
ostatními sociálními službami poskytovanými 
v ORP Uherský Brod. Občané se ji naučili 
využívat, zkrátka dostala se do jejich povědomí. 

Z důvodu pandemie COVID – 19 se však změnily 
důvody využívání odlehčovací služby. Pečující 
osoby nemohly navštěvovat divadla, kina a 
studovat jako v roce 2019, ale i tak byla služba 
maximálně vytížena. Důvody využívání služby 
bylo například onemocnění pečující osoby, 
terminální onemocnění klienta, který vždy 
potřebuje 24 hodinovou péči (zde výborně 
spolupracujeme s Domácí zdravotní a Domácí 
hospicovou péčí) nebo  relaxace pečujících 
osob, které prospějí jak samotnému 
pečujícímu, tak i opečovávanému.  
Tzv. „Dobrá praxe“ ukázala, že se služby mohou 
ke spokojenosti pečujících a klientů různě 
kombinovat s pečovatelskou službou, s denním 
stacionářem, pobytovou odlehčovací službou a 
již zmiňovanou ošetřovatelskou a hospicovou 
péčí. 
Provozní doba služby je pondělí – neděle 6:00 – 
20:00 hodin. Služba je poskytována na celém 
území ORP Uherský Brod ve vymezeném čase v 
domácím prostředí klientů a to v rozsahu, který 
si zvolí samotný klient (spolu s pečujícím) v jeho 
plánu péče (tzv. individuální plán). Tento 
společně sestavujeme podle sjednaných 
činností ve smlouvě tak, aby jeho potřebám 
vyhovoval.  
Cílovou skupinou Domácí odlehčovací služby 
Uh. Brod jsou senioři a dospělí – osoby se 
zdravotním postižením. Věková skupina klientů 
Domácí odlehčovací služby Uherský Brod je 19 
let – bez horní hranice věku.  
Dílčím cílem služby je tedy pomoci pečujícím, 
aby nedošli do stavu osobního vyčerpání. 
V domácnosti u klienta nabízíme pomoc 
s hygienou, podáním stravy, můžeme jít 
společně na procházku, společně tvořit, číst 
nebo si povídat. Dále můžeme dojít k lékaři, na 
úřad či zajistit další pochůzky.  
V uplynulém roce se dostalo službě několik 
osobních i písemných poděkování od rodin 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Terezie Fojtíková, DiS. 
mobil: +420 724 651 265 
 
Masarykovo nám. 165 
688 01 Uherský Brod 
 
terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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klientů. Za tuto formu povzbuzení jsme velmi 
vděční, neboť je to důkaz, že našim klientům je 
poskytována kvalitní péče a pracovníky to 
povzbudí k další práci.  
 

Velké poděkování patří všem našim dárcům a 
sponzorům.  Poděkování patří za finanční 
podporu Zlínskému kraji a samozřejmě celému 
kolektivu služby, bez jejichž příkladné a obětavé 
práce ve prospěch klientů bychom se neobešli.

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Odlehčovací služba (terénní) 

Identifikátor 923248 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 4/3 
Okamžitá kapacita služby 1 klient v daný okamžik 
Počet klientů 58 
Počet ujetých kilometrů celkem 28 374 

Počet kontaktů (návštěvnost) 2 879 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 4 094 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH  
NIVNICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapacita našeho charitního domu je v současné 
době 17 míst, během roku byla kapacita 
nepřetržitě naplněna.  
Charitní dům Nivnice poskytuje pobytovou 
službu seniorům od 65 let věku, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
tělesného nebo chronického onemocnění či 
zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. 
V loňském roce jsme prožívali větší zátěž než v 
roce 2019, zhoršená situace se dotkla jak 
personálu, tak klientů. Během roku proběhlo 
několik vln koronavirové pandemie, kdy 
onemocněli jak klienti, tak personál.  
Rovněž jsme měli zkomplikovanou situaci i 
nutností dodržovat zvýšená hygienická 
opatření, dezinfikovat ve zvýšené míře prostory 
a nepřetržitě nosit ochranu 
dýchacích cest. Personálu 
byly směny přidělovány tak, 
aby se co nejméně 
pracovníci charitního domu 
potkávali. Rovněž jsme se 
ocitli několikrát v karanténě 
a psychiku klientů negativně 
ovlivnil zákaz návštěv, 
zakázané byly i další aktivity, 
návštěvy dětí ze školky a 
školy, různá pěvecká 
vystoupení a podobně.  
V této těžké době byla 
návštěva P. Zdeňka Klimeše 
pro klienty i personál 
povzbuzující, za jeho 
podporu i sloužení mší 

svatých v charitním domě moc děkujeme. 
Přes léto nám zmírněná protiepidemická 
opatření umožnila uspořádat pro klienty 
tradiční grilování na zahradě charitního domu. 
Aktivizační pracovnice s klienty také dvakrát 
týdně připravovala různé programy a aktivity, 
jejichž cílem je zapojit klienty do činností, jimiž 
mohou posílit svůj pocit samostatnosti a 
užitečnosti. 
V předvánočním čase jsme klienty opětovně 
přihlásili do projektu „Ježíškova vnoučata“, 
prostřednictvím tohoto projektu naši klienti 
obdrželi dárky, které si přáli, a to především ti, 
kteří již své nejbližší nemají. Všem dárcům, kteří 
se do tohoto projektu zapojili, tímto děkujeme. 
Také jsme se zúčastnili nákupu vánočních dárků 
pro děti v dětských domovech na Ukrajině. 
Rádi bychom poděkovali také společnosti VH 
nemovitosti Uherský Brod, která nám v 
loňském roce zaplatila výměnu klimatizace, 
obci Nivnice, z jejichž finančních prostředků 
byla zaplacena generální oprava výtahu. Dále 
jsme ze sponzorského daru obdrželi pračku a 
sušičku, což nám v této době zvýšených nároků 
na praní prádla moc pomohlo a moc děkujeme 
také všem dárcům za darované ušité roušky, 
respirátory, ústenky, dezinfekce, vitamíny a 
podobně. 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Ludmila Bartošová 
mobil: +420 724 651 259 
 
Komenského 119 
687 51 Nivnice 
+420 724 651 341 
ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Děkujeme také panu starostovi, paní 
místostarostce a zastupitelům obce Nivnice za 
spolupráci a podporu, stejně tak i všem našim 
sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří 
nám jakkoliv pomáhali.  
Velké poděkování patří zaměstnancům 

charitního domu za zvládnutí náročné situace 
spojené s koronavirem a vládními nařízeními a 
moc si přeji, abychom stejně zvládli i rok 
letošní. Kéž by se pandemie již zklidnila  a klienti 
se mohli setkávat a dopřát si aktivizace v 
takovém rozsahu, jak byli zvyklí. 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Domov pro seniory 

Identifikátor 2694393 
Kapacita služby 17 lůžek 
Počet klientů 25 
Věkový průměr 83 let 

Struktura klientů v r. 2020 
Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 

0 0 1 13 11 

Obložnost 98,1 % 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

14/10,9 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charitní dům sv. Petra a Pavla ve Slavkově 
poskytuje své služby již od roku 1996. O své 
klienty se staráme v nepřetržitém provozu. 
Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let, mobilní, 
kteří nejsou z důvodů svého věku, chronického 
onemocnění či zdravotního postižení schopni 
sami zvládat samostatný život, kdy rodina, ať už 
z jakýchkoliv důvodů, není schopna péči zajistit. 
Náš domov pro seniory má kapacitu 12 klientů, 
kteří jsou ubytováni ve 4 jednolůžkových a 4 
dvoulůžkových pokojích. Tato malá kapacita má 
své nesporné výhody. Ke klientům je možné 
přistupovat velmi individuálně, personál velmi 
dobře zná potřeby a zvyky klientů, jejich nálady, 
zná většinou osobně jejich rodiny a to vše velmi 
napomáhá ke spokojenosti klientů. Součástí 
každodenního života jsou aktivity, které klienty 
baví, mnohdy sami klienti "řídí" náplň dne, sami 
si řeknou, co by jim 
udělalo radost. Mezi 
nejoblíbenější činnosti 
patří různé kvízy, 
hádanky, zpívání a v 
neposlední řadě 
vzpomínání na krásné, ale 
i ty těžší okamžiky jejich 
života.  Pro mnohé je i 
modlitba nedílnou 
součástí každého dne, 
probíhají také pravidelně 
mše sv. a za klienty 
dochází pastorační 
asistent Charity Uherský 
Brod. 
Rok 2020 byl pro všechny 
velmi náročný. Po 

únorovém zákazu návštěv, kvůli chřipkové 
epidemii, byly návštěvy opět v březnu zakázány, 
tentokrát kvůli nebezpečí nákazy neznámým 
koronavirem. To jsme ještě netušili, že to bude 
na velmi dlouhou dobu. Bylo nutné klienty 
psychicky podporovat, mít dobrou náladu a 
neustále vysvětlovat co se vlastně děje, i když 
ani personál nevěděl „co bude".  Díky tabletu, 
který jsme obdrželi, bylo možné spojit se s 
rodinami klientů přes Skype, což bylo vždy 
velmi pozitivní, vždy to klienty rozradostnilo a i 
uklidnilo, když své drahé mohli vidět a mluvit s 
nimi alespoň přes obrazovku. Jarní vlnu 
personál zvládnul. Všichni jsme si postupně 
zvykli na zvýšenou desinfekci, na nošení roušek 
– což, hlavně ze začátku, nebylo v přímé péči 
vůbec jednoduché.  Podzim byl podstatně 
horší. V listopadu onemocněla Covidem většina 
klientů i personálu. Tímto moc děkuji všem 
kolegům i kolegyním z ostatních služeb, kteří 
ochotně zaplnili místo po chybějícím personálu 
a našim klientům věnovali maximální péči a 
podporu. Po ukončení izolace a karantén, jak 
klientů, tak i personálu bylo společné shledání 
opravdu krásné. Vítali jsme se jako jedna 
rodina, pochopili jsme, že se máme všichni 
spolu rádi. I slzičky dojetí byly... A jak řekla 
jedna klientka, která se rozplakala, když na 
pokoj vešla naše zdravotní sestra:  já jsem měla 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Jaroslava Guričová 
mobil: +420 724 651 261 
 
Slavkov 214 
687 64 Slavkov 
+420 724 651 286 
lenka.stanikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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takový strach, že umřu a ani neuvidím svoje 
děvčátka. 
Velké poděkování patří všemu personálu za 
obětavou práci, mnohdy i nad rámec 
pracovních povinností. Velké díky obci Slavkov, 
zejména pak panu starostovi, za pomoc s péčí o 
budovu domova pro seniory, který je v majetku 

obce Slavkov. Rovněž děkujeme za opakované 
zaslání vitamínových doplňků pro klienty a 
personál od společnosti Green-Swan 
Pharmaceuticals CR A.S. a všem sponzorům. 
Věřím, že nás v roce 2021 čekají lepší a veselejší 
časy ve společnosti spokojených klientů.

 
 

Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Domov pro seniory 

Identifikátor 1494420 
Kapacita služby 12 lůžek 
Počet klientů 17 
Věkový průměr 84 let 

Struktura klientů v r. 2020 
Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 

0 2 2 7 6 

Obložnost 96 % 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

11/10 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

CHARITNÍ DŮM VLČNOV  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charitní dům Vlčnov poskytuje sociální službu 
domov pro seniory již sedmnáctým rokem. Po 
celou dobu pečujeme o naše klienty v 
nepřetržitém provozu, péči zajišťujeme v 
soukromí jednolůžkových pokojů. Péči 
přizpůsobujeme individuálním potřebám 
našich klientů. Pořádáme pro ně společné i 
individuální aktivizace.  Nesmí samozřejmě 
chybět ani duchovní podpora. I v této těžké 
době zajišťujeme mše svaté podle aktuální 
situace, nabízíme společné denní modlitby. V 
případě příznivého počasí využíváme ke 
společnému posezení pergolu, která je součástí 
našeho dvora. 
I v letošním roce jsme zaznamenali personální 
změny a to na pozici sociální pracovník. V roce 
2020 jsme poskytli péči celkem 18 klientům, 15 
ženám a 3 mužům. Věkový průměr dosáhl 82 
let a obsazenost se udržela na 99,2 %.  
Rok 2020 se nesl na vlně pandemie COVID-19. 
Různá nařízení a omezení, které nám ztěžovaly 
naši práci, jsme však zvládali díky nasazení 

celého personálu. Na závěr bych poděkoval 
našemu personálu za obětavou a mnohdy 
velice vyčerpávající práci. Velké díky také patří 
obci Vlčnov, duchovnímu správci a farníkům 
farnosti Vlčnov, kteří se podílejí na podpoře 
Charitního domu a v neposlední řadě všem, 
kteří nám poskytli pomoc ve formě 
nejrůznějších sponzorských darů. 
Pevně věříme, že se nám v následujícím roce 
2021 bude dařit i nadále jako doposud. 
 

