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Několik slov úvodem

„Cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejpo-
slednějších bratří, pro mne jste udělali.“ 
(Mt 25,40)

Tato slova Božího Syna jsou pro naši Církev 
výzvou vydat se cestou služby a pomoci těm, kteří 
ji potřebují. V naší oblasti Charita působí již 20 let 
a jsme svědky činnosti, která je naplněním odkazu 
Spasitele. Svou službou přispívají zaměstnanci, ale 
i dobrovolníci k tomu, aby si společnost na katolické 
církvi všímala i aspektu působení věřících, který 
je znám od samého počátku Církve (srov. Skutky 
apoštolů). 

Jsme vděčni všem, kteří svou obětavostí a pomoci 
bližnímu šířili lásku, kterou nám pomohl najít a odha-
lit Ježíš.

P. Jan Turko
děkan uherskohradišťský

Vážení přátelé, 

výroční zpráva o činnosti naší organizace v roce 
2011, která se Vám právě dostává do rukou, je 
stručnou prezentací našich služeb a aktivit. Tento 
rok byl pro Oblastní charitu významným milníkem 
v její dvacetileté historii. Na veřejných setkáních, 
výstavách, dnech otevřených dveří charitních stře-
disek jsme přiblížili naše služby laické i odborné 
veřejnosti. 

Stejně jako v předchozích letech,  jsme se i v letoš-
ním roce snažili prostřednictvím profesionálních 
a dobrovolných pracovníků vnášet vyšší kvalitu 

života do světa lidí odkázaných na pomoc druhé osoby. V této zprávě najdete 
přehled činností jednotlivých charitních středisek, statistická data i popis způ-
sobů poskytování sociálních, sociálně-zdravotních a podpůrných služeb.

Jsem rád, že mohu touto formou poděkovat všem lidem, firmám, organizacím 
a institucím za podporu a spolupráci při realizaci charitního díla. 

Děkuji všem uživatelům našich služeb za poskytnutou důvěru a všem zaměst-
nancům charity za jejich obětavou práci, profesionální přístup a vysoký morální 
kredit. Pevně věřím, že i v následujícím roce bude naši organizaci, její pra-
covníky a uživatele služeb doprovázet podpora veřejnosti, donátorů i příznivců 
a především Boží požehnání. 

ing. Jiří Jakeš
ředitel oblastní charity Uherské Hradiště
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tel. 572 555 783, info@uhradiste.charita.cz

Hlavní účetní: Ing. Lenka Polášková
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PosláNí 
Charita jako milostrdná láska je naplňováním 
Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bliž-
ním v nouzi.

PěT CHariTNíCH P
PeČUJeme – o osoby staré a nemocné
PodPorUJeme – osobní potenciál a soběstač-
nost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení 
nepříznivých situací 
PomáHáme – opuštěným, chudým a osobám s nej-
různějším postižením
PoskYTUJeme – poradenství a přímou pomoc 
lidem v krizi a nouzi
PoŘádáme – charitativní akce a sbírky na pomoc 
potřebným 

důležiTé leToPoČTY
rok 1374 – jedna z prvních zpráv o charitní činnosti 
v našem regionu v listině velehradského kláštera. 
rok 1934 – založen Spolek sv. Ludmily v Uherském 
Hradišti. Zajišťoval především finanční zdroje 
pro sociální účely a dohlížel na jejich účelné vyu-
žití. Na činnosti se také podílely Milosrdné sestry 
sv. Kříže řádu sv. Františka, které kromě ošetřování 
nemocných vedly charitní dům na Velehradské ulici 
– dnešní sídlo Oblastní charity Uherské Hradiště. 
rok 1953 – úspěšné snahy efektivně a nezištně 
pomáhat nemocným a bližním v nouzi byly bohužel 
násilně přerušeny komunistickou vládou.
rok 1991 – na staleté tradice křesťanské lásky 
navázala hrstka nadšenců v čele s paní Annou 
Konvalinkovou a založili dnešní Oblastní charitu 
v Uherském Hradišti. 

