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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. 
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SLOVO ŘEDITELE 
Milá čtenářko, milý čtenáři, 

rok 2021 byl v Charitě Uherský Brod opět poznamenán celosvětovou 
pandemií koronaviru a onemocněním Covid-19. Tato skutečnost nás 
donutila poskytovat sociální služby a pomáhat potřebným za ztížených 
podmínek. Mít ochranné prostředky, neustále vše dezinfikovat, 
nechat se očkovat, zaskakovat za nakažené spolupracovníky a kolegy 
v karanténě. V nepředvídatelných situacích jsme museli hledat 
správná řešení. 

Mrzel nás přístup některých lidí mimo Charitu, kteří se snažili celý 
problém okolo koronaviru bagatelizovat a státem vyhlášená opatření 

ignorovat. Nám pracovníkům v sociálních službách však nezbývalo nic jiného než všechna 
opatření dodržovat.  

Domnívám se, že jsme v této těžké době obstáli a to především díky tvrdé a obětavé práci 
všech pracovníků Charity.  

Rok 2021 však nebyl jen o pandemii. Podařilo se nám uskutečnit celou řadu úspěšných akcí, 
opravit a dovybavit celou řadu našich služeb. Nakoupili jsme nové automobily. Probíhala 
spolupráce s Arcidiecézní charitou Trnava. Na konci roku jsme otevřeli Víceúčelové komunitní 
centrum. Od začátku roku 2022 je budova otevřena široké veřejnosti. 

Dovoluji si tak na tomto místě poděkovat za velké pracovní nasazení, úsilí, ale i laskavost, 
otevřenost a profesionalitu všem našim kolegyním a kolegům, ale i dobrovolníkům a ostatním 
spolupracovníkům. Děkuji za podporu také všem našim blízkým a rodinám, ale i všem dárcům 
a podporovatelům, kteří nám pomáhají v našem díle. 

V neposlední řadě děkuji také farním pracovníkům a duchovním – otci děkanovi a otci 
kaplanovi za modlitby a duchovní podporu. 

Děkuji, že nám pomáháte pomáhat. 
 

Ing. Libor Mikel  
ředitel 
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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE 
Milí přátelé, 

opět nám uběhl další rok, který byl prodchnut pandemií. Zaměstnanci Charity byli opět v první 
linii. Nepřestali se starat o ty, kteří potřebovali pomoc. Jsem velmi rád a vděčný, že máme v 
našem regionu aktivní Charitu. Není to služba jednoduchá a snadná. Myslím tím ve všech 
oblastech. Pro ty, kteří jsou v terénu a prokazují službu s láskou, ale i pro ty, kteří jsou v 
kanceláří a musejí zajišťovat chod po finanční či materiální stránce.  

Svatá Matka Tereza z Kalkaty říkávala, že ke službě těm nejposlednějším ji vnitřně hnalo vidět 
v každém člověku Krista. Toto má být motivací i pro každého z nás. 

Přeji všem v Charitě toto vidění, aby je nikdy nic neodradilo od prokazování lásky klientům a 
hojnost Božího požehnání s přímluvou sv. Vincence, sv. Zdislavy a sv. Matky Terezy. 
 

P. Svatopluk Pavlica 
děkan 
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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. Libor Mikel  
+420 724 651 320  
libor.mikel@uhbrod.charita.cz  

ZÁSTUPCE ŘEDITELE 
Bc. Terezie Fojtíková, Dis. 
+420 724 651 265  
terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz  

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2021  
226 (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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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. Barbora Bartošová  
Mobil: +420 724 651 325  
Email: barbora.bartosova@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  
Bc Monika Navrátilová 
Mobil: +420 606 055 135 
Email: monika.navratilova@uhbrod.charita.cz 
■  Pečovatelská služba Horní Němčí  
Martina Branná, DiS. 
Mobil: +420 605 832 667  
Email: martina.branna@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  
Miluše Vaculová, DiS. 
Mobil: +420 724 651 288  
Email: miluse.vaculova@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  
Martina Branná, DiS.  
Mobil: +420 605 832 667  
Email: martina.branna@uhbrod.charita.cz 
■  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský 
Brod  
Mgr. Jana Batoušková, DiS. 
Mobil: +420 724 651 264, +420 737 201 493 
Email: jana.batouskova@uhbrod.charita.cz 
Mgr. Radka Roubalíková, DiS.  
Mobil: +420 737 201 493  
Email: radka.roubalikova@uhbrod.charita.cz  
Mgr. Darja Mičová  
Telefon: +420 737 201 493  
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  
Kamil Hodulík  
Mobil: +420 705 616 916 
Email: kamil.hodulik@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  
Mobil: +420 731 621 786  
Email: iveta.dubravova@uhbrod.charita.cz  
Bc. Radmila Uhrová  
Mobil: +420 731 261 786  
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. Petra Trechová  
Mobil: +420 603 962 455  
Email: petra.trechova@uhbrod.charita.cz  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
ŘEDITEL 

 ŘEDITELSTVÍ 

  Oddělení ředitele 

   

Administrativní pracovník  
Personalista 
Projektový manažer, vzdělávání zaměstnanců 
Benchmarking, rozvojové záměry  
Sociální práce, IS WebCarol, GDPR 
Dobrovolnictví  
Pomoc při mimořádných událostech  
Fundraising a PR  
Sociální projekty  
Pastorační asistent 

  Ekonomické oddělení 

   

Ekonom 
Hlavní účetní  
Mzdová účetní  
Pokladní účetní  
IT pracovník 

 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  
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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  
Centrum potravinové a materiální pomoci, TKS, PA, sbírková a humanitární 
činnost 
Pedikúra  
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek  
Masáže  
Doprava osob 
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PROJEKTY EU 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002402 
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program 
Název akce (projektu): Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod 
Prioritní osa IROP: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů 
Investiční priorita: 06 - Integrovaný regionální operační program 
Období realizace: 2017 – 2021 
Celkový rozpočet: 20 000 000,00 Kč 

Stručný obsah: 

Charita Uherský Brod bohužel nedisponuje žádnými vlastními prostorami, ve kterých 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 brodská 
Charita vlastní nemovitost v centru města Uherského Brodu. Budovu zároveň zrekonstruuje 
plně pro potřeby víceúčelového komunitní 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. 
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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 
situace 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, 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 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. 

Aktivity projektu 

V rámci hlavních aktivit projektu se počítá se zakoupením vlastní nemovitosti - objektu 
umístěného na Masarykově náměstí č. p. 165 v Uherském Brodě. Tento objekt bude 
rekonstruován pro potřeby víceúčelového komunitního centra. Objekt sestává z 1. NP 
(přízemí) s užitnou plochou cca 270 m2, 2. NP (1. patro) s užitnou plochou cca 270m2, 3. NP 
(podkroví) cca 135m2, tj. celkem cca 675m2. Dále k objektu patří i 1. PP (sklepní prostory) o 
užitné ploše cca 60m2, které však z hlediska projektu nebudou využity. Naopak podkroví je v 
rámci rekonstrukce uvažováno využít jako prostory pro poskytování části sociálních služeb. V 
objektu je navržen výtah, který bude v rámci rekonstrukce situován do zrcadla nově 
situovaného centrálního schodiště a bude uzpůsoben pro osoby se sníženou schopností 
pohybu, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do všech pater objektu. V objektu budou v rámci 
podporovaných aktivit podporovány infrastruktury těchto služeb: programy z oblasti 
volnočasových, kulturních a zájmových aktivit, sociálně terapeutické dílny, odborné sociální 
poradenství, kontaktní centrum. Zároveň je vždy v centru uvažováno nezbytné personální 
zázemí pracovníků centra, resp. charity (kanceláře, šatny, sociální zařízení, kuchyňské kouty) 
a dále pak i zázemí pro příchozí klienty (šatny, sociální zařízení). Veškerá pracoviště (kanceláře, 
jednací místnosti) budou vybaveny v aktuálním standardu (SLP a SP), vybavení kancelářským 
nábytkem (stoly, židle, skříně na šanony, atd.), dále pak jednotlivé prostory (zázemí) budou 
vybaveny pro možnost multifunkčního využití volnočasových kulturních i zájmových aktivit 
specifičtějšího charakteru. Ze stavebně-technického hlediska bude na objektu obnoven 
obvodový plášť (fasáda, výměna oken, střechy), dále pak se počítá s kompletní rekonstrukcí 
stropů, s půdní vestavbou, vybudováním bezbariérového výtahu a centrálního schodiště, 
sociálních zařízení a s obnovou povrchů podle potřeb legislativy nového účelu užívání, vč. 
požárních a hygienických norem. 
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Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod II 

 
 

Název projektu: Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod II 
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015262 
Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Doba realizace: 1.1.2021 - 31.1.2022 
Rozpočet: 687 500 Kč (85 % příspěvek z ESF, 15 % státní rozpočet ČR) 

 
Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního 
programu Zaměstnanost.  

Cíl a cílová skupina projektu: 

Hlavním cílem projektu je poskytnout pomoc zvolené cílové skupině a zvýšit její schopnost 
uplatnit se a udržet se na trhu práce, což je úzce spjato se zkvalitněním životních podmínek 
daných osob. Projekt je tak zacílený na zajištění určité motivace zúčastněným osobám, která 
bude mimo jiné směřovat k rozvoji a podpoře pracovních návyků. Dále projekt povede k 
získání nových dovedností, schopností a kvalifikace, kterými se určitou mírou sníží 
znevýhodnění zúčastněných osob na trhu práce a naopak dojde ke zvýšení jejich 
uplatnitelnosti a možností pro nalezení vhodného zaměstnání, na jehož pozici se budou 
schopni lépe udržet. A to rovněž díky realizaci stáže a tedy možnosti vzdělávat se přímo v 
praxi. 

Žadatel má dlouholeté zkušenosti nejenom se zvolenou cílovou skupinou, či dalšími 
různorodými kategoriemi cílových skupin, ale, jak bylo zmíněno výše, i s realizací obdobného 
projektu, na základě čehož nyní předpokládá vyšší zapojení dané cílové skupiny do 
navrhovaného projektu, což je promítnuto do nastavených hodnot indikátorů, relevantních 
pro tento projekt. 

Cílovou skupinou projektu jsou primárně uchazeči o zaměstnání. 

Klíčové aktivity: 

 Individuální poradenství pro nezaměstnané 
 Kurz pro výkon pozice Pracovník v sociálních službách 
 Vzdělávání v praxi – stáž 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROJEKTY EU 

15 

Rozvoj dobrovolnictví v ČR 

 
 

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. 

Regionální dobrovolnická centra, jejich činnost a kontakty 

Jedná se 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.  
dobropraha@letokruh.eu, 603483487 

RDC Středočeský kraj – provozovna Letokruh, z.ú.  
dobrostredocesky@letokruh.eu, 603483487 

RDC Jihočeský kraj – provozovna KreBul, o.p.s. 
dobrovolnici@krebul.cz, 723 826 073 

RDC Liberecký kraj – provozovna ADRA, o.p.s.: DC Libereckého kraje 
michal.cancik@adra.cz, 604 663 799 
liberec@adra.cz, 605 254 555 

RDC Moravskoslezský kraj – provozovna ADRA, o.p.s.: DC Ostrava 
dcostrava@adra.cz, 737 913 114 

RDC Karlovarský kraj – provozovna INSTAND, Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality 
ve veřejných službách, z.ú. 
dobrovolnictvi@instand.cz, 605 001 950 

RDC Pardubický kraj – provozovna KONEP, z.s. 
konirova@konep.cz, 607 230 051 
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RDC Plzeňský kraj – provozovna Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 
faiferlikova@totemplzen.cz, 736 489 755 
jandova@totemplzen.cz, 602 388 722 

RDC Ústecký kraj – provozovna Dobrovolnické centrum, z. s. 
jirina.gasserova@dcul.eu, 774 422 562 
stepanka.motejlova@dcul.eu, 723 539 682 
lenka.cerna@dcul.eu, 606 512 905 
hamakovastanislava@radka.info, 734 468 449 

RDC Jihomoravský kraj – provozovna Plán B, z. s. 
info@dc67.cz, 776 594 804 

RDC Zlínský kraj – provozovna Charita Uherský Brod 
jana.haluzova@uhbrod.charita.cz, 724 651 281 
 
 

 
 

Činnost regionálních dobrovolnických center 
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, které mimo jiné 

upozorňují na: 
 plánované akce RDC a LDC (lokálních dobrovolnických center) a dalších 

organizací využívajících dobrovolníky v kraji 
 novinky z oblasti dobrovolnictví v působnosti dané RDC a případně dalších 

krajských RDC 
 novinky v oblasti dobrovolnictví v České republice (legislativa, dotační tituly 

jednotlivých ministerstev pro dobrovolnictví, dotační možnosti evropské pro 
oblast dobrovolnictví, nabídky školení apod.) 

 příběhy dobrovolníků 
 možnosti, jak se jako dobrovolník zapojit do dobrovolnické činnosti 

Příspěvky jsou zveřejňovány pravidelně min. 1x měsíčně. Každý měsíc musí být 
zveřejněno min. 5 příspěvků. 
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Aktuální informace pověřená osoba RDC zveřejňuje i na sociálních sítích 
dobrovolnického centra (např. facebook, Instagram). 

b) databázi dobrovolnických organizací a zájemců o dobrovolnictví za účelem 
zprostředkování příležitostí k dobrovolnictví v kraji (viz bod 2). 

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). Databáze je členěna na úrovni typů organizací i dobrovolníků dle zaměření 
činností dobrovolnictví a lokality, kde by mělo být dobrovolnictví realizováno. Databáze 
je aktualizována v měsíčních intervalech, a je veřejně přístupná v souladu s GDPR. 

Databáze obsahuje minimálně tyto položky: 

 pro organizace: název organizace, sídlo, místo provozovny, místo působnosti, 
informace o statutárním zástupci, kontaktních osobách (min. tel., e-mail), popis 
činnosti v oblasti dobrovolnictví, zda mají udělenou akreditaci dle zákona o 
dobrovolnické službě, zda poskytují školení a jejich typy, 

 pro zájemce o dobrovolnictví (fyzické osoby): jméno, příjmení, rok narození, 
kontakt, druh činnosti a místo působnosti. Pokud nedá souhlas ke zveřejnění dle 
GDPR, může být veden neveřejně. 

3. Aktivně se podílí na zprostředkování nabídky a poptávky po dobrovolnictví v kraji na 
různých setkáních odborné i laické veřejnosti (pokud to je příhodné), na setkání zástupců 
NNO, samosprávy i podnikatelských subjektů v kraji, na akcích, aktivitách uvedených v 
bodech 4, 5 a 6, a v případě zájmu o zapojení dobrovolníka či dobrovolnické organizace 
se účastní (minimálně v rámci otevírací doby dobrovolnického centra uvedené v bodě 7) 
prvního setkání s nimi. 