 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Domov pro seniory 

Identifikátor 2002899 
Kapacita služby 15 lůžek 
Počet klientů 18 
Věkový průměr 82 let 

Struktura klientů v r. 2020 
Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 

0 0 2 5 11 

Obložnost 99,2 % 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

15/11,8 

Provozní doba nepřetržitá 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Mgr. Štěpán Čech 
mobil: +420 724 651 258 
 
Vlčnov 1251 
687 61 Vlčnov 
+420 724 651 315 
stepan.cech@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI  
V TÍSNI UHERSKÝ BROD
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azylový dům  pro matky s dětmi v tísni Uherský 
Brod zahájil svou činnost 29. listopadu 2000. 
Při příležitosti 20. výročí vzniku azylového 
domu  (AD) uspořádali pracovníci 13. srpna 
2020 oslavu tohoto výročí. Vzhledem k 
mimořádnému průběhu tohoto roku 
v souvislosti s koronavirovými opatřeními a 
plánovanou rekonstrukcí v AD jsme oslavu 
uspořádali o něco dříve. Program byl zahájen 
na zahradě AD přivítáním všech přítomných 
hostů. Naše pozvání přijal také starosta města 
Uherský Brod pan Ferdinand Kubáník.  Po 
úvodních slovech, přípitku, poděkování a 
předání dárků si mohli přítomní prohlédnout 
společné prostory a jednu volnou bytovou 
jednotku AD. Pro přítomné bylo připraveno 
občerstvení a v podvečerních hodinách hrála k 
poslechu i tanci kapela Ranvej. Program byl 
zakončen promítáním české komedie, které 
zajistilo sdružení Smedoma.  

 
V polovině října 2020 dokončila firma Machala 
UB, s.r.o. kompletní výměnu střešní krytiny 
včetně laťování a klempířských prvků v 
azylovém domě. Financování a realizaci opravy 
střechy zajistilo město Uherský Brod. 
Loňský rok se nesl ve znamení zvládání 
pandemie koronaviru, proto bych tímto ráda 
poděkovala svým kolegyním a kolegovi za práci, 
která byla v tomto období náročnější než 
kdykoliv předtím. Nejen, že docházelo ke 
zvýšeným hygienickým opatřením, ale také 
mnohdy k vypjatým situacím, a to také kvůli 
měnícím se opatřením, které museli všichni 
občané dodržovat. Poděkování patří také 
krizovému týmu Charity, který naše zařízení 
zásoboval ochrannými pomůckami a byl pro 
nás zdroj informací.  
V tomto roce byly v omezené míře pořádány 
akce jako Velikonoce, Den matek, Den dětí, 
Mikuláš a Vánoce. Každoročně nám tyto akce 
pomáhá zajišťovat Tesco Uherský Brod, které 
dětem daruje ovoce a pochutiny do balíčků.  
Na závěr bychom chtěli poděkovat za 
spolupráci městu Uherský Brod, všem 
sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří i 
sami oslovovali pracovníky azylového domu 
s nabídkou pomoci. Velmi si jejich pomoci 
vážíme. 
 
 

Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Azylový dům 

Identifikátor 3001486 
Kapacita služby 9 bytových jednotek, 29 lůžek 
Počet klientů 24 klientek/57 dětí 
Obložnost 76 % 

Dělení klientů dle cílových skupin 
13 osob bez přístřeší, 9 osob v krizi, 2 oběti 

domácího násilí 

Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

8/6,40 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Mgr. Radka Roubalíková, DiS. 
mobil: +420 724 651 264 
 
Pod Valy 664 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 633 105 
radka.roubalikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 

  
 



39 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  

DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V denním stacionáři poskytujeme našim 
spoluobčanům trpícím Alzheimerovou 
chorobou a jinými typy demence, a také 
ostatním seniorům, smysluplné využití volného 
času a pohodové prostředí, které jim nahrazuje 
atmosféru domova. Pravidelnými činnostmi 
udržujeme jejich dovednosti a sociální návyky.  
Celý tento rok byl však poznamenán 
probíhající pandemií onemocnění 
COVID-19. Což se v naší službě 
projevilo sníženou návštěvností. 
Nemohli jsme se také účastnit 
žádných společenských akcí ani zvát 
do zařízení naše pravidelné hosty. Od 
13. 3. 2020 do 21. 6. 2020 byla služba 
z nařízení vlády dokonce uzavřena a 
zaměstnanci vypomáhali v jiných 
službách.   
Na podzim po rozvolnění opatření se 
klienti opět do služby začali vracet, 
zaznamenali jsme dokonce zvýšený 

zájem o službu. V době otevřené služby nás 
jednou za měsíc navštěvoval místní kněz, který 
odsloužil mši a povzbudil všechny přítomné 
svým slovem.  
Poslední dnem tohoto roku skončila na pozici 
vedoucí paní Marie Vintrová, kterou nahradil 
František Bílek. Na místo sociální pracovnice 
Jany Hrdinové nastoupila Jana Chmelařová.  
Zmíněným pracovnicím patří velký dík za 
dlouholeté pečlivé vedení služby a její rozvoj!  
Děkujeme také našim sponzorům, městu 
Uherský Brod, kněžím farnosti, dobrovolníkům a 
rodinným příslušníkům za jejich finanční pomoc 
a službu.  
Věříme, že tato vzájemná spolupráce přinese 
mnoho dobrého i pro nadcházející období. 

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Denní stacionář 

Identifikátor 8320216 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 4/2,3 
Okamžitá kapacita služby 10 klientů 
Počet klientů 19 
Věkový průměr 79,2 

Počet hodin strávených v přímé péči 4 163 

Počet kontaktů (návštěvnost) 903 
 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Ing. František Bílek, Ph.D. 
mobil: +420 724 651 272 
 
Pod Valy 664 
688 01 Uherský Brod 
 
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY 
UHERSKÝ BROD
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nás v tomto roce ovlivnila hlavně pandemie 
Covid-19. Dílnu omezilo především její uzavření 
díky mimořádným opatřením vlády, kdy jsme 
téměř dva měsíce nemohli službu poskytovat. 
Pro pracovnice a klienty to bylo dlouhé období, 
které se neslo nejvíce v duchu sociální izolace. 
Pracovnice dílny se snažily zůstat s klienty v 
kontaktu alespoň po telefonu, a tak jim 
zpříjemnit dlouhé období, kdy do dílny nemohli 
docházet. Právě pracovnicím dílny patří velké 
poděkování, protože ze dne na den se musely 
přeorientovat například na práci pečovatelky, 
uklízečky nebo pracovnice v Nízkoprahovém 
denním centru sv. Vincence. 
 Jsem velmi vděčná, že i tento nelehký rok 
mohu poděkovat speciálně dvěma firmám, 
které nás pravidelně několik let podporují a bez 
jejich pomoci by naše dílna nebyla tím, čím je. 
Jedná se o firmu na výrobu ponožek Pavel Suk 
– PROPS, která nám daruje odstřižky ze své 
výroby a díky nim můžeme klienty učit tkát 
koberce a posilovat pracovní dovednosti. 
Druhou firmou je Lubomír Mlček – ASTONA, 

která nám také daruje materiál z výroby, který 
dále zpracováváme a využíváme na vycpávání 
textilních hraček, různých polštářů aj. Těšíme se 
na spolupráci v dalším roce, který věřím, bude 
na setkávání příznivější. 
 

 
 
Po několika letech hledání se nám podařilo najít 
vhodné prostory, kde můžeme sloučit obě 
místa poskytování, a to dílna Pod Valy 664 a 
dílna Partyzánů 2174. Tento počin je pro nás 
velkou výzvou, na kterou se ale v následujícím 
roce velmi těšíme.

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Sociálně terapeutická dílna 

Identifikátor 6420497 
Okamžitá kapacita služby 34 klientů 
Počet uzavřených smluv 29 
Počet kontaktů za rok 2 752 

  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Mgr. Jana Boráková 
mobil: +420 739 547 620 
 
Masarykovo nám. 165 
688 01 Uherský Brod 
  
jana.borakova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

NOCLEHÁRNA UHERSKÝ BROD
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohlédnutí za rokem 2020 se nese hlavně v 
duchu poděkování všem, kteří přispěli k chodu 
naší služby – Noclehárny Uherský Brod. Tak, 
jako ostatním, se ani naší službě nevyhnula 
opatření v boji s onemocněním Covid-19. 
Znamenalo to vyšší nasazení pracovníků 
noclehárny, včetně všech, kteří nám pomáhali 
zvládnout náročnou situaci. V boji s Covidem-
19 se nám v loňském roce podařilo zvítězit díky 
přísnějším hygienickým opatřením, novým 
pravidlům a také pomoci, které se nám 
dostávalo např. v podobě dezinfekčních 
materiálů, roušek, štítů, rukavic apod. Opatření 
se dotkla pracovníků i klientů, kteří si museli 
zvyknout na nošení roušek, dezinfekci rukou, 
měření teploty, upravení pravidel pro kouření, 
přípravu a konzumaci jídla atd. Díky dodržování 
nařízení a opatření vlády a vnitřních pravidel 
služby neonemocněl v roce 2020 na Covid-19 

žádný klient ani pracovník noclehárny. K 
pracovní pohodě přispělo i vědomí, že město 
Uherský Brod zřídilo místo pro naše klienty v 
případné karanténě nebo s lehčím průběhem 
onemocnění Covid-19. Nemalou pomocí a 
povzbuzením pro naši službu byly i občasné 
návštěvy laskavých lidí, kteří přinesli oblečení, 
jídlo, zeleninu aj. Klienty potěšilo i cukroví, 
které jim lidé darovali v období vánočních 
svátků. 
Jsem vděčný za to, že se lidé v těžkých chvílích 
dokáží semknout a vzájemně si nezištně 
pomáhat a myslet na ostatní, kteří se ocitli v 
nepříznivé životní situaci. 
Mé díky si zaslouží pracovníci MÚ Uherský 
Brod, Policie ČR, lékaři, pracovníci Krizového 
týmu Charity Uherský Brod, který nás zásoboval 
důležitými informacemi a nezbytným 
materiálem. Děkuji pracovníkům noclehárny za 
jejich vysoké pracovní nasazení a velké 
množství práce odvedené nad rámec svých 
pracovních povinností, bez které by nebylo 
možné náročnou situaci zvládnout. Tradičně 
děkuji za vzornou spolupráci pracovnicím 
Nízkoprahového denního centra sv. Vincence, 
kterým se podařilo najít v r. 2020 mnoha našim 
klientům bydlení nebo ubytování. 
Závěrem přeji všem příjemně prožitý rok 2021.

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Noclehárna 

Identifikátor 5033443 

Kapacita služby (počet lůžek) 
16 (12 pro muže, 4 pro 

ženy) 
Počet klientů, kteří v r. 2020 navštěvovali službu 51 
Lůžkodny za rok 2020 3 261 
Pracovní úvazky k 31. 12. 2020 3 

 
 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Pavel Janča 
mobil: +420 735  713 789 
 
Vazová 2497 
688 01 Uherský Brod 
  
pavel.janca@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavním cílem naší služby je být nablízku 
osamělým seniorům. Poskytování služby 

pokračovalo i během tohoto roku jen v 
Komunitním centru v obci Košíky. Provoz byl na 
více jak měsíc přerušen vládní nařízením jako 
preventivní opatření proti šíření nákazy Covid-
19. Na konci roku potom byla služba na žádost 
obce zaregistrována také v Hostětíně. Od roku 
2021 zde bude týdně místním klientům také v 
nově vzniklém Komunitním centru 
poskytována. Společenskou akci Čaj o páté a 
pouť seniorů na Svatý Hostýn jsme letos 
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci 
nemohli zorganizovat. Děkujeme oběma 
zmíněným obcím za podporu.