a Co dNes?
Oblastní charita prošla obrovským vývojem. V roce 
1996 nabízela své služby v 16 obcích a pečovala 
v domácí péči o 120 osob, v současnosti se řadí 
ke stěžejním poskytovatelům sociálních služeb 
ve Zlínském kraji. Zajišťuje je dvaceti projekty pro 
nejrůznější cílové skupiny ve 48 městech a obcích 
Uherskohradišťska. Dneska má téměř 200 zaměst-
nanců, desítky externích spolupracovníků a rozpo-
čet v desítkách milionů korun. A co je hlavní, nadále 
zůstává útočištěm pro sociálně, zdravotně a spole-
čensky znevýhodněné.

kde všUde Působíme?
Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břes-
tek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hos-
tějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, 
Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kuno-
vice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, 
Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrož-
ská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, 
Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbr-
nice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, 
Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ost-
roh, Újezdec u Osvětiman, Vážany, Velehrad, Zlá-
manec, Zlechov.
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Naše PosláNí, komU PomáHáme
Posláním azylového domu svatého Vincence je 
poskytnutí podpory mužům, kteří se ocitli v nepříz-
nivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kte-
rou nejsou schopni řešit vlastními silami, ale chtějí 
danou situaci vyřešit a v co nejkratší možné době se 
vrátit do běžné společnosti.

Cílovou skupinu tvoří osoby bez přístřeší, muži 
na okraji společnosti, ve věku 18 až 80 let, plně 
mobilní a soběstační, bez základního zabezpečení, 
navracející se z protialkoholních léčeben, z výkonu 
trestu odnětí svobody, ze školských zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosa-
žení zletilosti, osoby v krizi a lidi žijící na ulici.

Cíle Naší slUžbY JsoU…
• poskytnutí přístřeší
• pomoc při řešení aktuální situace
• stabilizace sociální situace
• resocializace 
• zvyšování kvality poskytované služby
• prevence přenosných nemocí

„V životě je velmi mnoho různých cest, ale je jenom na tobě, kterou z nich se vydáš právě Ty…“

azYlovÝ dům svaTéHo viNCeNCe



základNí PriNCiPY aNeb Co 
můžeme NabídNoUT
• rovnost
• individualizace
• respekt
• důstojnost
• partnerský přístup

základNí ČiNNosTi PoskYTovaNé 
slUžbY: 
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí podmínek pro přípravu stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování na nezbytně nutnou dobu
• pomoc při obnovení kontaktu s rodinou
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

při obstarávání osobních záležitostí

akTiviTY NabízeNé Nad rámeC 
základNíCH ČiNNosTí:
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění (praní, žehlení, úklid)

• podpora zdokonalování pracovních návyků 
a dovedností

• nabídka individuálních pohovorů s pracovníky
• motivační klub, v případě potřeby zprostředkování 

spolupráce s odborníky
• pomoc při hledání vhodného pracovního místa 

a bydlení

NeJsme bezbariérové zaŘízeNí

všeCHNY slUžbY kromě 
UbYTováNí JsoU bezPlaTNé!

forma služby: pobytová
Provozní doba: nepřetržitě
Příjem nových uživatelů: 
pondělí–neděle / 6.00–22.00 h
Jednání se zájemci:
pondělí–pátek / 7.30–15.00 h

Vznik zařízení: 2000
Registrace: 2780805

Azylový dům sv. Vincence
Na hradbách 700
686 03 Staré Město
Telefon: 572 542 988
E-mail: ad.vincence@uhradiste.charita.cz

V tomto zařízení byla  od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2011 realizována 
veřejná zakázka „Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové 
domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji“ v rámci projektu 
„Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, reg. 
č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026.



7

Nechcete být celý den sami doma? 
Chcete trávit svůj volný čas i v pokročilém věku 
ve společnosti vrstevníků? 

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, 
tak jsme tady právě pro Vás.

Naším posláním je pečovat v příjemném prostředí 
o seniory se sníženou soběstačností a zachovat jim 
pocit vlastní hodnoty a důstojnosti. Zároveň po část 
dne ulevit rodinným příslušníkům nebo pečujícím 
osobám.

Cílem je zajistit péči seniorům, kteří navzdory svým 
zdravotním problémům chtějí prožívat dny mezi 
svými vrstevníky.

komU Je slUžba UrČeNa?
Seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby.

kdo se o UživaTele sTará?
Tým pracovníků sociální péče, jež s úctou a laska-
vostí pomáhají uživatelům zachovat si své koníčky, 
navázat nová přátelství, a to i přes případná ome-
zení, které může způsobit nemoc.