RDC dále sbírají zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků od spolupracujících organizací 
a dobrovolníků. Zpětná vazba obsahuje především vyhodnocení spokojenosti s nabídkou 
a zprostředkováním dobrovolnické činnosti od organizací a dobrovolníků, dále 
vyhodnocení úspěšného/neúspěšného zapojení dobrovolníků do dobrovolnické činnosti. 

4. Podporují a propagují dobrovolnictví v kraji - přítomností na vhodných akcích pro laickou 
i odbornou veřejnost různých oblastí, prezentacemi v médiích, tvorbou a distribucí letáků 
a propagačních materiálů. Informace o těchto aktivitách jsou uveřejňovány na webových 
stránkách RDC, na sociálních sítích RDC a jsou součástí výroční zprávy RDC za daný 
kalendářní rok, včetně fotografické dokumentace. 

RDC vytvoří min. 1 leták (barevný, velikost min. A5, skládaný) s informacemi o 
možnostech dobrovolnictví v kraji v počtu min. 20 000 ks, a tento leták distribuují na 
veřejných informačních místech krajského úřadu, v obcích, knihovnách, nemocnicích, 
školách, apod. 

Veškerá vizualizace letáku je na rozhodnutí RDC při dodržení všech podmínek, které 
vyplývají z povinné publicity projektu. RDC si vedou přehled umístění letáků a distribuci 
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letáků. Tento leták je k dispozici i LDC, organizacím přijímajících a vysílajících 
dobrovolníky a dalším dobrovolnickým organizacím v kraji. 

RDC prezentují min. 4 x po dobu 24 měsíců jejich realizace informace o dobrovolnictví v 
kraji v místních, regionálních médiích. 

RDC aktivně propagují dobrovolnictví formou prezentace stánků, veřejných přednášek 
apod. na vhodných akcích kraje, města, např. sociální dny, dny NNO apod., a to nejméně 
4 x po dobu 24 měsíců jejich realizace. 

U výše uvedeného plnění prezentace a propagace se nezapočítává účast na akcích 
uvedených v bodech 5 a 6. 

5. Pořádají po dobu 24 měsíců jejich realizace minimálně 1x „Dny dobrovolnictví“ v kraji – 
alespoň dvoudenní akce (každý den v délce min. 8 hodin) k propagaci a prezentaci 
dobrovolnictví, výstava příkladů dobré praxe dobrovolnictví v kraji, prezentace LDC, 
organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, dobrovolnických organizací a 
umožnění jejich setkání s potenciálními dobrovolníky (zájemci o dobrovolnictví) v kraji, 
pořádání tiskové konference, prezentace dobrovolnictví v kraji směrem k médiím. Dny 
dobrovolnictví se rozumí předem avizovaná veřejná akce na regionální úrovni, která 
může mít podobu burzy dobrovolnictví a filantropie, představení práce dobrovolníků, 
organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, RDC, LDC v kraji, veřejný seminář na 
dané téma, apod. Akce se zúčastní i LDC, organizace vysílající a přijímající dobrovolníky, 
jiné dobrovolnické organizace, veřejnost, dobrovolníci, média, samospráva a další 
instituce podílející se na výkonu dobrovolnictví jako jsou školy, knihovny, poskytovatelé 
sociálních služeb, kulturní instituce, regionální firmy apod. Po celou dobu akce musí být 
dodržen minimální standard informačních a komunikačních opatření projektu v souladu 
s Pravidly OPZ vyvěšením plakátu povinné publicity projektu ve formátu A3. 

Požadované součásti programu akce: 

 konání ve veřejně přístupných prostorách, které jsou určeny min. pro 50 účastníků 
 v rámci propagace realizace min. 3 články nebo zmínky v médiích s doložením před 

konáním akce a minimálně jedné zmínky v médiích po akci (zde se nezapočítávají 
informace zveřejněné pouze na webu RDC) 

 program musí obsahovat příklady dobré praxe, přehled nabídek dobrovolnictví v 
kraji – lze využít informace z webu RDC, informace o zákonu o dobrovolnické službě, 
informace o dobrovolnictví obecně, informace o typech organizací zapojených do 
dobrovolnictví, informace o typech dobrovolnictví, konkrétní příklady pomoci 
klientům dobrovolníků 

 součástí je i výstava fotografií o dobrovolnictví v kraji 

6. Pořádají minimálně 8x po dobu 24 měsíců realizace RDC (v rovnoměrných intervalech) 
„Den otevřených dveří dobrovolnictví v kraji“, tj. prostor pro setkávání LDC, 
dobrovolnických organizací, organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, 
dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví, pro vzájemnou výměnu zkušeností apod. Po 
celou dobu akce musí být dodržen minimální standard informačních a komunikačních 
opatření projektu v souladu s Pravidly OPZ vyvěšením plakátu povinné publicity projektu 
ve formátu A3. Dnem otevřených dveří se rozumí jednodenní zpřístupnění (min. 4 hodiny 
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v časovém rozmezí 8.00 – 20.00 hod) prostor RDC, kde za účasti statutárního zástupce 
RDC, koordinátora dobrovolníků a příp. dalších pověřených osob RDC probíhá 
představení RDC a jeho činností spojených s dobrovolnictvím, představení aktuální 
nabídky dobrovolnictví v kraji pro veřejnost, organizace přijímající a vysílající 
dobrovolníky, LDC a zástupce samosprávy a dalších institucí podílejících se na výkonu 
dobrovolnictví jako jsou např. školy, knihovny, poskytovatelé sociálních služeb, kulturní 
instituce, regionální firmy apod. Dále jsou prezentovány příklady dobré praxe 
dobrovolnictví v kraji, jsou poskytnuty informace o dobrovolnictví v ČR, legislativě, 
dotačních programech apod. Součástí je i výstava fotografií o dobrovolnictví v kraji. 

7. Zajišťují po dobu 24 měsíců realizace provoz RDC pro veřejnost, pro zájemce o 
dobrovolnictví v kraji. Provozem RDC pro veřejnost se rozumí pravidelná otevírací doba 
pro odbornou veřejnost, organizace vysílající a přijímající dobrovolníky, LDC, zájemce o 
dobrovolnictví, zájemce o konkrétní výkon dobrovolnictví anebo konkrétní 
zprostředkování dobrovolnictví v kraji. Otevírací doba centra, jako veřejně přístupného 
místa, činí minimálně 10 hodin týdně (z toho minimálně polovina v pracovních dnech). 
Tato otevírací doba je pravidelná. Po celou dobu je k dispozici neustále jeden pracovník 
RDC pro oblast dobrovolnictví na telefonu, mailu i osobně, který zodpovídá dotazy 
spojené s výkonem dobrovolnictví v kraji (zprostředkování dobrovolnictví, obecné dotazy 
o dobrovolnictví, apod.). Informace o provozu dobrovolnického centra pro veřejnost s 
přesnými časy jsou uvedeny na webových stránkách centra i na dveřích provozovny. Jsou 
k dispozici návštěvníkům i vydané letáky z aktivity č. 4. 

Po dobu 24 měsíců realizace RDC je v místě centra dodržen minimální standard 
informačních a komunikačních opatření projektu v souladu s Pravidly OPZ vyvěšením 
plakátu povinné publicity projektu ve formátu A3. 

 
8. Realizují bezúplatné vzdělávání: 

a) koordinátorů dobrovolníků LDC, dobrovolnických organizací nebo kontaktních osob 
přijímajících organizací v kraji 

Obsah školení – aktuální legislativa dobrovolnictví, práva a povinnosti dobrovolníků, 
komunikace s dobrovolníky, úvod do supervize, fundraising a dále alespoň 3 z 
následujících témat: republikové a krajské koncepce rozvoje dobrovolnictví, 
syndrom vyhoření, čerpání dotací, vyúčtování, faktury, pojištění, obsahy výročních 
zpráv, práce s webem a sociálními sítěmi, PR aktivity, event management, případně 
další témata související s prací koordinátorů dobrovolníků či kontaktních osob v 
přijímajících organizacích. Rozsah školení minimálně 20 hodin po 60 minutách, 
počet vyškolených osob min. 30 (za dobu 24 měsíců realizace RDC), z toho min. 50 % 
musí být koordinátoři dobrovolníci. Max. počet osob ve školení je 10. Školení bude 
prezenční, případně v kombinaci s e-learningem, přičemž rozsah e-learningu nesmí 
překročit 50 % doby vzdělávání a jeho obsah bude na výše uvedená témata. 

b) dobrovolníků v kraji 

Obsah školení: práva a povinnosti dobrovolníků, popis možností dobrovolnictví s 
přehledem dobrovolnických organizací a příležitostí k dobrovolnictví v kraji, co od 
dobrovolnictví očekávat, syndrom vyhoření, a dále alespoň 2 z následujících témat: 
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úvod do supervize, seznámení s minimálními standardy práce s dětmi a mládeží, 
seniory, osobami zdravotně postiženými, menšinami, příp. dalšími skupinami 
obyvatel uvedenými v § 2 zákona o dobrovolnické službě dle zaměření zájmu 
dobrovolníků, úvod do PR, úvod do fundraisingu, případně další užitečná témata pro 
činnost dobrovolníků. 

Rozsah školení minimálně 4 hodiny po 60 minutách, počet proškolených 
dobrovolníků min. 30 (za dobu 24 měsíců realizace RDC). Max. počet osob ve školení 
je 10. Školení dobrovolníků však musí být pouze prezenční formou, nikoliv e-
learningem. Zveřejnění plánu školení dobrovolníků (tj. časový harmonogram, téma 
školení a kontaktní údaje pro přihlašování) bude uvedeno na webových stránkách 
poskytovatele vždy 3 měsíce dopředu. 

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. 
Aktivně se zapojují do stávajících pracovních skupin kraje, případně prosazují vznik 
nových či aktivizaci stávajících nefunkčních pracovních skupin kraje (např. aktivním 
oslovováním relevantních útvarů/organizací působících v kraji, které mají dopad na 
oblast dobrovolnictví, předkládáním návrhů na vznik takových skupin apod.). Podílí se s 
krajem, obcemi a dalšími případnými donátory na nastavení pravidel a podmínek finanční 
podpory dobrovolnictví v kraji, včetně předkládání návrhů v oblasti podpory 
dobrovolnictví v kraji relevantním orgánům kraje či obce. 

10. Poskytují písemné odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví, a to např. legislativní 
úpravy dobrovolnictví a povinností z této legislativy vyplývajících, akreditačního řízení 
Ministerstva vnitra, dotací ministerstev pro oblast dobrovolnictví, založení nové 
dobrovolnické organizace nebo nového projektu/programu organizace, které se budou 
týkat dobrovolnictví (v případě potřeby ze strany jednotlivých LDC/dobrovolnických 
organizací, přijímajících organizací i dobrovolníků v kraji). Odkaz na toto poradenství je 
umístěn přímo na vytvořených (upravených) webových stránkách RDC (viz plnění č. 1). V 
rámci projektu vede RDC statistiku realizovaného poradenství. Pokud poradenství 
přesáhne více než 60 hodin za 6 měsíců, může RDC poradenství nad tento limit 
odmítnout. 
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 Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb 

 
 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707 
Termín realizace projektu: 2016 – 2021 

Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb  
Oblastní charity Uherský Brod 

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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Společně bez hranic 

 
 

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 

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká 
republika 

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 
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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. 

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. 

Projekt je v souladu se stanovenými návrhy a doporučeními vzniklé studie projektu 
Regionu Bílé Karpaty „Sociální služby bez hranic“, které mají mít za cíl identifikaci 
problémových oblastí sociálních služeb. Dále je projekt v souladu se Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 (dílčí cíl 
1.1 a 3.2), ale také Koncepcí rozvoje sociálních služeb na území Trnavského 
samosprávného kraje 2015 -2020. 
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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: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002280 
Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
Realizace projektu: 2021 
Celkové náklady projektu: 934 431,78 Kč (výše dotace: 887 710,19 Kč) 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v 
rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Cílem projektu je pořízení vybavení vedoucí k rozvoji a kvalitnějšímu poskytování sociálních 
služeb. 

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 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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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. 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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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 
Masarykovo náměstí 165, 688 01 Uherský Brod, telefon: +420 572 637 333 
Vedoucí služby: Olga Slabiňáková, mobil: +420 730 562 286, 
email: olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz 
 

Provoz Charitní pečovatelské služby Uherský Brod byl zahájen r. 
1993 pod názvem Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
(CHOPS), 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 ve 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. 505/2006 
Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách podle platných novelizací. 
Značnou výhodou naší služby je, že u nás pracují pečovatelky i pečovatelé. 
Cílem CHPS UB je zajistit podporu, pomoc a péči lidem, kteří potřebují zvládat běžné úkony 
péče o vlastní osobu a domácnost v jejich přirozeném sociálním prostředí – ve známém 
prostředí domova. CHPS UB pomáhá seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám 
se zdravotním postižením a rodinám s dětmi. Tedy osobám, které vyžadují pomoc druhé 
osoby, aby svoji nepříznivou situaci překonaly. Klientovo přání zůstat v domácím prostředí co 
nejdéle podporujeme a respektujeme, pomáháme mu v jeho činnostech, abychom dokázali 
zachovat jeho lidskou důstojnost, vlastní vůli a osobní svobodu. Ke každému klientovi 
přistupujeme dle jeho individuálních schopností, jeho dovedností a potřeb. Část klientů se 
snaží prostřednictvím naší služby nadále udržet a obnovit svoji soběstačnost, aby i po zbytek 
života měli zachovanou svoji důstojnost. Naši službu volí z důvodu nedostatku kapacity 
pobytových služeb či úplné nedostupnosti takových služeb. 

V posledních letech pomáháme lidem v akutních životních 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. V tomto roce jsme zaznamenali zvýšený počet žádostí zejména 
v souvislosti po hospitalizacích spojených s nemocí COVID-19. V posledním roce jsme čelili 
rychlým a náhlým úmrtím našich klientů ale i žadatelů, proto se snažíme reagovat s pomocí 
velmi rychle a započít služby v co nejkratším horizontu. Jsme v první linii při řešení 
společenských problémů vyvstávajících v důsledku obecně rychlejšího stárnutí populace a 
stále se zvětšujícího okruhu osob, které trpí poruchami kognitivních funkcí a chování, demencí 
a pestrou psychiatrickou symptomatologií. 
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Od 1. 1. 2021 poskytujeme pečovatelskou službu od pondělí do pátku v rozmezí od 6:00 do 
22:00. V sobotu, neděli a o svátcích od 6:00 do 22:00. V roce 2021 jsme zaevidovali kolem 60 
žádostí o poskytování služby.  