 

Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Identifikátor 2893219 

Forma služby 
Ambulantní (v obcích Košíky 

a Hostětín) 
Průměrný přepočtený úvazek 0,2 
Okamžitá kapacita služby 1 klient 
Počet klientů 2 
Věkový průměr 69 

 
 
 

 

  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Ing. František Bílek, Ph.D. 
mobil: +420 724 651 321 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 630 149 
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM SV. VINCENCE 
UHERSKÝ BROD
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud se podíváme na rok 2020, tak byl plný 
změn nejenom ve společnosti, ale také v 
Nízkoprahovém denním centru sv. Vincence v 
Uherském Brodě (NDC), které poskytuje pomoc 
a podporu lidem, kteří se ocitli bez domova. 
Téměř celý rok se nesl v duchu pandemie 
COVID – 19 a byla to situace, kterou si nedovedl 
nikdo představit. Samozřejmě pracovníci 
předpokládali, že právě jejich klienti budou ti 
nejohroženější. Naštěstí se tak nestalo a podle 
dostupných informaci se ani jeden z klientů 
NDC nenakazil a nebyl ani v nucené karanténě! 
Všichni ve službě museli dodržovat zvýšená 
hygienická opatření a začátky byly opravdu 
velice těžké. Nakonec jsme společnými silami, 
trpělivosti a důsledností při dodržování 
nařízených pravidel, všechno zvládli. I přes 
zvýšené pracovní nasazení, fungovalo NDC v 
běžném režimu a pracovníci poskytovali pomoc 
klientům při hledání bydlení, práce, umožnili 
jim se osprchovat, připravit si stravu nebo si 
vyprat prádlo. 
Pro představu naší práce uvádím příběh pana 
Josefa. Pan Josef byl klientem NDC od roku 
2016, byl po amputaci dolní končetiny a 
pohyboval se na invalidním vozíku. Kvůli tomu, 
že pracoval jenom na „černo“ nebyl mu 
vyplácen invalidní důchod a tak žil pouze z 
dávek Úřadu práce. Nadmíru holdoval alkoholu, 
následně byl velmi vulgární k personálu, ve 

službě nedodržoval pravidla. Přesto se mu 
pracovníci snažili pomoci v jeho situaci, 
motivovat ho ke změně jeho dosavadního 
způsobu života, ale pan Josef byl přesvědčený, 
že toto je přesně to, co momentálně chce. Jeho 
rozhodnutí museli pracovníci NDC respektovat. 
Klient si žil dál svým dosavadním životem, jezdil 
na vlakové nádraží, kde žebral peníze, 
mnohokrát ho odtud vyhodila ven ochranka, 
mnohokrát nám volali lidé, že je na nádraží pán 
na vozíku, který je ve špatném stavu, dokonce 
volala i paní, která jenom projížděla vlakem 
přes Uherský Brod. Nikdo si nedovede 
představit, kolik možností pomoci bylo panu 
Josefovi ze strany pracovníků nabídnuto a kolik 
času pracovníci s pánem strávili. Všechno 
odmítal. Toto období trvalo asi dva roky. 
Následně pana Josefa pracovníci delší dobu 
neviděli a asi po půl roce se vrátil zpět, ale už 
bez obou dolních končetin. Kvůli zhoršení 
zdravotního stavu přišel i o druhou nohu. Klient 
ještě stále „vzdoroval“ a nechtěl od pracovníků 
služby žádnou pomoc, co se týká bydlení. Jak 
sám říkal „je samorost“ a postará se o sebe 
sám. Tím, že seděl na vozíku i několik dnů, na 
hýždích se mu dělaly defekty, které byly velmi 
bolestivé. Ani ty si nechtěl nechat odborně 
ošetřit. Pracovníci byli v kontaktu i se synem 
pana Josefa, ale pan Josef odmítal pomoc od 
všech, i od svých blízkých. A najednou přišla 
změna. Blížila se zima, klient si sám uvědomil, 
že s invalidním vozíkem ve sněhu a v mrazu to 
bude mít velmi složité. Také mu reálně hrozilo, 
že může umrznout. Toto byl impulz pro 
pracovníky, aby psali žádosti do pečovatelských 
služeb a domovů pro seniory, kam se dá. Trvalo 
to asi rok a půl a pana Josefa se podařilo 
pracovníkům umístit do domova pro seniory. 
Nyní je konečně v teple, má pravidelnou stravu, 
nemusí se bát o svůj život a je v dobré kondici. 
 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Bc. Bohumila Jančová 
mobil: +420 601 387 996 
 
Vazová 2497 
688 01 Uherský Brod 
+420 724 651 299 
bohumila.jancova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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Chci ze srdce podělovat svým kolegyním, které, 
ač onemocněly nemocí Covid – 19, se vrátily 
ihned po nucené karanténě opět do práce, chci 
jim poděkovat za lásku, se kterou tuto práci 
dělají, děkuji jim také za jejich pokoru a lidství. 
Mé poděkování patří také městu Uherský Brod, 
Sociálnímu odboru města Uherský Brod, 
Městské policii i Policii ČR v Uherském Brodě, 
vedení Lidové Tvorby. Mé velké poděkování 

patří také Krizovému týmu Charity Uherský 
Brod, který nám pomáhal se orientovat v 
nařízeních, opatřeních a veškerých změnách, 
které nastaly v minulém roce, co se týká 
pandemie. Také děkuji všem, kteří ze začátku 
pandemie šili roušky pro naše klienty, ale i pro 
pracovníky NDC a také všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na chodu služby.

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Nízkoprahová denní centra 

Identifikátor 7817571 
Okamžitá kapacita služby 5 klientů NDC 3 klienti terén 
Počet klientů 98 

Věkový průměr 
19 - 26  
27 - 64 
65 - 89 

7 klientů 
82 klientů 

9 klientů 
Počet hodin strávených v přímé péči 574 

Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 3/2,85 

Počet kontaktů 2 823 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

KUCHYŇ S JÍDELNOU
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2020 se zřejmě zařadí mezi nejnáročnější 
roky dvaadvacetileté historie fungování naší 
Charitní kuchyně.  
Když v březnu vypukla pandemie, nikdo netušil, 
co bude následovat, jak dlouho to bude trvat, 
za jakých podmínek budeme moci kuchyni 
provozovat, jestli nebudeme muset provoz 
uzavřít. 

 
 
 
I za naše strávníky a klienty jsme rádi, že díky 
zpřísněným hygienickým opatřením můžeme 

kuchyni provozovat bez přerušení po celý 
uplynulý rok, včetně víkendů a svátků. 
 

 
 
Pravdou je, že jsme díky pandemii byli nuceni 
uzavřít jídelnu a obědy vydáváme jen u 
,,okénka“. 
Věříme však, že tato situace brzy pomine a 
strávníci se do jídelny opět vrátí. 
Přes všechny obtíže spojené s onemocněním 
COVID-19, jsme stále připraveni poskytnout 
stravu hasičům a všem složkám IZS zasahujícím 
při mimořádných událostech a to na základě 
uzavřené smlouvy. 
Kvůli nastalé situaci byly taky zrušeny všechny 
prezentační a benefiční akce, do kterých se 
pracovníci kuchyně aktivně zapojovali.  
Zbývá nám jen věřit, že se na některé z akcí už 
brzy setkáme. 
 
KDO VĚŘÍ, NENÍ NIKDY SÁM. 
                                              Benedikt XVI. 
 

 
Oběd do domácnosti 79,- Kč/ks 
Dovoz/donáška do domácnosti 25,- Kč/dovoz 
Oběd v jídelně Charity Uherský Brod, včetně odběru do 
nosiče 

79,- Kč/ks 

Celkový počet obědů 113 408 
 
 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Michal Fojtík 
mobil: +420 724 651 251 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 630 649 
michal.fojtik@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 

  
 



46 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborné sociální poradenství je službou Charity 
Uherský Brod, která svým charakterem 
poradenské činnosti a poskytovanými službami 
je jediná svého druhu na Uherskobrodsku. 
Cílem poradny je odborné sociální, právní a 
dluhové poradenství pro klienty nacházející se 
v krizové nebo nepříznivé sociální situaci, kteří 
si z důvodu svého sociálního znevýhodnění 
nemohou zajistit řešení své obtížné situace 
sami  a případná jiná pomoc je pro ně 
nedostupná (např. z důvodu sociální 
potřebnosti, aktuální krize, špatné 
informovanosti, omezené schopnosti 
komunikovat apod.).  Naší snahou je 
poskytnout odbornou pomoc co 
nejkomplexněji, která buď vyřeší,  nebo 
přispěje k řešení nepříznivé situace klienta a  
minimalizuje rizika možného sociálního 
vyloučení z důvodu zdravotního handicapu, 
ztráty zaměstnání, zadluženosti apod. Proto 
naše služba v rámci spektra své činnosti, nabízí 
poradenství a pomoc v  otázkách sociálního 
zabezpečení, základního právního poradenství, 
řešení složitých životních situací z pohledu 
právních nároků, ale i povinností, poskytování 
informací o jiných sociálních službách v rámci 
zařízení Charity nebo regionu a v případě 
potřeby zajištění návazné pomoci u těchto 
zařízení.  
Prioritou našeho poradenství však je dluhová 
problematika a řešení zadluženosti. Již od roku 
2018 jsme akreditovaným pracovištěm pro 

poskytování služeb v oblasti oddlužení. Na 
základě této akreditace jsme subjektem 
oprávněným podávat jménem klientů návrhy 
na oddlužení, které si po novele insolvenčního 
zákona nemůže klient podat sám, pokud není 
právního nebo ekonomického vzdělání. V této 
oblasti služeb jsme tak jediným akreditovaným 
subjektem v okrese Uherské Hradiště. 
Ve spolupráci s vedením Charity Uherský Brod 
a za podpory Městského úřadu v Uherském 
Brodě se nám podařilo od roku 2019 zajistit 
zařazení naší služby do základní sociální sítě 
služeb Zlínského kraje a současně byla služba 
rozšířena i o terénní formu jejího poskytování, 
v jejímž rámci poskytuje služby klientům, kteří 
se z různých důvodů nemohou osobně dostavit 
k jednání na poradnu. 
Prostřednictvím dluhového poradenství 
nabízíme pomoc při zjišťování stavu dluhů, 
zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, 
exekutory a následnou asistenci při komunikaci 
s nimi, konzultaci možných způsobů splácení 
dluhů, při sestavení splátkového kalendáře, 
podávání návrhů v rámci exekučního řízení, 
posouzení a přípravě podkladů pro podání 
návrhu na oddlužení i následnou dlouhodobou 
spolupráci s klientem za účelem zlepšení jeho 
finanční gramotnosti a způsobu nakládání s 
finančními prostředky, jako prevenci 
předlužení.  
Od vzniku služby zaznamenáváme zvyšující se 
zájem občanů o tento typ služby, který se ještě 
zvýšil v době  nákazy Covidem 19. Zaznamenali 
jsme více klientů, kteří se z důvodu ztráty 
zaměstnání či snížení příjmu dostali do velmi 
složité životní a sociální situace. Naší snahou 
bylo najít pro klienta řešení, které by jeho 
krizovou situaci buď vyřešilo nebo snížilo jeho 
negativní dopad. 
Poradenská činnost je poskytována dvěma 
pracovníky s úvazkem 1,3 v ambulantní formě, 
a to od pondělí do čtvrtku, a v terénní formě 

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

JUDr. Lenka Končitíková 
mobil: +420 735 713 786 
 
Přemysla Otakara II  2476 
688 01 Uherský Brod 
  
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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pak každý pátek. V roce 2020 jsme poskytli 
poradenskou činnost 306 klientům, což je o 53 
klientů více než v roce 2019. Současně došlo k 
vyprofilování jednotlivých oblastí, které jsou 
našimi klienty upřednostňovány k řešení. Jedná 
se hlavně o problematiku dluhů a s tím 
souvisejících exekucí a možnost řešení 
zadlužení v rámci insolvence.  Další rozšířenou 
oblastí poradenství je problematika 

pracovněprávní, dlužného výživného, 
rodinných a mezilidských vztahů, sociálních 
dávek, práva a povinnosti z nájmu bytu. 
Našim cílem do dalších let je tak poskytovat 
alespoň základní právní ochranu těm 
nejzranitelnějším a nejpotřebnějším s 
přispěním k jejich právnímu povědomí, jak se 
orientovat ve složitých životních situacích.

 
Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Odborné sociální 
poradenství 

Identifikátor 6528506 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 2/1,3 
Okamžitá kapacita služby 1 klient 
Počet klientů 306 
Počet předlužených klientů 74 

Počet intervencí za rok  1 404 

Počet hodin strávených v přímé péči 1 116 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začíná se psát druhý rok poskytování naší 
služby Sociální rehabilitace. Posun ve službě je 
přímo raketový. Sociální rehabilitace Uherský 
Brod je jednou ze služeb Charity Uherský Brod, 
která je poskytována terénní formou. Posláním 
služby je podporovat osoby se zdravotním 
postižením tak, aby mohly dle svých schopností 
a možností dosáhnout co nejvyšší míry 
seberealizace, samostatnosti a soběstačnosti a 
zařadit se do běžného života. Službu chceme 
poskytovat na základě křesťanských hodnot. 
Mezi klíčové hodnoty patří pravda, svoboda, 
spravedlnost a láska (Kodex Charity ČR).  
 