… a tak nám plyne čas

CeNTrUm deNNíCH slUžeb Pro seNiorY



Jaké slUžbY PoskYTUJeme?
Základní činnosti 
• pomoc při převlékání a přemísťování se v prosto-

rách Centra
• pomoc při zajištění stravy, popř. úprava jídla dle 

domluvy (snídaně, obědy, svačiny)
• pomoc při osobní hygieně, ukládání k odpočinku 

na lůžko nebo polohovací křeslo

• aktivizační a terapeutická činnost (ruční práce, 
tanec, zpěv, procvičování paměti, motoriky)

• kondiční a dechová cvičení pro udržení kondice, 
nácvik soběstačnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (setkávání seniorů, četba, výlety, 
vycházky)

• pomoc při uplatňování práv a obstarávání osob-
ních záležitostí

Dopravu a pomoc při přepravě uživatele do Centra 
denních služeb a zpět domů je možné zajistit 
ve spolupráci s dalším střediskem Oblastní charity. 
Cena dle aktuálního sazebníku.

kde Nás NaJdeTe?
Místo, kde mohou uživatelé trávit čas dle svých 
zájmů a nálady se nachází v Uherském Hradišti 
v části zvané Rybárny a v Boršicích. 

obě střediska jsou bezbariérová.

Moravní nábřeží 81 
686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
Telefon: 725 520 983, 572 151 454

Stoprounská 274 
687 09 Boršice
Telefon: 724 943 792

Centrum denních služeb pro seniory 
Pracovní doba: 
pondělí–pátek / 7.00–15.30 h
E-mail: cds@uhradiste.charita.cz

Vznik zařízení: 2006
Registrace: 5553082

PokUd CHCeTe, abY vaši blízCí 
Neměli Čas mYsleT Na PŘibÝvaJíCí 
rokY– PŘiJďTe za Námi!
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Potřebujete ke studiu, práci, trávení volného 
času, či každodenním úkonům asistenci další 
osoby?

Potřebujete odlehčit v péči o vaše zdravotně 
postižené dítě, partnera či rodiče?

máte zdravotní postižení a chcete si sám/sama 
rozhodovat o náplni svého života?

Pokud odpověď na některou z otázek je ano, pak 
jsou naše služby určeny přímo Vám.
 
Naším posláním je pomoci lidem se zdravotním 
postižením žít život v jejich přirozeném sociálním 
prostředí.

Naším cílem je prostřednictvím péče osobních 
asistentů zajistit lidem se zdravotním postižením 
soběstačnost. 

Uživatelům našich služeb se snažíme pomáhat 
v integraci do společnosti, vybraného prostředí 
a v naplňování zvolených cílů.

komU Je slUžba UrČeNa?
Lidem se zdravotním postižením bez omezení věku, 
tzn. dětem, dospělým i seniorům, jejichž soběstač-
nost je omezena. Podmínkou je vůle uživatele nebo 
jeho rodiny dosahovat s pomocí osobního asistenta 
cílů, které by byly bez asistence nemyslitelné nebo 
jen těžko proveditelné.

Co vám Nabízíme?
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

„Osobní asistent je pro nemocného člověka pomocnou rukou anebo třeba jen oázou klidu a pochopení.“

CeNTrUm osobNí asisTeNCe



Osobní asistenci poskytujeme sedm dní v týdnu, 
včetně svátků, v případě potřeby i v nočních 
hodinách. 

Jaké JsoU CeNY za slUžbY?
Služby si uživatel hradí na základě aktuálního 
Ceníku služeb Centra osobní asistence. 

kde Nás NaJdeTe?

Centrum osobní asistence
Moravní nábřeží 81
686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
Telefon: 572 151 454, 723 702 153
E-mail: coa@uhradiste.charita.cz

Vznik zařízení: 2007
Číslo registrace: 7610551

slovácké divadlo

restaurace koruna

moravní nábřeží

autobusové nádraží

Centrum 
osobní 

asistence
č.p. 81

Osobní asistenci poskytujeme v domácím prostředí 
uživatelů, ale i při pobytu mimo domácí prostředí 
(např. kulturní a vzdělávací zařízení, střediska vol-
ného času, asistence při cestování, při pobytu v láz-
ních, doprovod k lékaři, na úřadech, při nákupech, 
aj.), v regionu Uherské Hradiště a blízkém okolí. 