Snažíme se reagovat na 
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 nadále 
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 a najít mezi potřebou klienta a našimi možnostmi alespoň určitý kompromis. Při 
poskytování úkonů klientům CHPS UB respektujeme jejich autonomii a vůli, bereme na 
vědomí jejich potřeby, přijímáme spolupráci pečujících osob a rodin klientů, 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 12/10,35 
Okamžitá kapacita služby 6 klientů 
Počet klientů 111 (36 mužů, 75 žen) 
Věkový průměr 81,4 let 
Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 7 748 
Počet ujetých kilometrů celkem 82 148 
Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 9 852 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÁNOV
Dům s chráněnými byty, Bánov 721, 687 54 Bánov, mobil: +420 730 598 601 
Vedoucí služby: Bc. Ivana Končitíková, mobil: +420 724 651 283,  
email: ivana.koncitikova@uhbrod.charita.cz  
 

Pečovatelská služba Bánov je terénní sociální služba, která poskytuje 
péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s 
dětmi. PS Bánov poskytuje péči svým klientům v obcích Bánov a 
Bystřice pod Lopeníkem. Zázemí má v Domě s chráněnými byty 
(DCHB) v Bánově, kde je potřebným lidem, zpravidla seniorům, 
poskytnuto dostupnější bydlení. Celý objekt Domu s chráněnými 
byty je bezbariérový, klienti mají možnost využít výtah. V suterénu 
domu je umístěn sklad kompenzačních pomůcek, které jsou 
půjčovány všem potřebným. 

V roce 2021 se toho v PS Bánov neudálo mnoho. Vzhledem k pandemické situaci a 
nastaveným zákazům bylo toto období skličující nejen pro naše klienty, ale taktéž pro 
personál. Omezení pohybu se však našich klientů netýkalo, s výjimkou vycestování za hranice 
okresu. Personál PS Bánov se snažil být co největší oporou pro klienty, kteří tuto situaci špatně 
snášeli. Jelikož se nejednalo o nic „nového“, byla i návštěvnost u klientů poměrně vyšší, než v 
roce 2020. Velká část návštěv dodržovala hygienická opatření a chovala se ke svým rodičům, 
prarodičům či kamarádům zodpovědně. 

Ke konci roku 2021 „navštívil“ virus Covid-19 i naši službu. Velká část našich pečovatelek se 
prostřídala v karanténě. Ty, které ve zdraví zůstaly v zaměstnání, čelily velkému náporu služeb. 
Nezůstaly v tom však dlouho samy. Na pomoc přišly brigádnice i pečovatelky z Charitního 
domu sv. Petra a Pavla ve Slavkově, který byl v daném období v rekonstrukci. Tímto bychom 
chtěli vyjádřit velký dík našemu personálu a všem ostatním, kteří nám v této nelehké době 
podali pomocnou ruku. Naše poděkování patří i našim klientům a jejich rodinám. Zároveň také 
děkujeme Obecnímu úřadu Bánov za velmi dobrou spolupráci a rychlé řešení problémů, a 
místnímu duchovnímu správci P. Jiřímu Putalovi za mše svaté, které pořádá v kapli v DCHB. 
Taktéž děkujeme 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 10/9,35 
Okamžitá kapacita služby 3 klienti 
Počet klientů 24 (5 mužů, 19 žen) 
Věkový průměr 84 
Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 4 952 
Počet ujetých kilometrů celkem 3 752 
Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 14 963 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ NĚMČÍ
Horní Němčí 158, 687 64 Horní Němčí 
Vedoucí služby: Markéta Hurtová, mobil: +420 734 682 817, +420 724 651 260,  
email: marketa.hurtova@uhbrod.charita.cz 
 

Pečovatelská služba je poskytována v Charitním domě sv. Václava v 
Horním Němčí, ale i v domácnostech v obci Horní Němčí a Slavkov. 

Posláním terénní Pečovatelské služby Horní Němčí je individuálně 
zajistit podporu, pomoc a péči osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi. 

Službu poskytujeme denně od 6:00 do 22:00 hod. Maximální 
kapacita služby jsou 2 klienti v jeden okamžik. Po až Pá: od 6:00 do 
14:00 hod. – okamžitá kapacita 2 klienti, od 14:00 do 22:00 hod. – 

okamžitá kapacita 1 klient/ So, Ne, svátky: od 6:00 do 22:00 hod. – okamžitá kapacita 1 klient. 

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. 

Ošetřovatelskou péči zajišťuje Domácí zdravotní péče Charity Uherský Brod ve spolupráci s 
místní praktickou lékařkou MUDr. Neugebauerovou. 

Každoročně pořádáme Den Charity v prostorách Charitního domu sv. Václava. Akce se koná 
při příležitosti svátku patrona Charity, sv. Vincence z Paula. Zároveň si připomínáme svátek sv. 
Václava, patrona Charitního domu v Horním Němčí. 

 
 
Touto cestou děkuji Obci Horní Němčí a starostovi, panu Lumíru Kreislovi za velmi dobrou 
spolupráci. Za pomoc při realizaci rekonstrukce vnitřních prostor, za poskytnutí sponzorského 
daru ve formě nového plynového kotle včetně bojleru a mnoho dalšího. 
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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 16 (7 mužů a 9 žen) 
Věkový průměr 76 let 
Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 2 498 
Počet ujetých kilometrů celkem 3 538 
Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 6 090 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOLNÍ NĚMČÍ
Školní 888, 687 62 Dolní Němčí 
Vedoucí služby: Bc. Zdena Bartošová, mobil: +420 724 651 263, 
email: zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz  
 

Pečovatelská služba Dolní Němčí již 15 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 2021 jsme poskytli péči celkem 52 klientům, 14 mužům a 38 
ženám. Věkový průměr u mužů dosahoval 71 let, u žen 80 let. Pracovnice vykonaly u klientů v 
uplynulém roce 35 687 návštěv. 

Naše klienty se v průběhu roku 2021 podařilo hned několikrát potěšit díky dětem z Misijního 
klubka Dolní Němčí pod vedením paní Martiny Smetanové. Na Velikonoce si děti připravily pro 
naše klienty přáníčka. V září se klienti spolu s dětmi sešli již u tradiční akce „Pojď si s námi hrát“ 
(turnaje v deskových hrách) a na Vánoce klienti od dětí obdrželi přáníčka a drobné dárečky. 

Posezení si pro klienty připravil ke konci roku rovněž personál pečovatelské služby a navázal 
tak na přerušenou tradici (v minulém roce se setkání nekonalo z důvodu epidemie COVID-19). 
Pracovnice pro klienty připravily občerstvení a spolu s klienty zavzpomínaly, a zazpívaly si s 
nimi písničky. 

Po celý rok ke klientům docházel pastorační asistent Ing. František Bílek, Ph.D. a P. Mgr. Petr 
Hofírek, konaly se mše svaté. 

Po zdravotní stránce se klientům věnovaly zdravotní sestry 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. 
 

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)  Pečovatelská služba 
Identifikátor 9716717 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 11/10 
Okamžitá kapacita služby 4 klienti 
Počet klientů 52 
Věkový průměr 78 let 
Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 8 846 
Počet ujetých kilometrů celkem 2 549 
Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 14 679 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYTNÁ
Korytná 107, 687 52 Korytná 
Vedoucí služby: Mgr. Jitka Chvílová, mobil: +420 724 651 262,  
email: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz  
 

Pečovatelská služba Korytná již 17 let poskytuje péči klientům, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám, ve kterých se 
současně narodilo tři a více dětí. 

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 Korytná a Nivnice (ať už žijícím v Domě 
s chráněnými byty či jinde v obou obcích) v nepřetržitém provozu. 

Začátek roku 2021 začal velmi krušně a to hlavně díky epidemii 
onemocnění COVID-19 jak mezi personálem, tak i mezi klienty. Přes veškerá hygienická 
opatření se během prvních dvou měsíců potvrdila nákaza postupně u několika klientů v Domě 
s chráněnými byty (DCHB) a též u 8 z 11 pracovníků. Proto byl začátek roku opravdu velmi 
náročný, ale všichni tuto vlnu epidemie přestáli, a zbytek roku už plynul sice v rouškách a 
respirátorech, ale jinak v běžném režimu. Sice nebylo tolik aktivit, které klientům v dřívějších 
letech zpestřovaly v Domě s chráněnými byty čas, ale letní grilování na zahradě proběhlo, a v 
září, opět na zahradě DCHB, i mše svatá. Před Vánocemi klientům přišly zazpívat děti z 
mateřské školy, korytňanský pěvecký sbor Mužáci nebo schólička z Nivnice. Také dobrovolníci 
v závěru roku zpestřili klientům čekání na Ježíška pečením perníčků nebo krátkou procházkou. 
Tradicím bylo učiněno zadost zdobením vánočních stromečků a zpíváním koled celým 
pracovním týmem společně se všemi klienty v DCHB. Velkou duševní i duchovní podporou pro 
klienty byly opět návštěvy P. Zdeňka Gerharda Klimeše se svátostmi a též pastoračního 
asistenta Charity Uherský Brod.  

Po zdravotní stránce se o klienty staraly zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče Charity 
Uherský Brod a pokračovala výborná spolupráce s praktickými lékaři - MUDr. Evou Sváčkovou 
a MUDr. Jiřím Strakou. Poděkování směřujeme i obcím Nivnice a Korytná za spolupráci a 
finanční podporu na provoz služby, též všem kolegům, dárcům a dobrovolníkům. 
 

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)  Pečovatelská služba 
Identifikátor 4069740 
Počet pracovníků v přímé péči 10 
Maximální okamžitá kapacita služby 4 klienti 
Počet klientů 19 (14 žen, 5 mužů) 

Věkový průměr 
80 (u žen 84 let, u 

mužů 67 let) 
Počet ujetých kilometrů celkem  938 
Počet vykonaných návštěv 46 510 
Počet hodin v přímé péči (bez cesty) 12 321 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRÁNÍ 
Sv. Cyrila a Metoděje 271, 687 65 Strání 
Vedoucí služby: Bc. Miroslava Havlíková, DiS., mobil: +420 776 080 273,  
email: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz  
 

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 od roku 2003. 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. Pečovatelky denně 
navštěvují klienty, jejichž zdravotní stav a sociální situace vyžaduje 
jejich pomoc.  

I v roce 2021 jsme se opět setkali s Covidem. Zaměstnanci museli opakovaně podstoupit 
pravidelné testování v 5-7 denních intervalech na SARS-CoV-2 metodou POCT. V obci Strání 
jsme zajistili antigenní testování i pro širokou veřejnost. 

Obtíže a závislost na pomoci druhé osoby našich klientů se snažíme zmírnit nejenom 
profesionální péčí, ale i zapůjčováním kompenzačních pomůcek. Sklad pomůcek v DPS ve 
Strání pravidelně obnovujeme a doplňujeme. Poptávka po výpůjčkách neustále stoupá. Ve 
skladu pomůcek ve Strání máme například 23 elektrických polohovacích lůžek, které jsou 
neustále v oběhu a několik desítek dalších kompenzačních pomůcek. 

O klienty je pečováno i po duchovní stránce. Každou neděli za 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. Pobyt v DPS se snažíme klientům zpříjemnit i domácím kinem, 
promítáním filmů na přání. Klienti a jejich návštěvy mají možnost za pěkného počasí posedět 
pod pergolou, kterou se Charitě podařilo pro naše klienty postavit za pomocí sponzora a obce 
Strání. 

V roce 2021 naše pečovatelská služba získala ocenění Redakce péče o seniory ve spolupráci s 
Radou kvality ČR – Zdravotně zodpovědné zařízení. Každá pochvala či poděkování nás opravdu 
potěší a povzbudí.  

Rok 2021 byl dalším opravdu náročným obdobím. Děkujeme Vám, že vidíte a vnímáte, co se 
ve společnosti děje. Děkuji za spolupráci obcím, ve kterých fungujeme, farnostem, lékařům, 
lékárníkům. A taky svým rodinným příslušníkům. Bez jejich podpory, bychom tuto práci dělat 
nemohli. Velké díky patří Vám - sponzorům, dobrovolníkům a příznivcům. Děkujeme, že nám 
pomáháte pomáhat. 
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Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Pečovatelská služba 
Identifikátor 6347392 
Počet pracovníků přímé péče/úvazky 19/10,8 úvazků 
Okamžitá kapacita služby 4 osoby 
Počet uživatelů v roce 2021 60 
Věkový průměr 81,6 let 
Počet rozvezených obědů 8 285 
Počet ujetých kilometrů celkem 10 305 
Počet provedených setkání/návštěv 67 799  
Počet hodin strávených v přímé péči 17 742 
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ 
Sv. Cyrila a Metoděje 271, 687 65 Strání, mobil: +420 724 651 347 
Vedoucí služby: Bc. Miroslava Havlíková, DiS., mobil: +420 776 080 273,  
email: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz  
 

Odlehčovací služba Strání je pobytovou službou, která v obci Strání 
funguje 3 roky. Je součástí komplexu poskytovaných služeb v Domě 
s pečovatelskou službou ve Strání. Umožňuje přechodný pobyt 
dospělým osobám 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 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 v případě 
volné kapacity možné prodloužit nebo opakovat. Důležitým aspektem je včasná rezervace 
pobytu. O službu je velký zájem a kapacita se rychle naplňuje. V roce 2021 jsme odmítli celkem 
16 zájemců. 

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

Děkujeme za spolupráci obci Strání, farnosti, MUDr. Končitíkové, všem sponzorům, 
dobrovolníkům a příznivcům.  

Děkujeme za finanční podporu Zlínského kraje. 
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Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)  Odlehčovací služba 
Identifikátor 2611433 
Počet pracovníků přímé péče/přepočtený počet úvazků 19/4,5 
Kapacita služby 3 osoby 
Počet pobytů v roce 2021 33 
Věkový průměr 85 let 
Lůžkodny 824 
Počet hodin strávených v přímé péči 2 562 
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AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ
Sv. Cyrila a Metoděje 271, 687 65 Strání, mobil: +420 724 651 347 
Vedoucí služby: Bc. Miroslava Havlíková, DiS., mobil: +420 776 080 273,  
email: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz  
 

Ambulantní odlehčovací služba je poskytována ve Strání a je určena 
dospělým osobám. Většina našich klientů jsou senioři, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního omezení. 
Cílem naší služby je umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám 
a nabídnout časový prostor k zajištění svých potřeb. 