 
 

Od počátku roku se služba stala součástí 
projektu Program Podpora a rozvoj služeb 
sociální rehabilitace ve Zlínském kraji, 
Registrační číslo projektu: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745. Ten nám 
na dva roky mimo jiné zajišťuje financování 
služby. Součástí tohoto projektu je také 
evaluace, což znamená, že naši službu navštíví 
odborník, který nám poskytne zpětnou vazbu k 
naší práci. Protože je naše služba terénní, tak ji 
pandemie Covid-19 značně ovlivnila.  
 

 
 

Klienti měli strach z nákazy, a proto nechtěli 
službu využívat. Také se nám značně omezily 
možnosti využití terénu, díky mimořádným 
opatřením – uzavření obchodů, restaurací a 
služeb. Klienti se v rámci Sociální rehabilitace 
učili například samostatné docházení do 
jídelny, vyřizování na Úřadu práce, orientaci po 
městě a jiné. Na základě společně sestaveného 
individuálního plánu se klient s pracovníkem 
setká na předem dohodnutém místě na území 
ORP Uherský Brod a společně pracují na krocích 
konkrétního plánu. 
 

Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 

Sociální rehabilitace 

Identifikátor 7184662 
Okamžitá kapacita služby 4 klienti 
Počet uzavřených smluv 12 
Počet intervencí za rok 629 

  

Kontaktní údaje 

Vedoucí služby 

Mgr. Jana Boráková 
mobil: +420 739 547 620 
 
Masarykovo nám. 165 
688 01 Uherský Brod 
  
jana.borakova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Charita Uherský Brod, ve snaze o co nejvíce 
komplexní péči, poskytuje Půjčovnu 
kompenzačních pomůcek jako navazující službu 
nejen pečovatelské službě, ale také nezávisle 
osobám, které jsou po operacích pohybového 
aparátu, pečujícím osobám o imobilního 
člověka, seniorům, lidem s pohybovými 
obtížemi či jinými onemocněními.  

V Půjčovně je možné si zapůjčit invalidní vozíky, 
polohovací lůžka, antidekubitní matrace s 
pulsátorem, jídelní stolky, toaletní židle, 
francouzské hole, rolátory, vysoká chodítka, 
odsávačky, oxygenátory aj. Poskytuje taktéž 
poradenství týkající se používání různých 
kompenzačních pomůcek. 
Za zapůjčení pomůcek je účtována částka dle 
našeho ceníku a je možné je zapůjčit na adrese: 
Charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, 688 
01 Uherský Brod ve stanovenou dobu (úterý, 
čtvrtek od 13:00 – 14:30 hodin, středa od 13:00 
– 17:00 hodin). 
V roce 2020 bylo uzavřeno 180 smluv a 
zapůjčeno 333 pomůcek.  
Další ze služeb, kterou Charita Uherský Brod 
nabízí seniorům a osobám se zdravotním 
omezením přímo v jejich domácnostech je 
pedikúra a masáže. Jsme též schopni zajistit 
dopravu osob se zdravotním postižením 
(vozíčkáře).

Název činnosti Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Zapůjčeno pomůcek 333 
Uzavřeno smluv 180 
Celkový počet pomůcek na skladě 178 
Počet pedikúr za r. 2020 839 

 
 
 
  

Kontaktní údaje 

Koordinátor půjčovny 
kompenzačních pomůcek 
Koordinátor pedikúr, masáží 
Koordinátor dopravy osob 
Olga Slabiňáková 
mobil: +420 730 562 286 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
+420 572 637 333 
olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM  
ZLÍNSKÉHO KRAJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionální dobrovolnické centrum Zlínského 
kraje zahájilo svou činnost v červnu 2020. Toto 
centrum provozuje Charita Uherský Brod a své 
působiště má v budově Zlínského klubu (Tř. 
Tomáše Bati 204, Zlín). Připojili jsme se tak k 
dalším 10 centrům, která v České republice 
fungují díky projektu „Koncepce rozvoje 
dobrovolnictví v České republice s akcentem na 
zajištění regionální a oborové dostupnosti 
dobrovolnictví v podobě dobrovolnických 
center“, reg.č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, který je 
spolufinancován z Evropského sociálního fondu 
ČR prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  
Jde o informační a kontaktní centra pro 
dobrovolníky, neziskové organizace, 
příspěvkové organizace či obce v daném kraji v 
oblasti dobrovolnictví. Naším posláním je 
zprostředkovávat nabídku a poptávku, 
propojovat, podporovat, rozvíjet, hledat nové 
cesty k uplatnění dobrovolnické činnosti. Mezi 

aktivity RDC patří např. vytvoření webové 
stránky a databáze dobrovolnických příležitostí, 
podpora a propagace dobrovolnictví v kraji, 
pořádání dnů otevřených dveří dobrovolnictví, 
uspořádání Dnů dobrovolnictví v kraji 
(proběhnou 24. 9. 2021 - 25. 9. 2021), 
bezplatné vzdělávání dobrovolníků a 
koordinátorů, poradenství v oblasti 
dobrovolnictví, spolupráce s orgány 
samosprávy v oblasti tvorby koncepcí a strategií 
rozvoje dobrovolnictví v kraji a také pravidelná 
otevírací doba RDC (úterky a čtvrtky 9:00-
14:00).  Za půlrok naší existence jsme tak 
uspořádali 2 dny otevřených dveří, na kterých 
jsme naši činnost představili kolegům z 
organizací, které v našem kraji pracují s 
dobrovolníky, pracovníkům krajského úřadu, 
krajské radní, náměstkyni hejtmana, 
zástupcům samosprávy, médiím apod. S 
náměstkyní hejtmana jsme se pak také 
domluvili na podpoře dobrovolnictví ve 
Zlínském kraji, za kterou jsme velmi rádi. Na rok 
2021 jsme pak mohli naplánovat další dny 
otevřených dveří, Dny dobrovolnictví 24. 9. 
2021 - 25. 9. 2021 a v prosinci 2021 výstavu o 
dobrovolnictví ve 3. etáži sídla krajského úřadu 
ve Zlíně.  
Naším úkolem není zastoupit či zastínit stávající 
dobrovolnická centra, naopak – jsme zde proto, 
abychom lokálním centrům pomohli, poradili, 
ulehčili jim a abychom společně rozvíjeli 
dobrovolnictví v našem kraji. Děkujeme všem, 
kteří jdou v této snaze s námi, věříme, že 
dobrovolnictví posuneme o kus dál! 

„Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové 
dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724. 
 

 

15. 6. 2020 - 14. 6. 2022 

 
 

Facebook: Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí centra 

Mgr. Jana Haluzová 
mobil: +420 724 651 281   
 
Tř. Tomáše Bati 204, Zlín 
(„Zlínský klub“)  
Úterý a čtvrtek 9:00-14:00 
     
jana.haluzova@uhbrod.charita.cz 
www.dobrovolnictvizk.cz 

  
 

https://www.facebook.com/Region%C3%A1ln%C3%AD-dobrovolnick%C3%A9-centrum-Zl%C3%ADnsk%C3%A9ho-kraje-113778920377723
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM STOPA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2020 začal stejně jako několik posledních 
let v našem Dobrovolnickém centru – 
Tříkrálovou sbírkou, do které se zapojují 
dobrovolníci z celého uherskobrodského 
děkanátu. Pokračoval běžnou činností, ve které 
naši dobrovolníci doučují děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, dochází do 
Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod 
za pacienty ukrátit jim dlouhý čas, za klienty 
našich sociálních služeb a osamělými seniory si 
přichází popovídat, něco přečíst nebo zahrát. A 
pak přišel březen, kdy se všechno otočilo 
vzhůru nohama, včetně činnosti našich 
dobrovolníků – ti nemohli za nikým docházet, 
nikoho doučovat, nikomu vykouzlit úsměv na 
rtech. Přišly ale nové výzvy a potřeby, kterým 
jsme se postavili čelem. Dobrovolníci „svým“ 
seniorům telefonovali a začali jsme šít roušky! 
Založili jsme na facebooku skupinu Roušky 
nejen pro Brod a roztočil se velký kolotoč plný 
pomoci. Někdo stříhal, jiný žehlil, další šil, 
rozvážel, nakupoval nebo zařizoval. Celkem se 
zapojilo přes 60 dobrovolníků a ušilo přes 3000 
roušek. Zapojené dobrovolníky potěšily i dárky 
od firem i jednotlivců, kterým moc děkujeme! 
Byly to čokolády od Čokoládovny Janek, 
dárkové balíčky od Jenny Lane, sušené maso od 
Viktora Beneše a také dezinfekce a spousta 
materiálu k šití od mnoha dárců. Pak přišlo na 
chvíli zlepšení a my jsme mohli uspořádat dva 
příměstské tábory pro děti, kde nám 
dobrovolníci velmi pomohli, mohli jsme 
navštívit seniory, kterým už se po 
dobrovolnicích velmi stýskalo. S podzimem 

jsme se zase vrátili k online dobrovolnictví, kde 
naši dobrovolníci alespoň takto na dálku 
doučují děti. Není to ono, ale aspoň trošku to 
pomáhalo. Do konce roku se pak zapojilo 
několik dobrovolníků do pomoci v našich 
sociálních službách, kde nastala personální 
krize a bylo potřeba pomoct s chodem zařízení. 
Naši dobrovolníci tak pomáhali s úklidem, 
dezinfekcí, povídali si s klienty, zkrátka se 
chopili toho, co bylo potřeba a bylo to v jejich 
silách a kompetencích. Jménem svých kolegů 
vám velice děkuji, bez vás by to nešlo! Rok 2020 
jsme tradičně ukončili rozvezením Betlémského 
světla do všech našich zařízení. 
Všem, kdo se jakkoliv zapojil do dobrovolnické 
pomoci, ze srdce děkuji! Situace byla nová, 
nezvyklá, náročná a plná otazníku. Mnohému 
jsme se učili za pochodu, často to bylo zoufalé, 
ale dobrovolníci v roce 2020 odvedli 
neuvěřitelný kus práce a já přede všemi 
smekám klobouk. Děkujeme! Poděkování patří 
také Ministerstvu vnitra ČR, Zlínskému kraji a 
Městu Uherský Brod za financování naší 
činnosti.  
 

 
 
Evidujeme 69 dlouhodobých dobrovolníků, 250 
krátkodobých (Tříkrálová sbírka, šití roušek) a 
celkem 2702 hodin dobrovolnické pomoci. 
 
 
 
 

 
  

Kontaktní údaje 

Koordinátorka dobrovolnictví 

Mgr. Jana Haluzová 
mobil: +420 724 651 281   
 
Pod Valy 664 
688 01 Uherský Brod 
 
jana.haluzova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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PROJEKTOVÝ MANAŽER
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vážení a milí čtenáři, 
bez oslav a ohňostrojů jsme se rozloučili s 
rokem, který do dějin vejde jako „rok pandemie 
koronaviru“. Období, které lze možná 
považovat za jakési memento toho, že lidstvo 
není pánem tvorstva s nekonečnou kontrolou 
nad děním ve světě, jak si samolibě zvyklo 
myslet. Průběžně jsme bilancovali na hraně 
zvládání a nezvládání krize, ale i 
přehodnocování způsobů a následků 
zavedeného životního stylu, hodnot a principů. 
Covid poskytl sondu do řešení krizových situací, 
a to téměř ve všech sférách společnosti – ve 
vědě, školství, kultuře, médiích, ale i ve 
zdravotnictví a v sociálních službách. 
Oblast řízení projektů však v krizové situaci také 
změnila svůj charakter. Kromě nově 
realizovaných projektů jako např. projekt 
přeshraniční spolupráce s názvem Společně bez 
hranic či Regionální dobrovolnické centrum ZK 
se do popředí dostaly mimořádné grantové 
programy, dotační tituly a projekty se 
zaměřením na prevenci či minimalizaci 
negativních důsledků pandemie. Vzhledem k 
tomu, že hledání možností, potažmo 
zpracovávání projektů včetně oslovování 
různých nadací, dárců, nadačních fondů apod. 
patří k prioritám naší organizace, lze říci, že 
jsme byli letos opravdu velmi úspěšní. Díky 
podpoře těch, které jsme oslovili a kteří nám 
pomohli zvládnout dopady této nelehké situace 
zaslanými výrobky nebo finanční podporou se 
totiž podařilo podpořit činnost Charity Uherský 
Brod částkou zhruba 2 mil. Kč, a to včetně 

nového vozu zn. Škoda Octavia Combi od spol. 
Škoda Auto za 890 tis. Kč. 
 