Rozhodující je volba uživatele, jeho přání a cíle.
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Jsme tu pro Vás, abychom společně hledali cestu 
z Vašich problémů. Naším posláním je podporo-
vat rodiny či osamělé rodiče s dětmi nacházející 
se v obtížné životní situaci. 

Cílem je spokojená rodina, která svým dětem posky-
tuje potřebné podmínky pro jejich zdravý rozvoj. 

Víme, že je těžké svěřit se s tím, co člověka trápí, 
proto nikoho nehodnotíme, nesoudíme, nepouču-
jeme, ale nabízíme pomoc. 

Cílová skUPiNa
Služba je určena rodinám či osamělým rodičům 
s dětmi ve věku do 18 let z Uherského Hradiště 
a okolních obcí. Rodinám, které chtějí zlepšit svou 
situaci a jsou ochotny spolupracovat.

Jak slUžba ProbíHá
S každou rodinou pracuje určený pracovník. Setkání 
se většinou uskutečňují přímo v jejich domácím pro-
středí nebo u nás v kanceláři. slUžba Je PoskYTováNa bezPlaTNě.

CeNTrUm svaTé sárY

„Domov je místo, kde se schováváme před deštěm a zimou, tady žijeme, tady trávíme svůj volný čas, tady se radujeme.  
Domov je tam, kde je moje rodina.“

Čas a četnost si určuje sama rodina v rámci kon-
zultačních hodin od 7.30 do 17.00 hodin. Jedno 
setkání probíhá asi v délce jedné hodiny. 

Co vám Nabízíme
Činnosti si volíte sami s ohledem na problém, který 
chcete řešit.

• pomoc s výchovou dětí
• podpora při zlepšení školních výsledků dětí
• podpora při správném vedení a rozvíjení dětí
• zlepšení komunikace mezi rodiči a dětmi



Centrum svaté Sáry – sociálně aktivizační služba 
pro rodiny  s dětmi
Moravní nábřeží 81
686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
Telefon: 606 641 980
E-mail: sara@uhradiste.charita.cz

Vznik zařízení: 2010
Registrace: 1369313

Ctíme představy, přání a jedinečnost členů rodiny. 
Zaručujeme mlčenlivost a diskrétnost. 

Využívání programu je dobrovolné a je možné ho 
kdykoli ukončit. Kontaktovat nás můžete sami bez 
jakéhokoli doporučení. restaurace koruna

slovácké divadlo

autobusové nádraží

  CeNTrUm svaTé sárY
moravní nábřeží 81

V tomto zařízení byla od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012 realizována 
veřejná zakázka „Zajištění sítě služeb typu sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji III“ v rámci projektu 
„Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, reg. 
č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026.

• zvládání každodenní péče o děti a domácnost
• pomoc při řešení nepříznivé finanční situace 

rodiny, s bydlením
• pomoc při oddlužení, neschopnosti splácet, 

při komunikaci s exekutorem
• doprovázení při vyřizování osobních záležitostí 

a jednání na úřadech
• informace o dávkách sociální podpory a dávkách 

v hmotné nouzi
• podpora při hledání zaměstnání
• nabídka volného času dětem i dospělým
• podpora a posílení kladných vztahů s okolím, 

rodinou, řešení konfliktů aj.
• podpora v náročné životní situaci, pomoc se zís-

káváním sebedůvěry 
• zprostředkování kontaktu na odborné pracoviště 

(právní poradenství, dětský psycholog, psychiatr, 
psychoterapeut aj.)

• dále nabízíme možnost společných setkání, 
sportovních dní pro děti, půjčování sportovního 
vybavení, společenské a kulturní akce, zapůjčení 
odborné literatury aj. 