Provozní doba v Ambulantní odlehčovací službě Strání byla v průběhu 
roku 2021 zkrácená od 7:00 – 15:30 hod. v pracovní dny a to z 
ekonomických důvodů. Každý den má služba jiný program. S klienty 
se věnujeme procvičení paměti – křížovky, reminiscence, doplnění 
přísloví, slovní spojení, matematické příklady, zpěvu, kdy zpíváme 

lidové písně na přání klientů, doprovod hudebních nástrojů. Další den tvoříme. Tento den je 
zaměřený na procvičení jemné motoriky, vyrábíme – přání, výzdoby a dekorace do bytu, 
pečeme, vaříme. Hodně klientům čteme z oblíbených knih, promítáme staré filmy nebo 
pohádky. Pátek je zaměřen na procvičení těla, kdy se jedná o posílení a protažení jednotlivých 
částí těla, cviky s posilovací gumou, míčem, aj. Program je přizpůsoben klientům, aby byli 
spokojeni a činnost je bavila.  

Tak jako předešlé roky, tak i tentokrát se nám nevyhnula koronavirová opatření a na nějakou 
dobu byla naše služba drobně omezena. Klienti i jejich rodiny měli strach o své blízké. Personál 
se snažil, aby nastalá situace klienty omezila co nejméně. Nejvíce je těšil kontakt s vrstevníky. 
Vždy záleželo na situaci. Podle toho činnosti probíhaly individuálně nebo skupinově. I když 
období bylo náročné, vše jsme zvládli. Odměnou bylo poděkování rodiny i klientů.  

Poděkování patří obci Strání za pomoc a podporu. 

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

Ambulantní 
odlehčovací služba 

Identifikátor 8168977 
Počet pracovníků přímé péče/přepočtený počet úvazků 1,8 

Maximální kapacita služby v daný okamžik 
2 osoby (individuálně) 

/ 10 osob (skupina) 
Počet uživatelů v roce 2021 17 
Věkový průměr 84 let 
Kontakt - návštěvnost 2 237 
Počet hodin strávených v přímé péči 4 835 

 
 

  



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

38 

DOMÁCÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 
Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod 
Vedoucí služby: Bc. Terezie Fojtíková, DiS., mobil: +420 724 651 265,  
email: terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz  
 

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.  

Odlehčovací službě jde o podporu pečujících osob, aby měly zajištěny 
podmínky pro krátkodobý, často však pravidelně se opakující oddech. 
Po sjednaný čas za pečující osobu přebírá odlehčující služba péči o 
jeho osobu blízkou. Jinými slovy - pracovník služby zastoupí rodinné 
příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytne právě 
pečujícím osobám čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a 

prožívání vlastního osobního života. Jde o služby, které se odehrávají v domácím prostředí 
klienta. 

Odlehčovací služba v roce 2021 fungovala už třetím rokem, kdy po dvou letech v pilotním 
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“ byla 
zařazena do trvalé sítě poskytovatelů sociálních služeb. Ve třetím roce provozu byla služba 
svému okolí známá a byla plně využita. 

V roce 2021 jsme se stále potýkali s pandemií COVID – 19, která ztěžovala naši práci, a to v 
oblasti chybějícího personálu, který byl zasažen onemocněním COVID- 19, nošením 
ochranných obleků a roušek, stálým testováním službu konajícího personálu, zvýšenou 
dezinfekcí pracovního prostředí, apod.  

Terénní odlehčovací služba se více a více využívá ve spolupráci s Domácí zdravotní péčí a 
domácí hospicovou péčí. Další variantou využití služby je časté kombinování pečovatelské a 
odlehčovací služby nebo denního stacionáře a odlehčovací služby. Důvodem využívání služby 
je například onemocnění pečující osoby, terminální onemocnění klienta, který vždy potřebuje 
mít zajištěnou 24 hodinovou péči, nebo relaxace pečujících osob, které prospějí jak 
samotnému pečujícímu, tak i opečovávanému.  

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 
plán 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. 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

39 

V domácnosti u klienta nabízíme pomoc s hygienou, podáním stravy, můžeme jít společně na 
procházku, společně tvořit, číst, procvičovat paměť 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 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, Městu Uherský Brod a samozřejmě celému kolektivu služby, bez 
jejichž kvalitně odváděné 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 sociálních službách 4/ 3 úvazky 

Okamžitá kapacita služby 
1 klient v daný 

okamžik 
Počet klientů 53 
Počet kontaktů (návštěvnost) 3 372 
Počet hodin strávených v přímé péči/ rok (bez cesty) 3 993 
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CHARITNÍ DŮM SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH NIVNICE 
Komenského 119, 687 51 Nivnice, mobil: +420 724 651 341 
Vedoucí služby: Ludmila Bartošová, mobil: +420 724 651 259,  
email: ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz 
 

V loňském roce jsme prožívali opět velkou psychickou a fyzickou 
zátěž. Během roku proběhlo několik vln koronavirové pandemie, 
zhoršená situace se dotkla jak personálu, tak klientů. Během roku 
onemocněli klienti i personál.  

Rovněž jsme měli zkomplikovanou situaci nutností dodržovat 
zvýšená hygienická opatření, dezinfikovat ve zvýšené míře prostory 
a nepřetržitě nosit ochranu dýchacích cest.  
Přes léto nám zmírněná protiepidemická opatření umožnila 
uspořádat pro klienty tradiční grilování na zahradě charitního domu, 
za pěkného počasí klienti sedávali na zahradě pod pergolou. 

Aktivizační pracovnice s klienty také dvakrát týdně připravovala různé programy a aktivity, 
jejichž cílem bylo zapojit klienty do činností, jimiž mohou posílit svůj pocit samostatnosti a 
užitečnosti. V létě a před Vánocemi nás navštívili i muzikanti, kteří našim klientům přinesli 
pohodu a radost.  

V předvánočním čase jsme od jedné dárkyně pro klienty obdrželi antidekubitní matrace, za 
což jí velmi děkujeme. Také jsme se zúčastnili nákupu vánočních dárků pro sociálně slabé děti 
na Ukrajině. 

Během loňského roku jsme byli vděční za návštěvy P. Zdeňka Klimeše při mších svatých. 
Personál i klienti ocenili jeho povzbuzující slova a jeho podporu, za vše mu moc děkujeme. 
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. 

Kapacita našeho charitního domu je 17 míst, během roku byla kapacita nepřetržitě naplněna.  
Rádi bychom poděkovali obci Nivnice, z jejichž finančních prostředků byla zaplacena oprava 
podlah ve dvou pokojích. V letošním roce máme od obce přislíbenou opravu pergoly, kterou 
poničily kroupy, a také opravu kůlen v zahradě. V loňském roce jsme rovněž opravili 
signalizační zařízení. 

Dále děkujeme za vitamíny, které jsme obdrželi od firmy Green-Swan Pharmaceuticals ČR, a.s.  
Děkujeme 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. Moc bych si přála, kdyby se situace uklidnila a klienti i 
zaměstnanci mohli prožít letošní rok ve větším klidu.  
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Typ sociální služby 
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domov pro seniory 

Identifikátor 2694393 
Kapacita služby 17 
Počet klientů 30 
Věkový průměr 84,5 
Struktura klientů v r. 2021 
Ve vyřizování PnP 5 klientů 

Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 
0 0 0 14 11 

Obložnost v % 97 
Přepočtené úvazky 11,8 
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CHARITNÍ DŮM SV. PETRA A PAVLA SLAVKOV 
Slavkov 214, 687 64 Slavkov, mobil: +420 724 651 286 
Vedoucí služby: Jaroslava Guričová, mobil: +420 724 651 261,  
email: jaroslava.guricova@uhbrod.charita.cz  
 

Charitní dům sv. Petra a Pavla ve Slavkově poskytuje sociální službu 
domov pro seniory již 26 let. Naše cílová skupina jsou senioři od 60 
let, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou 
pomoc a podporu druhé osoby, přičemž péči nelze zabezpečit 
osobou blízkou ani jinou formou sociální služby. Službu zajišťujeme 
lidem, kteří jsou schopni se pohybovat ve vnitřním prostoru. V 
našem CHD sv. Petra a Pavla Slavkov, bydlí 12 klientů. Péči poskytují 
4 zdravotní sestry a 7 pečovatelek v nepřetržitém provozu. Klienti 
bydlí ve 4 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových pokojích. V přízemí se 
nachází společenská místnost s jídelnou, kde mohou klienti např. 
sledovat TV a kde probíhají společné, případně i individuální 

aktivizace, které 2x týdně zajišťuje aktivizační pracovnice a pracovnice CHD Slavkov. Za 
příznivého počasí lze využít i posezení pod pergolou, na dvoře se zahrádkou, kde si klientky 
letos zasadily svoje rajčata. Pravidelně probíhají i mše svaté sloužené otcem Hofírkem za 
asistence pí. Machálkové. Za jejich návštěvy moc děkujeme. V květnu se pořádala pouť sv. 
Zdislavy. Průvodem se šlo od Charitního domu do Kaple sv. Zdislavy i s jejími ostatky. Po mši 
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svaté se konalo na našem zařízení malé pohoštění pod pergolou. Zúčastnili se nejen pracovníci 
Charity Uherský Brod, ale také naše klientky. Tato slavnostní událost se jim velmi líbila.  

Na podzim proběhla i canisterapie. Navštívila nás canisterapeutka se svými dvěma pejsky 
Maybe a Hope, v rámci projektu "Canisterapie pro seniory ohrožené sociální izolací a 
osamělostí." Klienti měli možnost se dozvědět více o pejscích, vidět ukázku jejich tréninku, 
pohladit si je a pomazlit. Obě fenky vykouzlily všem úsměv na tváři. Od září probíhala na našem 
charitním domě rekonstrukce. Najednou z malé rekonstrukce byla velká a obtížná. Pracovalo 
se na opravě odpadů, elektřiny, výměně sanitárního zařízení a výměně kotle a bojleru. Klienti 
během rekonstrukce byli umístěni na LDN Uh. Brod, nyní se těší z nových podlah a nové 
výmalby celého objektu. Na rekonstrukci se výrazně podíleli i zaměstnanci obce Slavkova a 
rovněž pracovnice Charitního domu Slavkov. Na závěr chci poděkovat obci Slavkov, firmě 
Pavelka, malířům z firmy Bruštík, pracovníkům firmy Elektromax, paní primářce Kočičkové, 
klientům a jejich rodinám, pracovnicím CHD Slavkov za podporu a skvělou spolupráci. Věřím, 
že spolupráce přinese mnoho dobrého v dalších letech. 
 

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

Domov pro seniory 

Identifikátor 1494420 
Kapacita služby 12 
Počet klientů 14 
Věkový průměr 78 

Struktura klientů v r. 2021 
Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 

1 0 1 5 7 
Obložnost v % 93 
Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

11/9,5 
 

  



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

44 

CHARITNÍ DŮM VLČNOV
Vlčnov 1251, 687 61 Vlčnov, mobil: +420 724 651 258 
Vedoucí služby: Štěpán Čech, mobil: +420 724 651 315,  
email: stepan.cech@uhbrod.charita.cz 
 

Charitní dům Vlčnov poskytuje sociální službu domov pro seniory již 
osmnáctým 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. 
Zaměřujeme se na lehká 
cvičení a protahovací cviky, a 
to i pro klienty upoutané na 
lůžko. Nesmí samozřejmě 
chybět ani duchovní podpora. 
I v době různých omezení a 
opatření zajišťujeme mše 

svaté podle aktuální situace, nabízíme společné denní 
modlitby. V případě příznivého počasí využíváme ke 
společnému posezení pergolu, která je součástí našeho 
dvora. 

Rok 2021 pokračoval v řešení problému s pandemií 
COVID-19. Zapojili jsme se do pomoci testování 
zaměstnanců místních firem a obce Vlčnov. Za zmínku 
také stojí stoprocentní proočkování zaměstnanců 
Charitního domu Vlčnov. I přes různá nařízení a omezení, která nám ztěžovala naši práci, jsme 
však vše zvládali díky nasazení celého personálu, za což mu patří velké poděkování. 

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 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 
Počet klientů 20 
Věkový průměr 86 

Struktura klientů v r. 2021 
Bez PnP I.st. II.st. III.st. IV.st. 

1 0 2 7 10 
Obložnost v % 98,8 
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AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 
UHERSKÝ BROD
Pod Valy 664, 688 01 Uherský Brod, mobil: +420 572 633 105 
Vedoucí služby: Mgr. Jana Batoušková, DiS., mobil: +420 724 651 264, +420 737 201 493, 
email: jana.batouskova@uhbrod.charita.cz  
 

Pro hodnocení uplynulého roku nejlépe slouží analýzy hodnocení 
pracovníků, dotazníků klientek, praxí, individuálních plánů klientek, 
porušení práv, nouzových a havarijních situací, stížností na kvalitu 
poskytované služby, záznamy z rozhovorů, pozorování, apod. V 
souhrnné závěrečné zprávě je pak zhodnoceno, zda služba plní své 
poslání a cíle. Přinášíme pohled na službu zvenčí a to hodnocení 9 
praktikantů ze středních a vysokých škol, kteří vykonávají v zařízení 
praxi dlouhodobě. Z provedené analýzy dotazníků pro praxe se 
ukazuje, že praktikanti byli s vykonávanou praxí v azylovém domě 
spokojeni, byla přínosem pro obě strany. Studenti kladně hodnotili 
zejména přístup pracovníků, jejich komunikaci s klientkami a jinými 

osobami. Praktikanti si díky provedené praxi získali znalosti, co služba poskytuje, za jakých 
podmínek, co konkrétně pracovníci vykonávají, co jejich práce obnáší. Mnohdy byli 
překvapeni množstvím administrativy. Také byli překvapeni, že klientky ačkoli byly poučené o 
pravidlech, tato pravidla mnohdy porušují. Studenti připomínkovali, že nemohli být přítomni 
u individuálního plánování, či uzavírání smlouvy. Tyto činnosti však mohou být prováděny s 
přítomnosti praktikantů pouze za souhlasu klientek. Všemi studenty byly hodnoceny kladně 
prostory AD, které se jim jeví jako standardní pro klientky. Stejně tak zázemí pro pracovníky, 
negativně hodnotili pouze malou návštěvní místnost. Z pohledu praktikantů jsou naplňovány 
standardy kvality, dodržovány vnitřní pravidla služby, práva klientek. Poslání a cíle azylového 
domu naplněny.  

Za rok 2021 si klientky v rámci individuálního plánování stanovily celkem 220 cílů. Některé 
klientky z důvodu krátkého pobytu na AD nezačaly pracovat na zlepšení své nepříznivé životní 
situace. Z celkového počtu 220 cílů bylo 126 cílů splněno a 94 cílů nesplněno. 
 

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

Azylový dům 

Identifikátor 3001486 
Kapacita služby 9 bytových jednotek, 29 lůžek 
Počet klientů 28 klientek/58 dětí 
Obložnost 86% 
Dělení klientů dle cílových skupin 24 osob bez přístřeší, 4 oběti domácího násilí 
Počet pracovníků v přímé péči/počet 
přepočtených úvazků 

8/6,40 

Provozní doba nepřetržitě 
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DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA
Pod Valy 664, 688 01 Uherský Brod 
Vedoucí služby: Ing. František Bílek, Ph.D., mobil: +420 724 651 321,  
email: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz  
 

V denním stacionáři Domovinka 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.  