 
 
Tento rok nám dal tedy pravděpodobně vše, co 
nám dát měl. Otázkou zůstává, jestli jsme to 
všechno dokázali správně pochopit, přijmout či 
využít. Já osobně ho považuji za přímo 
transformační a krásně poučný. Naše Charita se 
v rámci projektu NROS - Neziskovka roku stala 
nejlepší Velkou neziskovou roku 2020 a zároveň 
držitelem prestižní značky kvality CZECH MADE 
u České spol. pro jakost. Ve své činnosti jsem se 
tedy výrazně posunula kupředu, proto jsem 
vděčná za vše, co jsem letos poznala a zažila. 
 

 
 
Velmi si zároveň vážím práci všech zdravotních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách, 
kteří často s nasazením vlastního života a zdraví 
pečují o své klienty či pacienty. S úctou a 
obdivem vyjadřuji své poděkování za jejich 
práci a odhodlání pomáhat. Tu totiž nelze 
ocenit finančně, a to ani prostřednictvím 
podpory z dotačních titulů.

  

Kontaktní údaje 

Vedoucí centra 

Mgr. Jana Mackovičová 
mobil: +420 736 517 603 
 
Přemysla Otakara II. 2476 
688 01 Uherský Brod 
     
jana.mackovicova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍ PRÁCE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení čtenáři, 
když se zpětně ohlédneme za rokem 2020, tak 
asi pro většinu z nás bude tím nejzásadnějším 
tématem pandemie koronaviru, která nás 
postihla a stále nás provází každodenním 
životem. Bohužel pro mnohé z nás to byly velmi 
těžké momenty, které změnily naše životy, 
přinesly spoustu změn, extrémního úsilí, 
smutné momenty, beznaděj… Tato náročná 
doba ovlivnila také naši organizaci a dotkla se 
jistým způsobem každé služby, každého 
zaměstnance i klienta. 
Proto, když se zamýšlím nad výsledky činností 
organizace, tak by šlo jistě mluvit o omezení 
služeb, sociální izolaci, omezení aktivit, 
kontaktů, přepracování apod. Já bych však ráda 
hovořila o věcech pozitivních, které se nám 
podařily a jistě nás posunuly kupředu. 
Z mé strany se jedná např. o předávání a sdílení 
zkušeností Caritas Kolomyja z Ukrajiny. Dále 
také zapojení všech pečovatelských služeb do 
projektu Zlínského kraje „Inovace a rozvoj 
systému péče zajišťované v domácím prostředí 
s důrazem na rozvoj pečovatelské služby“, kdy 
jsme se zúčastnili několika úvodních setkání ve 
Zlíně a mohli tak naslouchat zkušenostem 
odjinud. Tento projekt nabídl našim 
pečovatelským službám také metodické 
konzultace a výsledkem bylo společné 
rozhodnutí učinit změny v našich 
pečovatelských službách směrem k veřejnosti a 
otevření služeb všem věkovým kategoriím a 

okruhům osob, které zákon o sociálních 
službách definuje. Pečovatelské služby, které 
nenabízely své služby nepřetržitě, tak navíc 
rozšířily svůj provoz do pozdních večerních 
hodin vč. víkendů a svátků. 
V našem školícím středisku se uskutečnilo 
setkání ředitelů Charit Zlínského kraje nad 
společnými tématy týkající se budoucnosti a 
fungování sociálních služeb. 
Mimo to se pracovalo u několika služeb na 
změnách v registrací, probíhaly metodické 
konzultace (v období pandemie více 
elektronicky a telefonicky), upravovaly se 
propagační materiály, přijímali se a zaškolovali 
noví sociální pracovníci či vedoucí služeb aj. 
Zapojili jsme se do projektu MPSV „Příklady 
dobré praxe“, kde jsme prezentovali 
mimořádné výsledky našeho Nízkoprahového 
denního centra pro osoby bez přístřeší. 
Všichni sociální pracovníci nově od počátku 
roku 2020 začali evidovat svoji činnost 
elektronicky (ač se to zdá být poměrně triviální 
věc, tak málo kdo si umí skutečně představit, co 
všechno sociální pracovník ve službě 
vykonává…). 
S domovy pro seniory jsme se v minulém roce 
zapojili do nového modulu Krajského 
informačního systému (KISSOS) – „Sdílení 
žadatelů“ s cílem pomoci získat objektivní počty 
potřebných lůžek v pobytových službách ve 
Zlínském kraji. 
Toto a spoustu dalšího nás provázelo minulým 
rokem a já si přeji, aby rok 2021 byl pro každou 
ze služeb opět plný aktivit, výzev a spokojených 
klientů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kontaktní údaje 

Vedoucí centra 

Mgr. Vladimíra Suchánková 
mobil: +420 733 742 053 
 
Přemysla Otakara II. 2476 
688 01 Uherský Brod 
     
vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 

  
 



54 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  

REGIONÁLNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionální centrum sociální pomoci v 
Uherském Brodě se zaměřuje na pomoc všem 
potřebným občanům tohoto regionu, jejich 
rodinám, obcím, farnostem a dalším úřadům. 
 
Cílem Regionálního centra sociální pomoci je 
poskytnout okamžitou informaci a radu o 
možnosti řešení tíživé sociální situace osobám 
všech věkových skupin. 
 
Základní poradenství je možné poskytnout 
osobně, telefonicky či elektronicky. Poradenství 
lze poskytnout též anonymně, bez uvedení 
kontaktních údajů, či přímo v konkrétní obci, na 
obecním úřadě, v domácnosti zájemce, 
především tak, aby bylo pro každého člověka 
dostupné a bezpečné. 
 

 
 
Rok 2020 byl vzhledem k nastalé pandemii 
koronaviru velmi nestabilní a tato situace se 
dotkla rovněž Regionálního centra sociální 

pomoci, kdy byl zaznamenán útlum zájmu o 
tuto službu. 
 

 
 
Přesto však, jak náročná doba nás postihla, 
proběhlo v rámci RCSP v roce 2020 asi 37 
konzultací pro celkem 17 fyzických osob. 
Bohužel lze konstatovat, že část z těchto 
konzultací souvisela také s krizí v období 
pandemie a nouzového stavu státu, kdy se lidí 
dotkla např. izolace, samota, rodinné krize, ale 
též výpovědi ze zaměstnání, nedostatek 
finančních prostředků na základní životní 
potřeby či nemožnost pečovat o svého 
blízkého. RCSP tak často navazovalo spolupráci 
se službami Odborného sociálního poradenství 
či Centra potravinové a materiální pomoci. 
Většina konzultací byla poskytnuta lidem z ORP 
Uherský Brod. 
 

  

Kontaktní údaje 

Vedoucí centra 

Mgr. Vladimíra Suchánková 
mobil: +420 733 742 053 
 
Přemysla Otakara II. 2476 
688 01 Uherský Brod 
     
vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Je pravda, že nám nemoc, daleko lépe než 
zdraví, ukazuje, kdo jsme.“ (Vincenc z Pauly) 
 
Domácí zdravotní péče má svoji 
nezastupitelnou roli v poskytování zdravotní 
péče v ČR již od roku 1992. Všechny úkony 
domácí zdravotní péče a  jejich četnost je vždy 
indikována praktickým lékařem, nebo 
ošetřujícím lékařem v nemocnici při propuštění 
do domácího léčení. Péče je poskytovaná těm 
pacientům, kde je nutné zajistit vysoce 
kvalifikovanou péči ošetřovatelského 
personálu.  
Jednou se zásadních výhod poskytování této 
péče je poskytování  přímo v domácnosti 
pacienta, bez toho aniž by musel kamkoli 
docházet. Výrazně se eliminuje potřeba 
hospitalizace či pobytu v institucionálních 
zařízeních. Zůstávají zachovány rodinné vazby, 
udržuje se soudržnost rodiny. Na nemocné 
působí každá změna v jejich zavedeném 
životním režimu velmi negativně a narušení 
rodinných vazeb často způsobuje ještě větší 
zhoršení zdravotního stavu. Setrvalý pobyt ve 
vlastním sociálním prostředí, mezi svými 
nejbližšími má v procesu léčby pozitivní vliv na 
psychiku nemocných. Pečující rodiny pak velmi 
často s odbornou pomocí domácí zdravotní 
péče zvládají péči o své nemocné i v konečné 
fázi jejich života.  
V roce 2020, kdy jsme se všichni potýkali s 
novodobou pandemii nemocí Covid 19, se 
významná role domácí zdravotní péče ještě více 
potvrdila. Všeobecné sestry pracující v terénu 
se aktivně zapojily do péče o pacienty s Covid 

19, kteří s mírnějším průběhem onemocnění 
zůstávali ve svém  domácím prostředí. 
 
Pro koho je zdravotní péče určena 
 
• osobám po operačních zákrocích, 
• osobám po mozkových příhodách, s 

roztroušenou sklerózou, komplikovanou 
cukrovkou, senilní či neurodegenerativní 
demencí, CHOPN nebo Parkinsonovou 
nemocí, 

• osobám s plným nebo částečným 
ochrnutím, nebo se závažným duševním 
onemocněním, s imunodeficitem, či 
chronickou bolestí, 

• osoby, jež jsou závislé na sondové výživě,  
osoby se stomiemi, nebo permanentními 
katetry, 

• chronicky či nevyléčitelně nemocným, 
jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje 
dlouhodobou a pravidelnou domácí péči 
kvalifikovaného zdravotnického 
personálu. 

 
Nejčastěji poskytujeme 
 
• péči o pacienta po chirurgických a 

ortopedických zákrocích v době 
rekonvalescence 

• ošetřovatelskou  rehabilitací, 
• komplexní péči o imobilního 

inkontinentního pacienta, 
• péči o onkologicky nemocné, 
• ošetření PICC katetrů, 
• lokální ošetření všech defektů – 

operačních ran, dekubitů, bércových 
vředů, 

• péči o klienty v terminálním stadiu života, 
• kontrolu fyziologických funkcí (krevní 

tlak, puls, saturace, tělesná teplota), 
• odběry krve a jiného biologického 

materiálu, 
• aplikace injekcí, infúzí, léčebných terapií, 
• nácvik aplikace inzulinu, 
• cévkování, klyzmy, výplachy, péči o 

veškeré permanentní katetry, 

Kontaktní údaje 

Vedoucí centra 

Bc. Martina Marečková 
mobil: +420 603 158 773 
 
Masarykovo nám. 165 
688 01 Uherský Brod 
  
martina.mareckova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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• ošetření stomií, PEG, PEJ, enterální 
sondy.

Počet všeobecných sester 10 

Počet pacientů v roce 2020 
celkem 487, z toho 

muži 191,  
ženy 296 

Počet ujetých kilometrů celkem 85 605 
Počet vykonaných návštěv 18 188 
Počet úkonů 40 886 

 
 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uběhlo již 18 měsíců od vzniku Domácího 
hospice Antonínek. Byl zřízen v úzké spolupráci 
mezi Charitou Uherské Hradiště a Charitou 
Uherský Brod. Tato služba je určena  těžce 
nemocným (většinou v terminálním stavu) a 
jejich blízkým. Je určena většinou pro pacienty 
s onkologickým onemocněním, přijímáni jsou 
ale i pacienti s jinými druhy nevyléčitelných 
onemocnění, většinou v terminálním stadiu 
onemocnění a nabízí aktivní a účinnou pomoc. 
Hospicová péče se nesnaží o vyléčení 

nevyléčitelných nemocí. Její snahou je,  aby 
závěrečná část života těžce nemocného 
pacienta byla maximálně kvalitní, aby netrpěl 
bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován ve 
svých aktivitách po celých 24 hodin, aby mu 
byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická, tak 
psychická, včetně péče duchovní (má-li pacient 
zájem, protože duchovní péče není nikomu 
vnucována). 
Hospicová péče je poskytována na celém území 
okresu Uherské Hradiště a je dostupná v 
nepřetržitém provozu 365 dnů v roce, tzn. 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu, vč. všech svátků.  
V minulém roce se nám podařilo získat z 
dotačních programů finanční prostředky pro 
zakoupení kompenzačních pomůcek, např. 
polohovací lůžka, invalidní vozíky, aktivní 
antidekubitní matrace, zvedáky, injekční 
dávkovače, atd. Tyto pomůcky jsou pro 
poskytování kvalitní hospicové péče důležité. 
Rovněž se nám podařilo významně obnovit 
vozový park několika novými auty. 
 