Průběh služby byl stejně jako předchozí rok poznamenám 
hygienickými opatřeními souvisejícími s probíhající pandemií Covid-
19. Oproti minulému roku však nemusela být služba uzavřena. Spíše 
se několik jednotlivců z řad klientů či zaměstnanců ocitalo v 
karanténách. Začátkem roku jsme zaznamenali zvýšený zájem o 

službu. Zájem stále trvá.  

Probíhaly pravidelné měsíční návštěvy kněze spojené se sloužením mše svaté.  

Děkujeme tímto kněžím farnosti Uherský Brod za jejich službu! 
 

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 
Počet klientů 18 
Věkový průměr 80,6 
Počet hodin strávených v přímé péči 5 335 
Počet kontaktů (návštěvnost) 1 125 
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TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY UHERSKÝ BROD
Masarykovo náměstí 165, 688 01 Uherský Brod 
Vedoucí služby: Mgr. Jana Boráková, mobil: +420 739 547 620,  
email: jana.borakova@uhbrod.charita.cz  

 
Naším velkým úkolem v tomto roce bylo stěhování do nových 
prostor. Dílna sloučila své dvě pracoviště - Partyzánů 2174 a Pod Valy 
664. Nové prostory se nachází ve Víceúčelovém komunitním centru 
Charity Uherský Brod, Masarykovo náměstí 165, 2. patro. Budova se 
nachází v samém centru Uherského Brodu, která je pro naše klienty 
snadno přístupná z vlakového i autobusového nádraží.  

Prostory komunitního 
centra skýtají moderní 
prostředí, které jsou 
příjemné pro pracovníky i 

klienty. Velkou výzvou pro nás bylo spojení dvou 
skupin klientů a pracovníků, kteří byli zvyklí několik 
let pracovat odděleně a nepravidelně se setkávat. 
Tato situace měla zvýšené nároky na všechny, 
především klienti potřebovali mít dostatek 
informací již před samotným stěhováním a 
vhodnou podporu při adaptaci na nové prostředí. 
Informace měli možnost klienti načerpat ze 
skupinových diskuzí či individuálních pohovorů. 
Klienty se pracovnice snažily zapojit do přípravy i 
samotného stěhování, samozřejmě s ohledem na 
individuální možnosti každého. Celé stěhování bylo 
naplánováno tak, aby služba fungovala jako v 
běžném provozu. 

Moc ráda také děkuji již tradičně firmám Lubomír 
Mlček – ASTONA a Pavel Suk – PROPS, které nás 
několik let pravidelně podporují, a bez jejichž 
pomoci se neobejdeme. 
 
 

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

dílna 
Identifikátor 6420497 
Kapacita služby  34 klientů v jeden okamžik 
Počet uzavřených smluv 35 
Počet kontaktů za rok 3 778 
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NOCLEHÁRNA UHERSKÝ BROD
Vazová 2497, 688 01 Uherský Brod 
Vedoucí služby: Bc. Pavel Janča, mobil: +420 735 713 789, +420 724 651 299,  
email: pavel.janca@uhbrod.charita.cz  
 

Noclehárna Uherský Brod splnila své poslání. V úplném závěru roku 
2021 jsme získali informaci, že nás v nejbližší době opustí tři klienti. 
Dvěma z nich se podařilo najít ubytování za podpory sociálních 
pracovníků Charity Uherský Brod a města Uherský Brod. Jednomu se 
podařilo najít si bydlení bez našeho přímého přispění. Na 
přechodnou dobu poskytla Noclehárna Uherský Brod těmto lidem 
přístřeší a dala jim tak čas a možnost, aby řešili a překonali těžkou 
etapu jejich života. Pracovníky Charity Uherský Brod vždy potěší, 
když se jejich klienti vrátí do běžného života naší společnosti. 
Děkujeme všem, kteří nám v naší práci pomáhají. Jsou to např. město 

Uherský Brod, lékaři a zdravotnický personál, naši spoluobčané svými občasnými dary, Policie 
ČR. 
 

 
 

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. 2021 navštěvovali službu 47 
Lůžkodny za rok 2021 2625 
Pracovní úvazky k 31. 12. 2021 3 
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CENTRUM SENIORŮ UHERSKÝ BROD 
Masarykovo nám. 165, 688 01 Uherský Brod 
Vedoucí služby: Kamil Hodulík, mobil: +420 705 616 916,  
email: kamil.hodulik@uhbrod.charita.cz  
 
Hlavním cílem naší služby je být nablízku osamělým seniorům. Od začátku roku 2021 je jednou 
týdně poskytována tato služba v Komunitním centru v obci Hostětín. Začátkem září se po 
„pandemické pauze“ mohla uskutečnit pouť seniorů na Svatý Hostýn.  

Od 15.12.2021 poskytuje naše Charita tuto službu také v Uherském Brodě na adrese: 
Masarykovo nám. 165, Uherský Brod, 688 01  

Děkujeme městu Uherský Brod a obcím Košíky a Hostětín 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 Uherský Brod, 

Košíky a Hostětín) 
Okamžitá kapacita služby 10 
Počet klientů 8 
Věkový průměr 68,0 
Průměrný přepočtený úvazek 0,3 
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM SV. VINCENCE 
UHERSKÝ BROD
Vazová 2497, 688 01 Uherský Brod 
Vedoucí služby: Bc. Bohumila Jančová, mobil: +420 601 387 996, +420 724 651 299,  
email: bohumila.jancova@uhbrod.charita.cz  
 
V roce 2021 poskytovalo Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence v Uherském Brodě (NDC) 
sociální služby 79 osobám bez přístřeší. Klienti naší služby řeší především otázku bydlení, 
práce, exekucí, zdravotního stavu nebo se opětovně pokouší spojit se svojí rodinou.  

 

Pro představu, jakým způsobem pracovníci NDC pracují, uvádím příběh pana Josefa.  

Pan Josef dochází do NDC od jeho založení, to znamená 12 let. Někdy byly návštěvy služby 
intenzivní, jindy nedocházel i několik měsíců. Pán je v seniorském věku, většinou přebýval ve 
squatech v nevyhovujících podmínkách pro běžné žití. Kvůli tomu, že velmi dlouho nepracoval, 
nebyl mu přiznán starobní důchod. Pobírá pouze dávky Úřadu práce. Postupem času se pánovi 
zhoršoval zdravotní stav a potřeboval stále více pomoc druhé osoby. Protože pan Josef 
nepobíral ani příspěvek na péči, bylo velmi těžké ho umístit do Pečovatelské služby nebo 
Domova pro seniory. Pracovníci NDC chodí i do přirozeného prostředí klientů (squaty, 
zahradní domky…) a při práci v terénu našli pana Josefa sedět ve squatu na provizorní posteli, 
nemohl se hýbat, nemohl mluvit. Pracovníci měli podezření na proběhlou cévní mozkovou 
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příhodu, což následně potvrdil i lékař RZP. Pana Josefa odvezli do nemocnice a pracovníci o 
něm půl roku neměli žádné zprávy. Následně se pracovníkům ozval s tím, že potřebuje 
„někam“ umístit, protože ho pouští z nemocnice a on nemá kam jít. Pohyboval se pouze o 
francouzských holích, měl omezený pohyb na pravé straně těla a potřeboval dopomoc druhé 
osoby. S panem Josefem pracovníci opět psali spoustu žádosti do pečovatelských služeb i do 
domovů pro seniory, ale byl zařazen pouze do pořadníků. Blížilo se datum jeho propuštění a 
pracovníkům NDC se nepodařilo najít pro pána vhodné bydlení. Nakonec jim pomohla celou 
situaci vyřešit náhoda. Kamarád pana Josefa, který bydlel v domku, dříve squat, a opravil si 
ho, mu nabídl, že se o něj postará, pokud mu pracovníci nenajdou vhodné bydlení. Panu 
Josefovi jsme pomohli vyřídit příspěvek na péči, kamarád mu sehnal elektrický vozík, který 
využíval na cesty k lékaři, na poštu nebo úřady. Protože byl vozík starší, bylo potřeba vyměnit 
pneumatiky. Přes projekt Ježíškovi vnoučata se pracovníkům podařilo zajistit pánovi i nové 
pneu. A jak to s panem Josefem nakonec dopadlo? Za pomoci sociální kurátorky města 
Uherský Brod se pánovi podařilo najít volný městský byt, klient si platí všechny své závazky, 
jeho zdravotní stav se v rámci možností stabilizoval a podle posledních informací se panu 
Josefovi daří velmi dobře.  

Chci poděkovat svým kolegyním za skvělou práci v NDC, za empatii, pokoru, humor a také za 
velmi příjemnou atmosféru ve službě. Poděkování patří také Policii ČR, sociálnímu odboru 
města Uherský Brod, vedení Lidové Tvorby a také všem, kteří se jakkoli podíleli na chodu NDC. 
 

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

Identifikátor 7817571 

Okamžitá kapacita služby 
Ambulantní služby - 5 klientů 

Terénní služba - 3 klienti 
Počet klientů 79 

Věkový průměr 
18 - 26 let = 1 klient 

27 - 64 let = 70 klientů 
65 – 80 let = 8 klientů 

Počet hodin strávených v přímé péči 542,5 
Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených 
úvazků  

3/2,85 

Počet kontaktů 2 741 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Přemysla Otakara II 2476, 688 01 Uherský Brod 
Vedoucí služby: JUDr. Lenka Končitíková, mobil: +420 735 713 786,  
email: lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz  
 

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 
sociální znevýhodnění nemůžou 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, základní 
právní 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.  

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 sociální sítě 
služeb Zlínského kraje a současně byla služba rozšířena i o terénní formu jejího poskytování, v 
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jejíž rámci poskytujeme 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, sestavení splátkového kalendáře, 
podáváním návrhů v rámci exekučního řízení, posouzení a příprava 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 pandemie COVID-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. V rámci akce „Milostivé léto“ jsme poskytovali pomoc klientům se zastavením exekucí. 

Poradenská činnost je poskytována dvěma pracovníky s úvazkem 1,3, a to v ambulantní formě, 
od pondělí do čtvrtka, a v terénní formě, každý pátek. V roce 2021 jsme poskytli poradenskou 
činnost 288 klientům. 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. 

Trvalý zájem o námi poskytované služby je pozitivní příslib do budoucnosti, který umožní 
celkový rozvoj této služby, jak po stránce odborné, tak i personální.  

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.  

  



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

54 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod 
Vedoucí služby: Mgr. Jana Boráková, mobil: +420 739 547 620,  
email: jana.borakova@uhbrod.charita.cz  

 
Sociální rehabilitace řeší nepříznivou sociální situaci lidí s mentálním 
postižením. Někdy je těžké si představit, jaká může být tato 
nepříznivá sociální situace v praxi. Můžeme si to ale představit na 
příkladu z běžného života, kdy se člověk rozhodne, že se chce naučit 
jezdit vlakem. Musí si zjistit potřebné informace, zajde na nádraží, 
zakoupí si lístek, výpravčího se zeptá, kde má nastoupit, nasedne do 
vlaku a jede do cílové stanice. Když se na stejnou situaci podíváme 
očima osoby s mentálním postižením, veškerá jednoduchost je 
tatam. Velkou podporu je potřeba poskytovat v oblastech 
komunikace. Naši klienti často nemají dostatek interakce mezi 
běžnými občany, neumí zhodnotit nebo odhadnout situaci a poté 

adekvátně zareagovat. Není však namístě za klienty vše udělat, protože oni to neumějí, ale je 
nutné jim poskytnout dostatečnou podporu, nacvičovat s nimi modelové situace a připravovat 
je na to, že jednou si osvojí tu 
danou činnost a budou ji 
vykonávat sami. Naše služba 
klienta podporuje nezbytnou 
dobu, kdy potřebuje pomoci 
s nácvikem některé činnosti 
a v momentě, kdy už není 
možnost ani ochota se 
zlepšovat, naši spolupráci 
ukončíme. Zcela zásadní je v 
procesu nácviku podpora 
rodiny nebo blízkých. 
Znamená totiž pro klienta 
hlavní hnací motor zlepšit se. 
Bohužel pokud rodina danou 
činnost nepodpoří, klient 
ztrácí chuť na ní nadále pracovat, i když byl zpočátku velmi motivovaný.    
 

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)  Sociální rehabilitace 
Identifikátor 7184662 
Okamžitá kapacita služby 4 klienti v jeden okamžik 
Počet uzavřených smluv 12 
Počet intervencí za rok 1 937 
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KUCHYNĚ S JÍDELNOU
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod, telefon: +420 572 630 649 
Vedoucí služby: Michal Fojtík, mobil: +420 724 651 251,  
email: michal.fojtik@uhbrod.charita.cz  
 

Charitní kuchyni provozujeme nepřetržitě od dubna 1998. Vaříme 
denně; 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce, včetně sobot, nedělí a svátků. 

Stravu dovážíme nejen do zařízení Charity Uherský Brod, ale také do 
domácností v Uherském Brodě a okolních obcí. 

Část strávníků dochází do jídelny; to ovšem po dobu pandemie Covid-
19 nebylo možné. 

Naše služby využívají především senioři a lidé, kteří si nejsou schopni 
zajistit stravu sami. 

Obědy, které dovážíme, zajišťujeme na základě uzavřené smlouvy. 

V pracovní dny mají strávníci možnost výběru ze dvou jídel; o víkendech a svátcích nabízíme 
jídlo jedno. 

Od listopadu 2012 máme s hasiči Zlínského kraje uzavřenu smlouvu o poskytování stravy při 
mimořádných událostech. 
 

 
 

„Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu nás, druhá polovina lékaře.“ 
(staroegyptské přísloví) 

 
Oběd do domácnosti  89,- Kč/ks 
Dovoz/donáška do domácnosti 25,-Kč/dovoz 
Oběd v jídelně Charity Uherský Brod, včetně odběru do nosiče 89,-Kč/ks 
Celkový počet obědů 123 500 
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod, telefon: +420 572 637 333 
Koordinátor: Olga Slabiňáková, mobil: +420 724 651 282,  
email: olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz 
 

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 mechanické, 
polohovací lůžka elektrické, antidekubitní matrace s pulsátorem, 
jídelní stolky, toaletní židle, francouzské hole, rolátory, vysoká 
chodítka, odsávačky, oxygenátory aj. Poskytujeme 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.  

V roce 2021 bylo uzavřeno 235 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 i dopravu osob se zdravotním 
postižením (osoby používající invalidní vozík). 