Počet všeobecných sester 5 
Počet pacientů v roce 2020 celkem 80, muži 44, ženy 36 
Počet vykonaných návštěv 1 613 

 
 
  

Kontaktní údaje 

Vedoucí centra 

Bc. Martina Marečková 
mobil: +420 603 158 773 
 
Masarykovo nám. 165 
688 01 Uherský Brod 
  
martina.mareckova@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 
V roce 2020 se vykoledovalo v obcích Uherskobrodska  
celkem: 1 509 214,- Kč  
 
Klíč k rozdělení výtěžku sbírky: 

Projekty ACHO 15% 
Celostátní projekty 5% 
Režie sbírky 5% 
Humanitární pomoc 10% 
Vráceno Charitě UB 58% 
Nouzový a krizový fond 7% 

 
V Charitě Uherský Brod bylo z výtěžku použito  
celkem 894 735,- Kč. 
 
Celá tato částka byla po schválení komise Arcidiecézní charity Olomouc použita na splácení úvěru, 
který pokrývá rekonstrukci Víceúčelového komunitního centra na Masarykově náměstí v Uherském 
Brodě. Našly zde zázemí 4 sociální služby Charity a budou zde organizovány komunitní aktivity. 
 
Přímá finanční pomoc osobám v nouzi byla letos řešena z výtěžků postní almužny. Materiální 
pomoc poskytlo potřebným Centrum potravinové a materiální pomoci. 
Děkujeme zástupcům měst a obcí, pracovníkům v sociálních službách v ORP Uherských Brod a 
kněžím farnosti za dobrou spolupráci při pomoci lidem v nouzi. 
 

 
 
Děkujeme všem koordinátorům sbírky, koledníčkům, jejich rodičům, samotným dárců, dalším 
dobrovolníků i všem, kteří na potřebné myslí v modlitbách. Tvoříme společně dílo, které pomáhá 
na mnoha místech. 
  

Koordinátor Tříkrálové sbírky 

Ing. František Bílek, Ph.D. 
mobil: +420 724 651 321 
 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz 
www.uhbrod.charita.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

POSTNÍ ALMUŽNA 
 
V roce 2020 tato tradiční postní aktivita ve farnostech děkanátu vynesla 109 011 Kč. Záměry 
využití jsou schvalovány děkanem a ředitelem OCH Uherský Brod. 

Výtěžek sbírky byl použit na: 

Přímá pomoc potřeným lidem 38 947 Kč 

Polohovací lůžka a matrace 48 830 Kč 

Podpora služeb Charity Uherský Brod 29 500 Kč 
 

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2020 

FARNOST  VYBRANÁ ČÁSTKA 

Uherský Brod  13 596 Kč 

Újezdec u Luhačovic  2 764 Kč 

Horní Němčí  3 070 Kč 

Dolní Němčí  14 300 Kč 

Vlčnov  4 660 Kč 

Pitín  4 111 Kč 

Strání  8 741 Kč 

Bojkovice  15 000 Kč 

Nezdenice  2 347 Kč 

Rudice  1 067 Kč 

Prakšice  10 545 Kč 

Březová  1 683 Kč 

Bánov  9 810 Kč 

Hradčovice  4 699 Kč 

Nivnice  5 400 Kč 

Starý Hrozenkov  1 420 Kč 

Komňa  0 Kč 

Korytná  4 200 Kč 

Šumice  1 598 Kč 

CELKEM  109 011 Kč 
 

Čerpáno bylo i z přebytků financí minulého roku. 

DĚKUJEME VŠEM, KDO NEJEN PO CELOU DOBU POSTNÍ MYSLELI NA POTŘEBNÉ! 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

NÁKLADY V ROCE 2020 

SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB 21 295 744,51 

spotřeba potravin 4 162 376,09 

zdravotní materiál 3 042 500,09 

kancelářský materiál 240 103,46 

úklidový materiál 1 455 413,06 

drobné nákupy, spotřební materiál 627 806,26 

pracovní oděvy 395 246,74 

pohonné hmoty a LPG 779 292,64 

DDIM 3 048 565,66 

spotřeba energie 2 321 756,22 

opravy a údržba 1 104 256,36 

cestovné 23 441,00 

nájemné 1 842 741,98 

telefony 152 471,74 

poštovné 26 602,00 

revize 20 884,00 

školení 61 917,78 

reprezentace, pohoštění 141 905,00 

ostatní služby 1 848 464,43 

  

OSOBNÍ NÁKLADY 84 785 895,00 

hrubé mzdy 61 295 870,00 

DPP, DPČ 1 178 868,00 

sociální a zdravotní pojištění 20 883 294,00 

ostatní sociální pojištění 532 360,00 

zákonné sociální náklady 895 503,00 

  

OSTATNÍ NÁKLADY 6 560 461,42 

daně a poplatky 42 628,00 

pojištění 490 003,00 

ostatní provozní náklady 517 422,78 

odpisy 1 101 878,50 

provozní režie 4 408 529,14 

  

NÁKLADY CELKEM 112 642 100,93 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝNOSY V ROCE 2020 

TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 44 197 020,45 

za prodané vlastní výrobky a zboží 25 810 131,21 

za služby poskytnuté klientům 10 144 728,82 

od zdravotních pojišťoven 8 242 160,42 

  

PŘIJATÉ PŘÍSPEVKY A DARY 1 897 784,23 

příspěvky jednotlivců 193 404,90 

dary od sponzorů 1 361 259,33 

příspěvky z obcí 343 120,00 

  

OSTATNÍ VÝNOSY 5 043 787,32 

mimořádné výnosy 17 584,13 

jiné ostatní výnosy 5 024 334,96 

úroky 1 868,23 

  

PROVOZNÍ DOTACE 63 344 257,77 

Zlínský kraj - zajištění dostupnosti 36 129 600,00 

Zlínský kraj - soc. služby na území kraje 914 700,00 

Zlínský kraj - zajištění priorit 2 250 400,00 

Zlínský kraj - odlehčovací služby 4 027 568,00 

Zlínský kraj - vybraný druh soc. služeb 1 446 000,00 

Zlínský kraj - dobrovolnictví 80 000,00 

Dotace pandemie Covid-19 15 733 830,77 

Provozní dotace Město Uherský Brod 1 228 100,00 

Dotace obcí 803 200,00 

Domácí zdravotní péče - přístroje 374 057,00 

Provozní dotace ÚP na zaměstnance 144 127,00 

Provozní dotace MVČR-dobrovolnictví 68 000,00 

Provozní dotace MPSV - dobrovol .- tábory 144 675,00 

  

VÝNOSY CELKEM 114 482 849,77 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 

Ztrátová střediska 

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY VH 

Ředitelství 1 995 368,22 1 995 368,22 0,00 

Centrum seniorů Uherský Brod 198 330,07 43 008,00 -155 322,07 

Centrum materiální a potravinové pomoci 479 746,54 273 649,56 -206 096,98 

Odborné sociální poradenství Uherský Brod 1 048 469,01 973 632,00 -74 837,01 

Regionální centrum sociální pomoci 136 371,65 0,00 -136 371,65 

Víceúčelové komunitní centrum UB 92 406,16 0,00 -92 406,16 

Komunitní centrum Košíky 131 226,73 36 000,00 -95 226,73 

Přeshraniční spolupráce 10 855,00 6 890,26 -3 964,74 

IZS - krizová pomoc 608 368,69 607 423,00 -945,69 

Dobrovolnictví 237 465,19 183 000,00 -54 465,19 

Regionální dobrovol. centrum Zlínského kraje 259 353,84 0,00 -259 353,84 

Náklady TKS 901,20 0,00 -901,20 

Domácí odlehčovací služba terénní 2 332 065,21 2 310 289,00 -21 776,21 

Odlehčovací služba ambulantní 2 102 687,00 2 094 708,00 -7 979,00 

Sociální rehabilitace 1 602 073,97 1 602 069,00 -4,97 

Odlehčovací služba Strání pobytová 2 977 935,83 2 945 209,69 -32 726,14 

CELKEM 14 213 624,31 13 071 246,73 -1 142 377,58 

 

Zisková střediska 

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY VH 

Kuchyň sociální 4 763 621,49 5 194 351,52 430 730,03 

Komunitní centrum Hostětín 0,00 7 500,00 7 500,00 

Domácí zdravotní péče 6 703 845,81 6 705 677,47 1 831,66 

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 8 642 019,70 8 709 821,54 67 801,84 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni UB 4 751 357,67 4 923 767,00 172 409,33 

Domovinka 1 826 382,39 1 831 068,00 4 685,61 

Terapeutická dílna 3 901 656,75 3 918 261,00 16 604,25 

Charitní dům Slavkov 7 628 437,66 7 680 393,41 51 955,75 

Charitní dům Nivnice 10 286 886,26 10 600 731,51 313 845,25 

Pečovatelská služba Horní Němčí 2 565 314,23 2 688 657,07 123 342,84 

Pečovatelská služba Strání 7 816 604,13 7 970 875,97 154 271,84 

Pečovatelská služba Dolní Němčí 7 223 393,43 7 533 676,60 310 283,17 

Charitní dům Vlčnov 9 778 148,14 9 843 923,97 65 775,83 

Pečovatelská služba Korytná 6 660 300,78 6 995 210,66 334 909,88 

Pečovatelská služba Bánov 5 488 352,02 5 739 844,13 251 492,11 

Ples 29 269,15 82 197,00 52 927,85 
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Nízkoprahové denní centrum  2 400 849,45 2 408 174,00 7 324,55 

Noclehárna 2 353 018,39 2 354 105,00 1 086,61 

Postní almužna 0,00 48 830,00 48 830,00 

Dobrovolnictví - tábory pro děti 162 628,04 175 225,00 12 596,96 

CELKEM 92 982 085,49 95 412 290,85 2 430 205,36 

 

Hospodářská činnost 

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY VH 

Kuchyň ekonomická 4 647 254,00 4 960 782,12 313 528,12 

Pečovatelky - pedikúry 799 137,13 1 038 530,07 239 392,94 

Celkem 5 446 391,13 5 999 312,19 552 921,06 
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2020 

 NÁKLADY VÝNOSY VH 
 112 642 100,93 114 482 849,77 1 840 748,84 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

ZPRÁVA AUDITORA 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB V ROCE 2020 

Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského 
kraje pro rok 2020 ve výši Kč 36.129.600,-. 
 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020 ve 
výši Kč 914.700,- a pro sociální rehabilitaci ve výši 1.446.000,-. 
 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2020 ve 
výši Kč 2.250.400,-. 
 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro 
rok 2020 ve výši Kč 4.027.568,-. 
 
Zlínský kraj spolufinancoval v roce 2020 činnost Dobrovolnického centra STOPA ve výši Kč 80.000,- 
 
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo v roce 2020 neinvestiční dotaci na projekt Dobrovolnické centrum 
STOPA ve výši Kč 68.000,-. 
 
Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2020 dotaci na pořízení vybavení pro domácí 
hospicovou péči ve výši Kč 374.057,-. 
 
MPSV prostřednictvím Evropského sociálního fondu poskytlo v roce 2020 na realizaci 
Příměstských táborů Charity Uherský Brod podporu ve výši Kč 144.675,-. 
 
Úřad práce Uherské Hradiště podpořil v roce 2020 zaměstnávání osob ve výši Kč 144.127,-. 
 

MĚSTA A OBCE 
 
Město Uherský Brod poskytlo dotaci z rozpočtu města 1.228.100,- (Charitní pečovatelská služba 
Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši Kč 609.900,-, Nízkoprahové 
denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský brod ve výši 
Kč 87.000,-, Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši Kč 
56.200,-, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem 
Uherský Brod ve výši Kč 65.800,-, Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem 
Uherský Brod ve výši Kč 113.300,-, Terapeutická dílna sv. Justiny byla finančně podpořena 
městem Uherský Brod ve výši Kč 140.000,-, Centrum potravinové a materiální pomoci bylo 
finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 42.000,-, Centrum seniorů bylo finančně 
podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 8.000,-, Odborné sociální poradenství Uherský Brod 
bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 70.900,- a Dobrovolnické centrum bylo 
podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 35.000,-). 
 
Za finanční dary děkujeme obcím Horní Němčí, Dolní Němčí, Strání, Vlčnov, Korytná, Bánov, 
Šumice, Nivnice, Březová, Prakšice, Bojkovice, Rudice, Bystřice pod Lopeníkem, Drslavice, 
Nezdenice, Hradčovice, Komňa, Pitín, Slavkov a Pašovice. 
 
 



 

 

Horní Němčí 413 440 Kč 
Dolní Němčí 75 000 Kč 
Strání 75 000 Kč 
Vlčnov 70 000 Kč 
Korytná 66 200 Kč 
Bánov 50 000 Kč 
Šumice 44 000 Kč 
Nivnice 41 000 Kč 
Březová 40 000 Kč 
Prakšice 20 000 Kč 

Bojkovice 10 000 Kč 
Rudice 8 620 Kč 
Bystřice pod Lopeníkem 6 000 Kč 
Drslavice 5 000 Kč 
Nezdenice 5 000 Kč 
Hradčovice 5 000 Kč 
Komňa 3 000 Kč 
Pitín 3 000 Kč 
Slavkov 3 000 Kč 
Pašovice 2 000 Kč 

 

OSTATNÍ FIRMY A NADACE 
 
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, Slovácké strojírny, a. s., Siemens, s.r.o., LINEA Nivnice, a.s., 
Česká Zbrojovka a.s., WELCO spol. s r.o., BSL Industrie a.s., VH Nemovitosti s.r.o., ŠKODA AUTO 
a.s., SINCLAIR Global Group s.r.o., KASKO, spol.s r.o., Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o., 
Patrik Kunčar, AGRO Okluky,a.s., Krásný – zdravotnická technika s.r.o., HP Tronic Zlín,spol.s r.o., 
FOSFA a.s., Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Benefit Term s.r.o., Gilead Sciences s.r.o., Pro 
bezpečnou budoucnost z.s., Medplus s.r.o., VEST spol.s r.o., A-Z Elektro plus s.r.o., Ryor a.s., 
Ant.Petr, spol.s r.o., Sarantis Czech Republik s.r.o., Union Cosmetic s.r.o., Ziaja Česká republika, 
3K s.r.o., Espeon, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Makovec a.s.,  
 
Nadace Agrofert, VDV-Nadace Olgy Havlové, Nadace ČEZ, Nadace pojišťovny Kooperativa, Nadace 
Karel Komárek Family Foundation, Nadace Komerční banky,a.s.-Jistota, Nadace Bratří Lužů, 
Nadační fond Albert, Nadace Charty 77, Nadace Laskavost, Nadace VINCI v České republice, 
Fórum dárců ČSOB, Nadace Umění pro zdraví, Nadace JUST CS, Nadační fond pomoci. 
 
Děkujeme všem 

- dárcům 
- sponzorům 
- státním institucím 
- obcím a městům 
- farním úřadům uherskobrodského děkanátu 
- dobrovolníkům 
- brigádníkům 
- zaměstnancům 
- tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek 

 
Investice – v roce 2020 proběhl nákup zařízení do kuchyně (kotel plynový, kotel elektrický) 
hodnotě Kč 173.032,60. Dále byly pořízeny osobní automobily v celkové hodnotě Kč 1.151.800,-. 
 
Do nemovitosti, domu Uherský Brod, Masarykovo nám. č. p. 165 se investovalo Kč 26.031.604,59 
jako spoluúčast projektu Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod. 
 
Výsledek hospodaření za rok 2020 ovlivňují odpisy, které jsou ve výši Kč 1.101.878,50. Celkově 
naše organizace vykazuje za r. 2020 zisk ve výši Kč 1.840.748,84. 
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CENTRUM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI 
SVATÉ ZDISLAVY 

„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt  15, 32) 
 
Tento „pandemický rok“ se do činnosti 
centra promítl následovně. Část 
pravidelných sbírek byla zrušena nebo 
výrazně omezena. Projevila se však velká 
solidarita výrobců a distributorů zboží pro 
potřebné, které jsme oslovili. Jmenovitě 
tedy děkujeme těmto:  
Orkla Foods, Linea Nivnice, Ovocňák 
Rudice, Pek Group, EUD Group a.s., 
Mlékárna Hlinsko a.s., Racio, Dadka 
Vracov, Hügli food, VEST spol. s r.o., Avena 
s.r.o., Makovec a.s. Děkujeme také nadaci 
Just CZ a Nadaci Olgy Havlové za poskytnutí 
dotace na nákup potravin.  
Významná také byla podpora od 
Potravinové banky Zlín, skrze niž jsme byli i 
v tomto roce zapojeni do evropského 
projektu FEAD II. Za ni i celoroční dobrou 
spolupráci chceme poděkovat.  
Služba poskytovala pomoc stále i během 
nejpřísnějších protipandemických nařízení, 
kdy pomoc byla často doručována lidem 
přímo do bytu. Zajišťovali jsme také pro lidi 
v nouzi zdarma ochranné prostředky. 
Děkujeme všem dalším jednotlivým 
dárcům, kterých jsou opravdu stovky. 
Chválíme si velmi dobrou spolupráci s městem Uherský Brod, dále pak s OSPOD a Sociálně 
aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Děkujeme dobrovolníkům při potravinových a materiálních 
sbírkách, dobrovolnicím, které pletou obvazy pro malomocné, starostům, kněžím a dalším 
spolupracujícím organizacím. 
 
 

Ing. František Bílek, PhD.  
vedoucí Centra potravinové  
a materiální pomoci sv. Zdislavy 
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PŘIJATÉ POTRAVINY A HYGIENICKÉ POTŘEBY 
 

Postní potravinová sbírka ve farnostech 535 kg 
Adventní potravinová sbírka ve farnostech 745 kg 
Sbírka "Ne každý má hody" v prodejnách COOP na Uherskobrodsku 230 kg 
Podzimní sbírka potravin - Tesco Uherský Brod 712 kg 
Potraviny získané z Potravinové banky Zlín 7 810 kg 
Dary výrobců 5 811 kg 
Projekt FEAD 2_Potraviny 297 kg 
Projekt FEAD 2_Hygiena 2 830 kg 
Celkem 18 970 kg 

 

DALŠÍ SBÍRKOVÁ ČINNOST 
 

Projekt FEAD 2_Textil a domácí potřeby Zboží v hodnotě 231 500 Kč 
Sbírka školních potřeb + dotace FEAD 2 220 ks „školních balíčků“,  

z nichž bylo letos podpořeno  
53 dětí 

Zapojení do projektu "Ježíškova vnoučata" 19 přání splněno 
Vánoční dárky pro děti z Ukrajinských dětských domovů 17 balíků 
Pletení obvazů pro malomocné ve spolupráci se 
sdružením Omega plus 

20 stálých pletařek 

 

POSKYTNUTÁ POMOC 
 
 V roce 2020 bylo podpořeno 963 osob. Průměrně se pomoc u jednoho žadatele opakuje 3x.  

Více jak 40 % podpořených tvořili samoživitelé s dětmi.  
 Dále jsme zprostředkovávali, nebo přímo dovezli, darované základní spotřebiče nebo 

nábytek rodinám v nouzi.  
 Zajišťovali jsme administrativní pomoc při organizaci benefiční akce na pomoc Bibi (nemocné 

holčičce z regionu Uh. Brod) 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

Naše Charita pomáhá překonávat těžké chvíle v životě lidí zasažených důsledky mimořádných 
událostí. 

Jednotlivcům, rodinám, komunitám, obcím i organizacím a firmám nabízíme základní poradenství 
a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací), materiální pomoc 
(vysoušecí a čistící technika, tekutiny, potraviny, oděvy), fyzickou pomoc při odklízení škod 
způsobených živelnou pohromou, psychická první pomoc, duchovní pomoc, finanční pomoc, 
zajištění stravy, logistika, zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci. 

V souvislosti s řešením důsledků živelných pohrom (povodně, záplavy, větrné smrště, požáry), 
katastrof a havárií (dopravní nehody, zřícení obydlí) a jiných mimořádných událostí (např. 
žhářství) spolupracujeme s integrovaným záchranným systémem, státní správou a samosprávou, 
farnostmi, dobrovolníky a ostatními neziskovými organizacemi. 

Na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) 
a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje (HZS ZLK) spolupracujeme také se složkami 
integrovaného záchranného systému při déletrvajících zásazích. 
 
 

Mgr. Jitka Chvílová 
koordinátorka MIMOpomoci 

 
Kontaktní osoba pro vyžádání pomoci při řešení mimořádné události:  
Mgr. Jitka Chvílová  
telefon: +420 724 651 262  
e-mail: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz 
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PR A FUNDRAISING  

V roce 2020 jsme v rámci činnosti PR a fundraisingu ve velké míře reagovali na koronavirovou 
krizi. V praxi to znamenalo zažádat o pomoc řadu nadací i regionálních a nadregionálních firem. 
Bylo nutné zveřejnit a poděkovat písemně desítkám organizací, nadacím a firmám, které nám 
poskytly pomoc (roušky, ochranné štíty, 
dezinfekční prostředky, aj.). Publicitu tohoto 
druhu, jsme kromě ostatní publicity, zveřejňovali 
na sociálních sítích Charity Uherský Brod, na webu 
Charity Uherský Brod, v newsletteru Charity 
Uherský Brod, i v regionálních a krajských médiích 
(Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem, Český 
rozhlas Zlín). Kromě toho jsme se žádostí o 
prostředky na vybavení služeb brodské Charity 
oslovili řadu nadací a nadačních fondů (Nadace 
Olgy Havlové, Konto Bariéry, Nadace Siemens, 
Nadace ČEZ, Nadace Agrofert a další). Jednalo se o 
žádosti zejména na polohovací lůžka, pračky a 
sušičky. Podařilo se nám také, formou 
sponzorského příspěvku, získat od podnikatele z 
Uherského Brodu klimatizační jednotku pro 
Charitní dům Nivnice.  

Během roku 2020 jsme navštívili největší firmy Uherskobrodska. Vedení těchto firem jsme žádali 
o spolupráci a podporu služeb brodské Charity. Proběhly tak návštěvy těchto firem: Slovácké 
strojírny, Česká zbrojovka, Kasko Slavkov, Kredit Slavkov, Welco Uherský Brod a Linea Nivnice.  

Výsledkem těchto návštěv byl například 
příspěvek na automobil pro Domácí 
hospicovou péči Uherský Brod, příspěvky na 
vybavení pro nové Víceúčelové komunitní 
centrum v Uherském Brodě, a například i 
nové regály pro některé naše služby a 
potravinovou pomoc pro sociálně slabé 
klienty (tuto pomoc poskytla firma Linea 
Nivnice či Hamé Babice).    

Významnou měrou jsme se věnovali 
propagaci nově vznikajícího Víceúčelového 
komunitního centra v Uherském Brodě. 
Články o kompletní rekonstrukci 
historického domu (zásadní rekonstrukce 
byla nezbytná, jedná se totiž o starý, 
měšťanský dům s více než stoletou historií, 
jehož stav byl po letech užívání jinými 
společnostmi, ve velmi špatném stavu) v 
Uherském Brodě, ve kterém Víceúčelové komunitní centrum vzniká, jsme zveřejňovali na 
sociálních sítích Charity Uherský Brod, na webu Charity Uherský Brod, v newsletteru Charity 
Uherský Brod. Články o rekonstrukci objektu a plánech činnost centra vyšly také v regionálních 
médiích Slovácký deník a Dobrý den s kurýrem.  
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Velkou měrou jsme propagovali rovněž vznik Regionálního centra Zlínského kraje (web, sociální 
sítě Charity Uherský Brod, newsletter, regionální média, Český rozhlas Zlín), jehož patronát má na 
starosti uherskobrodská Charita. Toto centrum má za cíl rozvoj dobrovolnictví ve Zlínském kraji a 
snaží  se podporovat, informovat a propojovat dobrovolníky, dobrovolnické organizace a jiné 
subjekty zabývající se dobrovolnictvím ve Zlínském kraji. Vedoucím tohoto centra je Jana Haluzová 
– koordinátor dobrovolnictví Dobrovolnické centrum STOPA 

 
Kromě výše uvedených činností jsme propagovali potravinové a materiální sbírky (také třeba dnes 
už tradiční prázdninovou sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin regionu). 
Potravinové dary jsme obdrželi například od firem Vest Zlín, Hamé Babice (dnes už Orkla Foods), 
Linea Nivnice a také od jednotlivců (například podnikatel z Holešova poskytl na žádost pracovníka 
pro PR a fundraising novou obuv (cvičky) pro děti ze sociálně slabých rodin. Všem firmám i 
jednotlivcům za podporu činnosti naší Charity srdečně děkujeme a velmi si této podpory vážíme! 