Provozní doba Půjčovny:  

úterý 13:00 - 14:30 
středa 13:00 - 17:00 
čtvrtek 13:00 - 14:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název činnosti Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Zapůjčeno pomůcek 333 
Uzavřeno smluv 235 
Celkový počet pomůcek na skladě 193 
Počet pedikúr za r. 2021 991 
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REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Tř. Tomáše Bati 204, Zlín 
Web: www.dobrovolnictvizk.cz 
Facebook: Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje 
Vedoucí služby: Mgr. Jana Haluzová, mobil: +420 724 651 281,  
email: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz  
 

Regionální dobrovolnické centrum (RDC) 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.  

Jedná se 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, 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. V roce 2021 jsme 
uspořádali několik dnů 
otevřených dveří, otevřeli 
jsme tzv. „dobropoint“ v 
nových prostorách 
Dobrovolnického centra 
STOPA, aktualizovali webové 
stránky i databázi 
dobrovolnických příležitostí, 
uspořádali první Dny dobrovolnictví (24.-25.9. 2021), a v prosinci také Výstavu o 
dobrovolnictví ve 3.etáži sídla krajského úřadu ve Zlíně. Také jsme dobrovolnictví představili 
malým dětem a to pohádkou „Jak se ježek Lojza stal dobrovolníkem“.  
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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 
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM STOPA 

Vedoucí služby: Mgr. Jana Haluzová, mobil: +420 724 651 281,  
email: jana.haluzova@uhbrod.charita.cz  
 

Rok 2021 se nesl v duchu covidových opatření, omezení, povolování 
a změn. Velmi se to dotýkalo i dobrovolnického působení, protože 
mnoho akcí a aktivit bylo zakázáno realizovat – většinu roku 
dobrovolníci nemohli navštěvovat pacienty Městské nemocnice s 
poliklinikou, koledníci nemohli vyrazit na tříkrálovou koledu, většina 
hromadných akcí byla zrušena. Touhu pomáhat ale ani covid 
nezastaví, a tak se dobrovolníci zapojovali, jak jen to šlo – pomocí v 
zařízeních, kde byl oslaben personál, doučovali online, telefonovali s 
osamělými lidmi apod. Na konci března jsme se zapojili do iniciativy 
Ukliďme Česko a uspořádali jsme akci Uklidíme Brod!  

Po rozvolnění opatření se dobrovolníci 
pustili opět do svých obvyklých aktivit – 
doučování dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, navštěvování 
osamělých seniorů či pomoc na akcích pro 
děti. V květnu jsme uspořádali online 
besedu pro studenty uherskobrodského 
gymnázia o dobrovolnictví a v červnu 
slavnostně otevřeli nové prostory 
Dobrovolnického centra na ulici Pod Valy (v 
areálu Azylového domu), které jsme pár 
týdnů před otevřením upravovali „k obrazu 
svému“, abychom je mohli využít pro doučování, setkávání, různé akce a aktivity, ale například 
i pro příměstské tábory. Vše se, myslím, vydařilo, a úspěšně prostory využíváme a jsme velmi 
vděční, že je máme k dispozici. V letním období nám dobrovolníci pomáhali na příměstských 
táborech pro děti, na chvíli dobrovolníci mohli opět docházet do Městské nemocnice s 
poliklinikou, než se pro nás opět od října 
uzavřela, kvůli pandemii COVID-19. Situace 
již ale nebyla taková, že by se zrušilo vše, a 
tak již dobrovolnická činnost plynula více či 
méně obvykle.  

Za rok 2021 se zapojilo do činnosti 
dobrovolnictví 55 dobrovolníků a 172 
sbírkových, celkem vykonali 887 
dobrovolnických hodin. Mnohokrát 
děkujeme všem, kdo se zapojili, moc si toho 
vážíme! Poděkování patří také Ministerstvu 
vnitra ČR, Zlínskému kraji a Městu Uherský 
Brod za financování naší činnosti. 
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 
Mariánské náměstí 13, 688 01 Uherský Brod  
Vedoucí služby: Bc. Martina Marečková, mobil: +420 603 158 773,  
email: martina.mareckova@uhbrod.charita.cz  
 

 „Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc.“ — Marcus 
Tullius Cicero 

Domácí zdravotní péče je forma terénní zdravotní péče a v České 
republice má významnou a nezastupitelnou roli. V letošním roce 
uplyne již 20let od zahájení poskytování této formy péče. Všechny 
úkony domácí zdravotní péče, jejich četnost, je vždy indikována 
praktickým lékařem pacienta nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici 
při propuštění do domácího léčení. Péče je poskytovaná všem 
pacientům, u kterých je nutné zajistit vysoce kvalifikovanou péči 
ošetřovatelského personálu.  

Jednou z hlavních výhod této 
péče je poskytování přímo v 
domácnosti pacienta, bez toho, 
aniž by musel kamkoli docházet. 
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. Výrazně se 
také eliminuje potřeba 
hospitalizace či pobytu v 
institucionálních zařízeních. 
Pečující rodiny pak velmi často s odbornou pomocí domácí zdravotní péče zvládají péči o své 
nemocné i v konečné fázi jejich života.  

V roce 2021 pokračovala i nadále epidemie onemocnění Covid 19. Práce pro všeobecné sestry 
pracující v domácí zdravotní péči byla i v minulém roce velmi náročná. Staraly se jak o pacienty 
s chronickými onemocněními, tak i o infikované pacienty Covid 19 a umožnily jim zůstat ve 
svém přirozeném domácím prostředí. Ve svém volném čase se všechny aktivně zapojily i do 
povinného plošného testování antigenními testy, kterého využívaly jak civilní osoby, tak i 
zaměstnanci sjednaných firem. 
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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 
 osobám, jež jsou závislé na sondové výživě, osoby se stomiemi a/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 
 péči o klienty v terminálním stadiu života 
 komplexní péči o imobilního, inkontinentního pacienta 
 péči o onkologicky nemocné 
 ošetřovatelskou rehabilitaci 
 ošetření PICC katetrů 
 lokální ošetření všech defektů – operačních ran, dekubitů, bércových vředů 
 kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, saturace, tělesná teplota) 
 odběry krve a jiného biologického materiálu 
 aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie 
 nácvik aplikace inzulinu 
 cévkování, klyzma, výplachy, péče o veškeré permanentní katetry 
 ošetření stomií, PEG, PEJ, enterální sondy 
 

Počet všeobecných sester 11, úvazek 6,65 
Počet pacientů v roce 2021 Celkem 484 muži 176, ženy 308 
Počet ujetých kilometrů celkem 87 237 
Počet vykonaných návštěv 20 133 
Počet úkonů 46 173 
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE, DOMÁCÍ HOSPIC ANTONÍNEK 
Vrchní sestra: Bc. Martina Marečková, mobil: +420 603 158 773,  
email: martina.mareckova@uhbrod.charita.cz  
 

Domácí hospic Antonínek je společným projektem Charity Uherské 
Hradiště a Charity Uherský Brod.  

Svou činností doplňuje spektrum poskytované péče v rámci 
terénních zdravotních služeb obou zmíněných Charit, které mají s 
péčí o nemocné v závěru života letité zkušenosti, o tzv. mobilní 
specializovanou paliativní péči. 

Tým Domácího hospice Antonínek tvoří zkušené lékařky a lékaři, 
vnímavé a obětavé zdravotní sestry, sociální pracovníci, kolegové a 
kolegyně věnující se v rámci multidisciplinárního hospicového týmu 
duchovnímu i psychologickému doprovázení.  

Péče je určena nemocným v závěru života, jejichž zdravotní stav je nestabilní a příznaky jejich 
onemocnění (bolest, nevolnost, dušnost a další) vyžadují dostupnost lékaře a zdravotní sestry 
v jejich domácím prostředí v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.  
Hospicová péče v domácím prostředí nemocného je týmem poskytována ve všech obcích 
okresu Uherské Hradiště.  

Úzká spolupráce je navázána i se 
spolupracujícími terénními sociálními 
službami (pečovatelská, odlehčovací) - 
aby byl zajištěn komfort pro 
nemocného i pečující, pokud si neví 
rady s pečovatelskými úkony.  

Nemocné v jejich domácím prostředí 
jsme schopni vybavit i speciálními 
zdravotnickými pomůckami 
(polohovací lůžka, antidekubitní 
pomůcky, koncentrátory kyslíku, 
lineární dávkovače léčiv, odsávačky, 
atp.), které po našem zaučení umožní 
pečovat v domácím prostředí i o nemocné, kteří byli dříve i z důvodu absence tohoto vybavení 
i v závěru svého života hospitalizováni v lůžkových zdravotnických zařízeních.  

Domácí hospicová péče je určena všem, kdo chtějí strávit závěr života v domácím prostředí se 
zázemím multidisciplinárního týmu zajišťujícím dostupnost péče 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu, 365 dní v roce. Její zdravotnická složka je poskytována bezplatně. 

Počet všeobecných sester 5 
Počet pacientů v roce 2021 Celkem - 91, mužů - 44 , žen – 47 
Počet vykonaných návštěv 1 613 
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BENCHMARKING 
(HODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZLÍNSKÝM KRAJEM) 

Přibližně v polovině roku se uskutečnilo několik videokonferencí, jejichž tématem bylo 
sjednocení metodických pravidel vybraných sociálních služeb, předání osobních zkušeností s 
poskytováním služeb v době, kdy Česko silně zasáhla pandemie Covid-19 a změny ve 
způsobech využívání sociálních služeb v tomto období. A protože pokračující epidemie a 
opatření proti Covid-19 i v letošním roce zasáhla a ovlivnila průběh poskytovaných sociálních 
služeb, Odbor sociálních věcí Zlínského kraje i pro letošní rok zmírnil hodnocení všech 
sociálních služeb na svém území, a tak žádná ze služeb nebyla ohrožena vyřazením ze Sítě 
sociálních služeb. I díky těmto opatřením se pracovníci mohli plně soustředit na kvalitní 
poskytování služeb. Všichni pracovníci v sociálních službách si zaslouží velké poděkování za to, 
jakým způsobem, i přes pokračující epidemii Covid-19, svědomitě, láskyplně a odborně, 
poskytovali péči všem klientům.  

Neméně důležitou součástí uplynulého roku byla také tvorba nového Komunitního plánu 
sociálních služeb Uherský Brod pro období 2023-2025. Na podzim se začali scházet pracovníci 
4 skupin komunitního plánování (skupina senioři, skupina osoby se zdravotním postižením, 
skupina rodiny s dětmi, skupina osob ohrožených sociálním vyloučením). Vybraní pracovníci v 
jednotlivých skupinách prezentovali svoje zkušenosti s poskytováním sociálních služeb, a 
především různé potřeby s kterými se v průběhu poskytování sociálních služeb setkávají. 

Poskytovatel Charita Uherský Brod také na podzim podala několik nových rozvojových 
záměrů, které reflektovaly akutní poptávku po rozšíření jednotlivých sociálních služeb (např. 
odlehčovací služby, služba odborného sociálního poradenství, služba sociální rehabilitace, 
pečovatelská služba a další).   

 
Mgr. Martina Šimánková 
Koordinátor pro benchmarking,  
komunitní plánování sociálních služeb 
a rozvojové záměry 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Přípravy na 22. ročník Tříkrálové sbírky probíhaly za postupně se zpřísňujících 
protiepidemických opatření. Nakonec tedy nebylo fyzické koledování možné, dárce koledníci 
nenavštívili, ale do kasiček bylo možné přispět na určených místech – v kostelích, obchodech, 
obcích. Koledníci roznášeli do schránek informační letáčky a psali slova požehnání posvěcenou 
křídou. Nově mohli lidé snadněji přispívat elektronicky přes tzv. online kasičku. I tak se našly 
obce jako např. Nivnice, kde se vybralo více peněz než minulý rok.   
 

V roce 2021 se vykoledovalo v obcích Uherskobrodska: 840 237,- Kč 
Do online kasičky lidé přispěli: 134 004,- Kč 
Celkem: 974 241,- 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 % 

 

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 
 

V Charitě Uherský Brod bylo z výtěžku použito celkem 663 339,- Kč. 
 
Celá tato částka byla po schválení 
komisí Arcidiecézní charitou 
Olomouc použita na splácení úvěru, 
který pokrývá rekonstrukci 
Komunitního centra na Masarykově 
náměstí v Uherském Brodě. Našly 
zde zázemí 4 sociální služby Charity.  

Přímá finanční pomoc osobám v 
nouzi byla letos řešena z výtěžků 
postní almužny. 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, prodavačkám v obchodech a kněžím, 
kteří tento ročník pomohli uskutečnit s velkým nasazením. Děkujeme samotným dárcům, i 
všem, kteří na potřebné myslí v modlitbách. Tvoříme společně dílo, které pomáhá na mnoha 
místech. 

Ing. František Bílek, Ph.D. 
hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky 
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VÍCEÚČELOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM 
CHARITY UHERSKÝ BROD 
Víceúčelové komunitní centrum Charity Uherský Brod je název projektu, který byl 
spolufinancován Evropskou unií. Jednalo se o rekonstrukci objektu pro komunitní centrum. Je 
dobře dostupné, nachází se na Masarykově náměstí 165, 688 01 v Uherském Brodě. 

Hlavním cílem projektu bylo 
vytvoření moderního zázemí, v 
němž se budou moci členové 
komunity setkávat za účelem 
realizace sociálních, vzdělávacích, 
kulturních a rekreačních aktivit, 
které mají zlepšit sociální situaci 
jednotlivců i komunity v lokalitě 
ORP Uherský Brod. 

Cílovou skupinou komunity jsou 
především sociálně vyloučené 
osoby či sociálním vyloučením 
ohrožené osoby a také zdravotně 
postižené osoby, tedy lidé v těžké 
životní situaci, kteří při řešení 
potřebují pomoc druhé osoby, ať již 
odborně-sociálního charakteru či 
jen setkávání se s přátelskou a vůči 
osobám otevřenou komunitou. 

Stavba byla zkolaudována 
10.3.2021. Bohužel kvůli 
koronavirové pandemii byla budova veřejnosti k setkávání dočasně uzavřena.  

V době pandemie jsme v ní testovali místní firmy na přítomnost viru COVID-19, provozovali 
jsme vlastně testovací centrum. 

K slavnostnímu otevření Víceúčelového komunitního centra došlo v pátek 19.11.2021 a od 
nového roku je budova otevřena široké veřejnosti. 

V budově ve 2. patře sídlí Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod. 

V 1. patře jsou prostory přímo komunitního centra určené veřejnosti, a do přízemí je situována 
kancelář sociálního poradenství, kontaktního centra a prostory určené pro klubovou činnost 
s dětmi. 

Každý měsíc pořádáme pro zmiňované cílové skupiny programy. 