 
Oleg Kapinus 
manažer pro PR a fundraising 

 

PODPOROVATELÉ CHARITY UHERSKÝ BROD V ROCE 2020 
 
Slovácké strojírny, a.s., Česká zbrojovka, a.s., Hamé s.r.o. (Orkla Foods), Kasko Slavkov, spol. 
s.r.o., Kredit Slavkov, spol. s.r.o., Linea Nivnice, a.s., Welco, s.r.o., Voma, s.r.o., Uzenářství 
Kadlček - Dolní Němčí, s.r.o., Uherský Brod, Vest Zlín, s.r.o., Škoda Auto Mladá Boleslav, a.s., 
Astratex, s.r.o, Pavel Suk – PROPS, ASTONA, VH Nemovitosti, Tesco Stores ČR a.s., senátor 
Tomáš Goláň, nadšenci motokrosu „Motocross Strání“, lékárna Strání – PharmDr. Marcela 
Tomanová, Santra spol s.r.o. Strání, KAKAOVNÍK s.r.o., Jenny Lane s.r.o., Ovocňák Rudice, PEK 
Group, EUD Group a.s., Mlékárně Hlinsko a.s., Racio, s.r.o., Dadka Vracov, Makovec, Hügli Food, 
s.r.o., Avena s.r.o., Makovec a.s., Just CZ, Radek Bobčík - Výroba a prodej štípaného palivového 
dřeva, Miroslav Miloš, Voda - Topení – Plyn, Petr Lukáš, LPF FOREST s.r.o., Adam Jurásek, 
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STŘECHY JURÁSEK, Trade Minds s.ro, Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Jednota spotřební 
družstvo v Uherském Ostrohu 
 

NADACE:  
 
Nadace Bratří Lužů, Nadace Komerční banky, a.s., Jistota, VDV Dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové, Konto Bariéry, Nadace Siemens, Nadace Tesco, Nadace Synot 
 
 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
(Benchmarking, IS WebCarol, GDPR) 

Nelehká situace, která nastala v poskytování sociálních služeb v důsledku epidemie Covid-19, se 
projevila také ve vykazování poskytnuté péče. Vedoucí pracovníci a pracovníci jednotlivých služeb 
se museli vypořádat nejen s přísnými pravidly poskytování péče, nemocí vlastní či klientů a 
karanténami, ale také s nadále povinným vykazováním dat o poskytnuté péči. V průběhu roku sice 
došlo k postupnému snížení bodové hranice, podle které Zlínský kraj pravidelně hodnotí všechny 
sociální služby, náročnost administrace však zůstala stejná, a proto si všichni pracovníci našich 
sociálních služeb zaslouží velké poděkování, že i tuto část svých pracovních povinností skvěle 
zvládli.   
Epidemie Covid-19 také ukázala, jak důležitá jsou pravidla pro práci s osobními údaji klientů, 
dbáme na dodržování všech povinností GDPR, o kterých si můžete přečíst na webových stránkách 
naší organizace. 
 

Mgr. Martina Šimánková 
Koordinátor pro benchmarking, IS WebCarol, GDPR 
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DUCHOVNÍ AKTIVITY

Duchovní péči o uživatele služeb a pracovníky organizace koordinuje pastorační asistent (PAS), 
který spadá pod ředitele Charity Uherský Brod (CHUB). S ředitelem intenzívně spolupracuje a ten 
upravuje jeho pracovní náplň podle potřeb CHUB. Letos probíhala příprava na omezení a následné 
zrušení financování úvazku PAS z arcibiskupství. Během prázdnin proběhla setkání téměř se všemi 
vedoucími služeb. V každé službě byl vybrán jeden pracovník, který má k pastoraci největší vztah 
– duchovní podpora dané služby. Ten přebere část kompetencí PAS, který jim bude zajišťovat 
koordinaci. Tento pracovník bude mít na starost v první řadě osobní modlitbu za službu a klienty, 
potom také povzbuzení týmu, připomínání poslání a zajišťování duchovních potřeb klientů 
(návštěva akolyty, návštěva kněze u umírajících, apod.) Toto se povedlo ve 14 službách. PAS bude 
mít v příštím roce úvazek 0,5 a pracuje současně jako vedoucí denního stacionáře Domovinka.  
V jarních měsících a na podzim pak byla bohužel řada plánovaných akcí kvůli vládním opatřením 
zrušena. 

 Pravidelná přítomnost PAS na službách Charity: 
o Organizace bohoslužby slova, přinášení Svatého přijímání nebo společné modlitby 

klientů našich pobytových služeb. V březnu a dubnu, probíhaly návštěvy se Sv. 
Přijímáním intenzivněji ve všech našich pobytových službách.  

o Pravidelné návštěvy klientů Nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší 
a Azylového domu pro matky s dětmi v tísni. 

 Modlitební podpora pro umírající klienty a lidi, kteří se na charitu obracejí o pomoc. 
Oslovujeme farníky pomocí SMS zprávy. 

 Spolupráce s kněžími farností na zajištění mší svatých a udílením svátostí v našich zařízeních, 
ředitelství, nebo při mimořádných příležitostech (mše za lidi bez přístřeší, oslava Dne 
charity). 

 Pastorační činnost směrem k pracovníkům Charity: 
o průběžná prezentace Kodexu charity, osobní rozhovory, nabídka přímluvné 

modlitby, 
o duchovní slovo na poradách vedení; povzbuzení, nabídky, připomínky různých 

duchovních akcí v okolí skrze e-mailovou komunikaci, 
o pravidelné společné modlitby v kapli Svatého Ducha ve Vlčnově se zaměstnanci, 
o Charita má v držení ostatky Svaté Zdislavy, které nabízí rodinám našeho děkanátu 

i klientům k modlitbě.  

 Spoluorganizace na akcích, které v roce 2020 proběhly: Nikodémova noc – během Tříkrálové 
sbírky; pouť pro zaměstnance ke sv. Zdislavě do Slavkova. 

 Zástupce CHUB je členem pastorační rady farnosti Uherský Brod (střídá od 1. 1. 2021 Marii 
Vintrovou). Otec děkan je zván na porady vedení, s ředitelem se v průběhu roku setkává. PAS 
je zván na děkanátní setkání kněží, kde informuje o činnosti Charity. 

 Zástupce Charity se zúčastňuje farních akcí, např. pobožností a různých slavností během 
roku. 

 
Ing. František Bílek, Ph.D. 
pastorační asistent 
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PODPORA ZŘIZOVATELE  

Naším zřizovatelem je  Arcibiskupství olomoucké. Charita Uherský Brod je církevní právnická 
osoba mající právní subjektivitu. Byla zřízena  dne 28. 9. 1992 Mons. Janem Graubnerem. 
Nástrojem zřizovatele pro  koordinaci řízení činnosti Charit je Arcidiecézní charita Olomouc. 
Několik příkladů pomoci našeho zřizovatele pro činnost Charity Uherský Brod, které si velmi 
vážíme: 
  
 každoroční poskytnutí bezúročné půjčky, které nám pomáhají překlenout I. čtvrtletí 

kalendářního roku, než obdržíme první splátku dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí /3 
mil. korun/ 

 profinancování projektů 
 metodická, odborná a konzultační činnost 
 pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky /TKS/ a Postní almužny /PA/ 
 nabídka pastorace a duchovních obnov pro naše zaměstnance 
 úzká spolupráce s kněžími /sloužení mší svatých na našich zařízeních, návštěvy nemocných, 

udělování svátostí, supervize, pomoc s organizací TKS, PA a potravinových sbírek/  
 zřízení místa pastoračního asistenta, úhrada jeho mzdy 
 pomoc při organizaci a koordinaci humanitární pomoci 
  
 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM 

Charita Uherský Brod patří k největším poskytovatelům sociálních služeb z řady nestátních 
neziskových organizací ve Zlínském kraji. 
Plně si uvědomujeme svoji dílčí odpovědnost vůči regionu ve kterém působíme, za lidi, kteří v 
něm žijí, včetně našich zaměstnanců. Uplatňování společenské odpovědnosti považujeme za 
nedílnou součást systému řízení naší organizace. 
Veškeré naše aktivity v oblasti firemní odpovědnosti můžeme rozdělit do čtyř základních oblastí. 
Jde o oblasti, které se zaměřují zejména na zaměstnance, životní prostředí, spolupráci a 
komunikaci s veřejností a transparentní řízení. 
 
Péče o zaměstnance: 
 
 máme nastavený systém benefitů /týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek 

na penzijní připojištění, pořízení pracovního oblečení, odměny při životních jubilejních a 
odchodu do důchodu, vysíláme zaměstnance na krátkodobé zahraniční stáže, charitní tábor 
pro děti našich zaměstnanců, mikulášská nadílka, poutní zájezdy, využívání výhodných 
telefonních tarifů, aj./ 

 podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, jsme úspěšní v podávání projektů na 
vzdělávání, zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravě zpracování těchto projektů, 
podporujeme studium zaměstnanců na VŠ /vycházíme vstříc při uvolňování do školy, 
poskytujeme týden placeného volna při přípravě na státní závěrečné zkoušky/ 

 umožňujeme zejména matkám s dětmi flexibilní pracovní dobu 
 umožňujeme zejména matkám s dětmi pracovní dobu na zkrácené úvazky 
 umožňujeme matkám s dětmi zapojit se  částečně do pracovního procesu i během rodičovské 

dovolené, pokud to charakter jejich práce dovoluje 
 zajišťujeme zaměstnancům duchovní rozvoj ve formě pravidelných rekolekcí 
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 provádíme každoročně hodnocení zaměstnanců, stanovujeme si nové cíle vedoucí ke 
zlepšení naší práce 
 

Životní prostředí: 
 
 samozřejmostí je třídění odpadů 
 máme uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci nebezpečných odpadů 
 šetříme spotřebu energie používáním moderních zdrojů světla 
 pořizujeme vozidla s pohonem na LPG 
 se společností T-Mobile máme nastaven systém tiskového řešení 
 pořizujeme technické zařízení šetrné k životnímu prostředí 
 
Spolupráce a komunikace s veřejností: 
 
 máme uzavřenu smlouvu s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje o zapojení naší 

organizace do Integrovaného záchranného systému 
 na základě této smlouvy jsme připraveni pomáhat  zejména při mimořádných událostech 

typu povodní,  požárů, průmyslových havárií, dopravních neštěstí, apod. na celém území 
Zlínského kraje /zajištění a poskytnutí stravy, psychosociální pomoci, zdravotní pomoci, 
převozu osob, vč. zdravotně postižených, dodávky základních druhů potravin, desinfekce, 
vysoušečů, aj./ 

 nabízíme sociální poradenství v 10 obcích ORP Uherský Brod 
 Centrum potravinové a materiální pomoci shromáždilo cca 19 tun potravin a hygienických 

potřeb, které během roku rozdalo sociálně slabým rodinám a lidem bez přístřeší, máme 
nastavený systém pomoci, aby nedocházelo k jejímu zneužívání 

 máme Ministerstvem vnitra ČR  akreditovanou Dobrovolnickou činnost, aktivně pracujeme 
s dobrovolníky a zapojujeme je do našich aktivit 

 zavedli jsme doučování dětí ze sociálně slabých rodin 
 poskytujeme dluhové poradenství 
 pořádáme semináře, prezentujeme svoji činnost v obcích ORP UB 
 spolupracujeme s regionálním tiskem a televizí 
 pro kvalitnější komunikaci s veřejností vydáváme svůj Charitní zpravodaj a newsletter 
 k větší informovanosti o našich službách aktivně využíváme náš web a sociální sítě 
 spolupracujeme s mnoha firmami a nadacemi, věnujeme se aktivně fundraisingu  
 pořádáme kulturní akce pro širokou seniorskou veřejnost, pořádáme kulturní a sportovní 

akce pro klienty i mimo naše zařízení 
 pořádáme benefiční akce na podporu a propagaci našich služeb  
 
Transparentní řízení: 
 
 výsledky naší hlavní a hospodářské činnosti jsou auditovány, na naši činnost dohlíží 

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

 každoročně vydáváme Výroční zprávu 
 zaměstnanci se řídí Kodexem charity ČR a dalšími profesními kodexy 
 poskytování sociálních služeb kontroluje státní Inspekce sociálních služeb 
 na efektivitu, kvalitu a potřebnost našich služeb dohlíží Zlínský kraj /benchmarking/ 
 máme nastavený systém předávání informací 
 jsou jasně nastavená pravidla pro přijímání a využívání darů 
 máme nastaven systém pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic  
 



87 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 

Charita Uherský Brod ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízejí všem, kdo pečují o 
nevyléčitelně nemocné v konečném stádiu nemoci v domácím prostředí pomoc Domácího 
hospice Antonínek. 
 
Je-li na vás tíže domácího pečování již příliš velká nebo nevíte-li si rady s tím, zda byste náročnou 
péči o umírajícího zvládli doma, obraťte se na Domácí hospic Antonínek, jehož jádro tvoří zkušení 
lékaři a zdravotní sestry, pastorační pracovnice a duchovní, sociální pracovník a psycholožka. 
 
Více informací a kontakty naleznete v letáčku: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Charita Uherský Brod 
Mariánské nám. 13 
688 01 Uherský Brod 
 
www.uhbrod.charita.cz 
www.facebook.com/oblastni.charita 
 
Bankovní spojení: 1540093329/0800 
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