Centrum je otevřeno vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 – 17:00 hodin, kdy se zde mohou scházet 
svépomocné skupiny. 
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Organizované akce jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace, na Facebooku 
organizace a v newsletteru Charity Uherský Brod. Dále také ve výloze víceúčelového centra a 
v regionálním zpravodaji. 

Všechny služby jsou v centru poskytovány většinově zdarma, ve výjimečných případech jsou 
hrazeny, avšak do výše vynaložených nákladů. 

Nyní se pravidelně konají kurzy pro ukrajinské spoluobčany, kde se učí českému jazyku, a 
provozujeme jazykovou kavárnu, kde si každý může vyzkoušet konverzovat prozatím jen v 
anglickém jazyce, a to při posezení při výtečné kávě a sladkém dezertu. 

 

Organizovaně se konají v průběhu každého měsíce různé vzdělávací akce (přednáška o tísňové 
péči, která může pomoci zejména seniorům), kulturní (Velikonoční dílny) a rekreační aktivity 
(Vzpomínkování a smyslová terapie). 

 
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. 
 vedoucí Víceúčelového komunitního centra 
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POSTNÍ ALMUŽNA
V roce 2021 tato tradiční postní aktivita ve farnostech děkanátu vynesla 189 623 Kč. Záměry 
využití jsou schvalovány děkanem a ředitelem OCH Uherský Brod. 
 
Výtěžek sbírky byl použit na: 

Přímá pomoc potřebným lidem 77 154,58 Kč 
 
Zbývající částka byla převedena do roku 2022. 
 

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2021 
 

FARNOST VYBRANÁ ČÁSTKA 

Uherský Brod  34 122 Kč  

Újezdec u Luhačovic  4 701 Kč  

Horní Němčí  1 570 Kč  

Dolní Němčí  18 650 Kč  

Vlčnov  6 923 Kč  

Pitín  4 868 Kč  

Strání  18 864 Kč  

Bojkovice  20 800 Kč  

Nezdenice  6 700 Kč  

Rudice  1 466 Kč  

Prakšice  12 526 Kč  

Březová  4 700 Kč  

Bánov  10 415 Kč  

Hradčovice  4 440 Kč  

Nivnice  9 815 Kč  

Starý Hrozenkov  15 503 Kč  

Komňa  773 Kč  

Korytná  6 376 Kč  

Šumice  5 211 Kč  

Komňa 1 200 Kč 

CELKEM  189 623 Kč  
 
 

DĚKUJEME VŠEM, KDO NEJEN PO CELOU DOBU POSTNÍ MYSLELI NA POTŘEBNÉ! 
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NÁKLADY V ROCE 2021 
SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIÍ, SLUŽEB 24 974 895,24 

spotřeba potravin 4 060 678,40 

zdravotní materiál 4 183 407,18 

kancelářský materiál 299 838,41 

úklidový materiál 1 501 183,00 

drobné nákupy, spotřební materiál 440 462,27 

pracovní oděvy 776 646,01 

pohonné hmoty a LPG 900 370,44 

DDIM 4 195 098,48 

spotřeba energie 2 372 128,15 

opravy a údržba 1 595 226,37 

cestovné 9 849,00 

nájemné 1 561 524,17 

telefony, internet 93 915,40 

poštovné 26 056,00 

svoz odpadu 183 320,01 

školení 49 118,27 

reprezentace, pohoštění 229 792,00 

ostatní služby 2 496 281,68 
  
OSOBNÍ NÁKLADY 99 675 632,84 

hrubé mzdy 71 418 128,72 

DPP, DPČ 2 048 370,12 

sociální a zdravotní pojištění 24 393 243,00 

ostatní sociální pojištění 601 510,00 

zákonné sociální náklady 1 214 381,00 
  
OSTATNÍ NÁKLADY 7 430 078,16 

daně a poplatky 46 446,00 

pojištění 586 337,00 

ostatní provozní náklady 513 250,12 

odpisy 2 023 577,05 

provozní režie 4 260 467,99 
  
NÁKLADY CELKEM 132 080 606,24 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

69 

VÝNOSY V ROCE 2021 
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 51 961 216,21 

za prodané vlastní výrobky a zboží 26 951 266,22 

za služby poskytnuté klientům 9 831 256,60 

od zdravotních pojišťoven 15 178 693,39 
  
PŘIJATÉ PŘÍSPEVKY A DARY 3 184 641,17 

příspěvky jednotlivců 268 249,45 

dary od sponzorů, věcné dary 1 800 396,72 

příspěvky z obcí 1 115 995,00 
  
OSTATNÍ VÝNOSY 5 600 569,05 

mimořádné výnosy 54 487,89 

jiné ostatní výnosy 5 546 030,12 

úroky 51,04 
  
TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU 5 578,51 

tržby z prodeje materiálu 5 578,51 
  
PROVOZNÍ DOTACE 70 894 784,22 

Zlínský kraj - zajištění dostupnosti 42 492 240,00 

Zlínský kraj - soc.služby na území kraje 976 100,00 

Zlínský kraj - zajištění priorit 2 185 500,00 

Zlínský kraj - odlehčovací služby 2 418 201,00 

Zlínský kraj - k dofinancování 2 354 500,00 

Zlínský kraj - sociální rehabilitace 1 500 000,00 

Zlínský kraj - dobrovolnictví 80 000,00 

MPSV dotační programy C + E 16 028 458,00 

MPSV projekt zaměstnanosti 471 561,97 

Provozní dotace Město Uh.Brod 1 296 600,00 

MZ ČR Domácí zdravotní péče - přístroje 650 347,00 

Provozní dotace ÚP na zaměstnance 94 800,00 

Provozní dotace MVČR-dobrovolnictví 106 000,00 

Provozní dotace MPSV-dobrovol.-tábory 240 476,25 
  
VÝNOSY CELKEM 131 646 789,16 
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 
Ztrátová střediska 

 

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY VH

Ředitelství 2 476 478,66 2 476 478,66 0,00

Centrum seniorů Uherský Brod 217 957,17 214 957,17 -3 000,00

Centrum materiální a potravinové pomoci 182 700,98 146 856,45 -35 844,53

Odborné sociální poradenství Uherský Brod 1 268 164,09 1 267 451,00 -713,09

Víceúčelové komunitní centrum UB 2 869 598,57 2 359 131,01 -510 467,56

Komunitní centrum Košíky 156 943,00 72 000,00 -84 943,00

Komunitní centrum Hostětín 460 003,92 198 000,00 -262 003,92

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod 9 906 228,91 9 688 473,51 -217 755,40

Terapeutická dílna 4 824 775,20 4 824 392,00 -383,20

Přeshraniční spolupráce 405 368,04 396,70 -404 971,34

Podpora zaměstnanosti v Charitě 1 513 266,82 471 561,97 -1 041 704,85

Charitní dům Slavkov 9 044 756,62 7 209 094,04 -1 835 662,58

Charitní dům Vlčnov 10 895 302,90 10 332 784,50 -562 518,40

Akce  4 248,65 1 000,00 -3 248,65

Nízkoprahové denní centrum 2 669 110,00 2 667 492,00 -1 618,00

Dobrovolnictví 296 377,77 216 000,00 -80 377,77

Náklady - Tříkrálová sbírka 3 394,18 0,00 -3 394,18

Postní almužna 2 500,00 0,00 -2 500,00

Domácí odlehčovací služba terénní 2 664 116,69 2 603 638,00 -60 478,69

Odlehčovací služba ambulantní 1 758 491,31 971 227,00 -787 264,31

Odlehčovací služba Strání pobytová 2 944 513,02 1 977 562,00 -966 951,02

CELKEM 54 564 296,50 47 698 496,01 -6 865 800,49
 

Zisková střediska 

 

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY VH

Kuchyň sociální činnost 5 352 199,36 5 354 670,71 2 471,35

Regionální centrum sociální pomoci 139 184,70 142 000,00 2 815,30

Domácí zdravotní péče 7 876 467,36 8 625 957,79 749 490,43

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni UB 5 390 331,07 5 813 652,57 423 321,50

Domovinka 2 073 393,12 2 088 340,00 14 946,88
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Charitní dům Nivnice 10 928 970,16 11 028 426,37 99 456,21

Pečovatelská služba Horní Němčí 3 130 857,35 3 228 239,00 97 381,65

Pečovatelská služba Strání 8 211 296,66 8 919 236,85 707 940,19

Pečovatelská služba Dolní Němčí 8 449 586,81 8 790 749,88 341 163,07

Pečovatelská služba Korytná 7 388 877,03 7 664 381,08 275 504,05

Pečovatelská služba Bánov 6 278 004,25 6 839 667,71 561 663,46

Noclehárna 2 572 480,14 2 697 853,00 125 372,86

IZS - krizová pomoc 1 930 642,64 4 389 469,92 2 458 827,28

Mimořádné události 6 846,42 19 500,00 12 653,58

Region. dobrovol. centrum Zlínského kraje 452 770,86 490 000,00 37 229,14

Dobrovolnictví - tábory pro děti 224 412,99 285 276,25 60 863,26

Sociální rehabilitace 1 778 396,38 1 826 364,00 47 967,62

CELKEM 72 184 717,30 78 203 785,13 6 019 067,83
 

Hospodářská činnost 

 

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY VH

Kuchyň ekonomická činnost 4 114 126,40 4 615 354,25 501 227,85

Komerční činnost 1 217 466,04 1 129 153,77 -88 312,27

Celkem 5 331 592,44 5 744 508,02 412 915,58
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2021 

 

NÁKLADY VÝNOSY VH

132 080 606,24 131 646 789,16 -433 817,08
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ZPRÁVA AUDITORA 
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V ROCE 2021 
Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu 
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 
ve výši Kč 42.492.240,-.  

Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu 
Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021 výši Kč 976.100,-. 

Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj služeb 
sociální rehabilitace ve Zlínském kraji pro rok 2021 ve výši Kč 1.500.000,-. Tato sociální služba 
je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje. 

Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu 
Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 ve 
výši Kč 2.185.500,-. 

Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu 
Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 ve výši 
Kč 2.418.201,-. 

Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu 
Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 ve 
výši Kč 2.354.500,-. 

Zlínský kraj spolufinancoval v roce 2021 Dobrovolnické centrum STOPA ve výši Kč 80.000,-. 

Ministerstvo vnitra ČR poskytlo v roce 2021 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České 
republiky ve výši Kč 106.000,-. Tyto prostředky jsou určeny na rozvoj dobrovolnické služby 
Charity Uherský Brod. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo v roce 2021 dotaci v rámci programu Vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením ve výši Kč 350.000,-. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo dotaci v rámci Programu na podporu nestátních 
neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 
ve výši Kč 300.347,-. 

MPSV poskytlo ze státního rozpočtu na rok 2021 z kapitoly 313 v souvislosti s epidemií 
COVID_19 (Program podpory C) dotaci ve výši Kč 9.066.131,- a na financování zvýšených 
provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů (Program podpory E) dotaci ve výši Kč 6.962.327,- 

MPSV prostřednictvím Evropského sociálního fondu poskytlo v roce 2021 z Operačního 
programu Zaměstnanost na realizaci projektu Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod 
II podporu ve výši Kč 471.561,97. 

MPSV prostřednictvím Evropského sociálního fondu poskytlo v roce 2021 na realizaci 
Příměstských táborů Charity Uherský Brod podporu ve výši Kč 240.476,25. 

Úřad práce Uherské Hradiště podpořil v roce 2021 zaměstnávání osob ve výši Kč 94.800,-. 
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MĚSTA A OBCE 

Město Uherský Brod poskytlo v roce 2021 dotaci z rozpočtu města ve výši Kč 1.296.600,-  
(Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod 
ve výši Kč 467.100,-, Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně 
podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 74.000,-, Noclehárna Uherský Brod byla finančně 
podpořena městem Uherský Brod ve výši Kč 51.200,-, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 
Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši Kč 53.500,-, Denní 
stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši Kč 90.100,-, 
Terapeutická dílna sv. Justiny byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši Kč 
203.900,-, Domácí odlehčovací služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem 
Uherský Brod ve výši Kč 126.200,-, Sociální rehabilitace byla finančně podpořena městem 
Uherský Brod ve výši Kč 103.900,-, Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně 
podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 40.000,-, Odborné sociální poradenství Uherský 
Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 56.700,- a Dobrovolnické 
centrum bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši Kč 30.000,-). 

Za finanční dary děkujeme obcím Dolní Němčí, Bánov, Drslavice, Šumice, Pašovice, Strání, 
Nezdenice, Vyškovec, Bojkovice, Prakšice, Vápenice, Březová, Korytná, Vlčnov, Bystřice pod 
Lopeníkem, Žítková, Pitín, Rudice, Hradčovice. 
 
Dolní Němčí 75 000 Kč 

Bánov 50 000 Kč 

Drslavice 15 000 Kč 

Šumice 44 000 Kč 

Pašovice 2 000 Kč 

Strání 160 620 Kč  

Nezdenice 5 000 Kč 

Vyškovec 3 550 Kč 

Bojkovice 10 000 Kč 

Prakšice 25 000 Kč 

 
Vápenice 5 050 Kč 

Březová 40 000 Kč 

Korytná 50 000 Kč 

Vlčnov 99 700 Kč 

Bystřice pod Lopeníkem 6 000 Kč 

Žítková 4 300 Kč 

Pitín 5 000 Kč 

Rudice 10 775 Kč 

Hradčovice 5 000 Kč 

  

Ostatní firmy a nadace 

3V&H, s.r.o., Agro Okluky, a.s., AUTO FS s.r.o., Baťa, akciová společnost, ElektromaX s.r.o., 
Petra Šimečková – Botky dětem, Česká zbrojovka a.s., Fórum dárců, z.s., GALMED a.s., HP 
Tronic Zlín, spol. s r.o., IMTRADEX, a.s., KADLČEK s.r.o., KASKO spol. s r.o., KREDIT spol. s r.o., 
LINEA NIVNICE, a.s., MONETA Money Bank, a.s., Petr Straňák – Cykloservis, ProFaRe s.r.o., 
Slovácké strojírny, a.s., Ing. Vladana Seidlová, Sivak Medical technology, s.r.o., STAMIT, spol. 
s r.o., VOMA s.r.o., WELCO, spol. s r.o. 
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Arcidiecézní charita Olomouc, Nadace Divoké Husy, Nadace Umění pro zdraví, Nadační fond 
Albert, Nadace ČEZ, Nadace rozvoje občanské společnosti, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy 
Havlové, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace JUST CS. 
 
Děkujeme všem 
 Dárcům 
 Sponzorům 
 státním institucím 
 obcím a městům 
 farním úřadům uherskobrodského děkanátu 
 dobrovolníkům 
 brigádníkům 
 zaměstnancům 
 tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek 
 
Investice – v roce 2021 proběhl nákup čtyř nových automobilů v hodnotě Kč 1.598.446,-. Ty 
budou sloužit Charitní pečovatelské službě a Domácí zdravotní péči. 

Nemovitost, dům na Masarykově náměstí č.p.165, byla uvedena do užívání, a to ve výši Kč 
40.536.253,83.  

Proběhla rekonstrukce kotelny v budově na Mariánském nám. č.p.13 v Uherském Brodě v 
hodnotě Kč 577.713,29. V Pečovatelské službě Horní Němčí proběhla rekonstrukce zázemí 
pro pracovníky v hodnotě Kč 179. 370,40. V Charitním domě sv. Petra a Pavla Slavkov taktéž 
proběhla rekonstrukce, v hodnotě Kč 214.315,73. V Charitním domě sv. Andělů strážných 
Nivnice byla nainstalována signalizace v hodnotě Kč 171.064,80.  

Výsledek hospodaření za rok 2021 ovlivňují odpisy, které jsou ve výši Kč 2.023.577,05.  

Celkově naše organizace vykazuje za r. 2021 ztrátu ve výši Kč -433.817,08. 
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CENTRUM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI  
SVATÉ ZDISLAVY 

„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt 15, 32) 

Postupné rozvolňování „proticovidových“ opatření umožnilo opět organizování potravinových 
sbírek. Lidem v karanténách jsme pomoc doručovali přímo k bytu. Pravidelně jsme odebírali 
vyřazené pečivo z obchodního řetězce Albert. Toto zboží tak jednou týdně pokryje nejnutnější 
potřeby obyvatelek našeho Azylového domu a služeb pro lidi bez přístřeší. 

Významná materiální podpora této služby přicházela od Potravinové banky Zlín, skrze niž jsme 
byli i v tomto roce zapojeni do evropského projektu FEAD II, a díky niž můžeme čerpat 
potravinové přebytky. Za ni i celoroční dobrou spolupráci chceme poděkovat. Děkujeme za 
rozvinutí spolupráce s řetězcem Albert v Uherském Brodě i Kunovicích, a také za stálou 
vstřícnost s Tesco Uherský Brod.  

Jmenovitě tedy děkujeme i těmto dalším sponzorům:  

Linea Nivnice, Orkla Foods Česko a Slovensko, Ovocňák Rudice. Děkujeme také nadaci Just CZ 
a nadaci Olgy Havlové za poskytnutí dotace na nákup potravin. Část nákladů služby byla 
hrazena 50 tis. Kč z příspěvku sbírky Pomoc samoživitelkám pořádanou Charitou ČR.  

Děkujeme všem dalším jednotlivým dárcům, kterých byly stovky. Chválíme si dobrou 
spolupráci s městem Uherský Brod – zvlášť s OSPOD a Sociálně aktivizační službou pro rodiny 
s dětmi. Děkujeme dobrovolníkům při potravinových a materiálních sbírkách, dobrovolnicím, 
které pletou obvazy pro malomocné, starostům a kněžím a dalším spolupracujícím 
organizacím. 
 

Ing. František Bílek, Ph.D. 
vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci 

 
 
 

PŘIJATÉ POTRAVINY A HYGIENICKÉ ZBOŽÍ 

Postní potravinová sbírka ve farnostech 1 000 kg 
Adventní potravinová sbírka ve farnostech 839 kg 
Sbírka "Ne každý má hody" v prodejnách Jednota na Uherskobrodsku 230 kg 
Sbírka potravin v Tesco a Albert, Uh. Brod 1 128 kg 
Potraviny získané z Potravinové banky Zlín 5 175 kg 
Dary výrobců 3 800 kg 
Projekt FEAD 2_ Potraviny 3 355 kg 
Projekt FEAD 2_Hygiena 530,1 kg 
CELKEM 16 057 kg 
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DALŠÍ SBÍRKOVÁ ČINNOST 

Projekt FEAD 2 -Textil a domácí potřeby Zboží v hodnotě 64.552,- Kč 
Sbírka školních potřeb + dotace FEAD 2 220 Ks „školních balíčků“ za 72.158 Kč, z 

nichž bylo letos podpořeno 75 dětí 
Zapojení do projektu "Ježíškova vnoučata" 18 přání splněno 
Vánoční dárky pro děti z ukrajinských dětských domovů 18 dárků 

Pletení obvazů pro malomocné 20 stálých pletařek 
 

POSKYTNUTÁ POMOC 

V roce 2021 bylo podpořeno 1256 osob (započtení jsou i členové jedné domácnosti a také 
opakovaně podpoření). Průměrně se pomoc u jednoho žadatele opakuje 3x. Více jak 40 % 
podpořených tvořili samoživitelé s dětmi.  

Dále jsme zprostředkovali nebo přímo přivezli darované základní el. spotřebiče nebo nezbytný 
nábytek rodinám v nouzi. 
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PR A FUNDRAISING 
Rok 2021 byl opět rokem „koronavirovým“. V rámci činnosti PR a fundraisingu jsme ve velké 
míře reagovali, mimo jiné, podobně jako v předešlém roce, i na tuto situaci. V praxi to 
znamenalo požádat 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. Jednalo 
se o žádosti zejména na polohovací lůžka, pračky a sušičky. Během roku 2021 jsme s panem 
ředitelem Petrem Houštěm 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, 
či příspěvky na vybavení pro 
nové Víceúčelové komunitní 
centrum v Uherském Brodě, a 
potravinová pomoc pro 
sociálně slabé klienty (tuto 
pomoc poskytly například 
firmy Linea Nivnice či Orkla 
Foods Česko a Slovensko, Vest 
Zlín a další).    

Propagovali jsme také pomoc Charity Uherský Brod v oblastech postižených tornádem, kde 
pomáhaly odstraňovat následky katastrofy i pracovnice našeho krizového týmu.  

Významnou měrou jsme se také věnovali propagaci nového Víceúčelového komunitního 
centra v Uherském Brodě. Informace o provozu zařízení jsme zveřejňovali na sociálních sítích 
Charity Uherský Brod, na webu Charity Uherský Brod v newsletteru Charity Uherský Brod a v 
regionálních médiích. Články o činnosti a plánech centra, byly publikovány také v regionálních 
médiích Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem a Televizi Slovácko (TVS).  

Významnou měrou jsme propagovali rovněž provoz Regionálního dobrovolnického centra 
Zlínského kraje (web, sociální sítě Charity Uherský Brod, newsletter, regionální média, Český 
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rozhlas Zlín), které zahájilo činnost v roce 2020. Patronát 
nad tímto centrem má na starosti uherskobrodská Charita. 
Toto centrum „propojuje“, a systematicky organizuje 
(koordinuje) činnost dobrovolníků a dobrovolnických 
organizací ve Zlínském kraji. Vedoucím tohoto centra je Jana 
Haluzová – koordinátor dobrovolnictví Charity Uherský Brod 
(Dobrovolnické centrum STOPA). 

Kromě výše uvedených činností jsme propagovali 
potravinové a materiální sbírky (také například dnes už 
tradiční prázdninovou sbírku školních potřeb pro děti ze 
sociálně slabých rodin regionu, potravinové a finanční sbírky 
určené na pomoc potřebným.). Potravinové dary jsme 
obdrželi například od firem Vest Zlín, Hamé Babice (dnes už Orkla Foods). Všem firmám, 
úřadům, nadacím, nadačním fondům, i jednotlivcům za podporu činnosti naší Charity srdečně 
děkujeme a velmi si této podpory vážíme!  

Oleg Kapinus, 
pracovník pro PR a fundraising 

 
 

PODPOROVATELÉ CHARITY UHERSKÝ BROD V ROCE 2021 
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, Vest Zlín, s r.o., Tesco Stores ČR a.s., Santra spol s.r.o. Strání, PEK 
Group, EUD Group a.s., Racio, s r.o., Dadka Vracov, Makovec, Hügli Food, s.r.o., Avena s r.o., 
Makovec a.s., Miroslav Miloš, Voda - Topení – Plyn, Petr Lukáš, Green-Swan Pharmaceuticals 
CR, a.s., Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Kovyst s r.o., Batist Medical a.s., 
HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Altech, spol. s r.o., 3V & H s r.o., Agro Okluky, a.s., Petr Straňák – 
Cykloservis Dolní Němčí, ProFaRe s r.o., Astratex s r.o. 
 
NADACE 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Konto Bariéry, Nadace Siemens, Nadace Tesco, 
Nadace ČSOB, Nadace Divoké Husy, Fórum dárců, Nadace rozvoje občanské společnosti, 
Nadační fond Albert.  
 
  



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

92 

Informační systém WebCarol, ochrana osobních údajů 
(GDPR) 
V naší organizaci k povinnému zaznamenávání údajů o poskytnuté sociální/zdravotní práci 
využíváme informační systém WebCarol. Do systému pracovníci rozepisují své činnosti, evidují 
časovou náročnost a další důležité informace. Na základě zadaných dat získají pracovníci z IS 
WebCarol spoustu důležitých statistik potřebných pro každoroční hodnocení služeb Zlínským 
krajem. V závěru roku 2021 se intenzivně připravoval zcela nový modul IS WebCarol – 
Půjčovna kompenzačních pomůcek. Cílem modulu Půjčovny, jehož ostrá verze má být 
spuštěna od 1. 1. 2022, je přehledná evidence všech kompenzačních pomůcek, sjednocení 
práce, elektronizace našich skladů kompenzačních pomůcek a možnost generovat statistické 
výstupy. Do modulu Pomůcek bude z naší Charity přecházet všech 8 skladů 
kompenzačních/zdravotních pomůcek, z toho dvě služby již pracovaly ve starší, již 
nepodporované, verzi.  

Nezanedbatelnou roli v naší práci hraje také ochrana osobních údajů. Díky tomu, že Charita 
Uherský Brod získala akreditaci pro vzdělávání v oblasti základů GDPR a jejich zavádění v 
sociálních službách, jsou naši pracovníci každoročně proškolováni akreditovanou lektorkou, 
naší kolegyní, Mgr. Martinou Šimánkovou.  
 

Mgr. Pavla Kadlčková, DiS.,  
koordinátorka 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 (CH UB). S 
ředitelem intenzívně spolupracuje, a ten 
upravuje jeho pracovní náplň podle potřeb 
CH UB. Na vybraných větších 12 službách 
byly minulý rok vybráni pracovníci mající 
částečně na starost pastoraci na službě – 
duchovní podpora dané služby. V rámci 
možností PAS probíhají společná setkání a 
nastavují se aktivity na jednotlivých 
službách. 
 
Probíhaly tyto pravidelné aktivity: 

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

klientů našich pobytových služeb (hlavně Bánov, Korytná, Dolní Němčí, Nivnice, 
Vlčnov, Slavkov). 

 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 na našich 
zařízeních, ředitelstvích 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 emailovou komunikaci. 
o společná modlitba 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 2021 proběhly: Pouť pro zaměstnance ke sv. 

Zdislavě do Slavkova, Pouť seniorů na Svatý Hostýn, Duchovní obnova do Slavkovic (říjen 
2021) 

 PAS je členem pastorační rady farnosti Uherský Brod. Otec děkan je zván na porady 
vedení, s ředitelem Charity Uh. Brod se v průběhu roku pravidelně setkává. PAS je zván 
na děkanátní setkání kněží, kde informují o činnosti Charity. 

 Zástupce Charity s účastnými farních akcí: pobožností a slavností během roku. 
 

Ing. František Bílek, Ph.D. 
pastorační asistent 
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Psychosociální pomoc v obcích zasažených tornádem 
Od 12. 7. do 18. 7. 2021 naši pracovníci pomáhali v obcích zasažených tornádem na jižní 
Moravě. V Mikulčicích, Lužicích, Hodoníně a Pánově poskytovali ve spolupráci s Diecézní 
charitou Brno a Českým červeným křížem psychosociální pomoc a krizovou intervenci 
zejména u lidí, kteří museli být přítomni při demolici jejich poničených obydlí.  
Celých šest dnů se tímto nelehkým úkolem aktivně zabývalo 5 pracovníků Charity Uherský 
Brod.  

Při příjezdu jsme od týmů, které tam působily zhruba již od 9. 7., převzali seznam osob, které 
je potřeba opětovně navštívit, kontaktovat a zjistit, zda od návštěvy předchozích týmů 
nevznikla nějaká nová potřeba celou situaci probrat. Podpůrným rozhovorem provést řešení 
události, zjistit, zda jsou zajištěny jejich základní potřeby a podobně, zda mají s kým situaci 
sdílet, zda nepotřebují zajistit odbornou pomoc nebo třeba stravu, dobrovolníky, či cokoli 
dalšího. Všem těmto lidem jsme také předávali důležité kontakty pro případ nově vzniklých 
psychicky náročných situací s ujištěním, že žádná prosba o pomoc není v této situaci 
nenormální. Také jsme každý den po příjezdu do obce kontaktovali velitele zásahu v konkrétní 
obci, abychom se na ten den časově sladili, a byli tak hasičům k dispozici u lidí, u kterých se 
měla ten den provádět demolice poškozených obydlí.  

Krizová intervence je časově náročná, rozhovory trvají v řádech hodin. My jsme se na místa 
dostali až delší dobu po tom, co lidé zažili prvotní krizi. Takže krizových intervencí nebylo až 
tak moc a poskytovali jsme je víceméně jen u demolic domů. Naší hlavní náplní bylo 
poskytování podpůrných rozhovorů lidem, kteří byli nějak zasaženi touto událostí. 

Zjistili jsme, že díky humoru jsme dokázali podržet nejen sebe navzájem, ale mnohdy také i 
tamní zasažené obyvatele. Samozřejmě ne vždycky je humor namístě, ale jakmile se při 
rozhovorech s lidmi objevil v jejich slovech nějaký náznak humoru, věděli jsme, že je to jeden 
z možných směrů, kudy další rozhovory vést a občas tak vzájemné povídání „okořenit“.  

Spolupráce se všemi lidmi v zasažených oblastech byla skvělá! Obdivuhodné bylo nasazení 
dobrovolníků. Řemeslníci, kteří na místě pomáhali od prvopočátků bez nároků na odměnu, 
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doma nechali rodinu a po turnusech pomáhali, s čím byla potřeba. Dobrovolníci, kteří se starali 
o to, aby pomáhající složky měly těžkou práci trochu zpříjemněnou, každý den chystali buchty, 
bábovky, svačinky, které jim další dobrovolníci přinesli, a v provizorním zázemí servírovali 
přicházejícím vždycky s úsměvem a povzbuzením, někdy i písničkou.  
 

 
 

 

Mgr. Jitka Chvílová 
koordinátor pro mimořádné události  
Charity Uherský Brod
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