Služba nezajišťuje hlídání dětí nebo úklidové práce, 
pracovníci nevykonávají činnosti za rodiče, ale pod-
porují je a pomáhají, aby to zvládli sami.
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„Není důležité, co člověk ví, totéž ví i slovník. Jde o to, jaký je ten člověk.“   (Antoine de Saint-Exupéry)

deNNí CeNTrUm svaTé lUdmilY

Jaké Je Naše PosláNí?
Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti 
nabízí dospělým lidem s mentálním nebo kombino-
vaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého 
okolí individuální pomoc a podporu soběstač-
nosti při začleňování do běžného života. Integrací 
se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izo-
laci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby 
umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak 
volného času.

Co Nabízíme?
pobyt v zařízení rodinného typu 
s individuálním přístupem ke kaž-
dému uživateli,

aktivizační, vzdělávací, výchovné 
a terapeutické činnosti, tj:

• kreativní a výtvarná činnost 
s prvky arteterapie

• muzikoterapie: zpěv, rytmické 
hry, hra na africké bubny, 
poslech hudby 

• pohybová terapie:  
jednoduchá protahovací  
cvičení, procházky

• nácvik sebeobsluhy a sociálních 
dovedností: individuální 
i skupinové činnosti zaměřené 
na posílení samostatnosti 
sebeobslužných úkonech, 
nácvik komunikace v různých 
sociálních situacích

• trénink kognitivních funkcí
• pracovní rehabilitace (tkaní 

koberečků, práce s textilem, 
malba na hedvábí, sklo, 
paličkování, práce s keramickou 
hlínou, s papírem atd.)

JakÝ Je Náš Cíl?
Umožnit uživatelům kontakt s přirozeným prostře-
dím, získat nové sociální dovednosti, dosáhnout co 
největší samostatnosti a co nejvyšší úrovně začle-
nění se do společnosti.

komU Je Naše slUžba UrČeNa?
Osobám starším 18 let s mentálním nebo kombino-
vaným postižením v pásmu lehké a středně těžké 
mentální retardace.

Jaká Je kaPaCiTa?
Kapacita našeho zařízení je 16 osob.



NebUď sám, PŘiJď k Nám!

kdY Nás zasTiHNeTe?
Provozní doba:
pondělí–pátek / 8.00–14.00 h

kde Nás NaJdeTe?
Na adrese:
Velehradská tř. 247
686 01 Uherské Hradiště

Jak Nás můžeTe koNTakTovaT?
Telefonicky: 572 540 592, 734 510 397
E-mailem: dcludmila@uhradiste.charita.cz

Vznik zařízení: 1998
Registrace: 1963715

Naše zařízení je bezbariérové.

autobusové
nádraží

gymnázium

slovácké 
divadlo

deNNí CeNTrUm
sv. lUdmilY

• kontakt se společenským 
prostředím, podpora pozitivních 
komunikačních a přátelských 
vztahů

• pomoc při zajišťování práv 
a zájmů uživatelů

• stravování a pomoc 
při podávání stravy

• péče o osobní hygienu
• základní sociální poradenství

dále Nabízíme  
fakUlTaTivNí ČiNNosTi
• dopomoc při oblékání 
• pobyt v zařízení nad rámec 

pracovní doby

Dopravu do Denního centra 
sv. Ludmily a zpět domů lze 
zajistit ve spolupráci s dalším 
střediskem Oblastní charity 
Uherské Hradiště (Přeprava 
zdravotně handicapovaných 
osob). Ceny se řídí aktuálním 
sazebníkem.
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dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, 
ve svém volném čase a bez nároku na finanční 
odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

komU PomáHáme
Dobrovolnické aktivity jsou určeny všem osobám, 
které potřebují a chtějí přijmout pomoc

• sociálně slabým, sociálně vyloučeným – zlepšit 
životní podmínky

• zdravotně postiženým – eliminovat důsledky 
jejich handicapů a posilovat soběstačnost

• osobám pečujícím o blízkého člověka – zmírnit 
jejich vytížení

• seniorům žijícím doma nebo v domovech pro 
seniory – najít společníka pro dlouhé chvíle, 
čtení, procházky

• problémovým dětem nebo dětem ze sociálně 
slabých rodin – získat staršího kamaráda nebo 
kamarádku a tím i kvalitní vzor

• nezaměstnaným, studentům bez praxe – získat 
zkušenosti, praxi a uplatnit se na trhu práce, 
lidem, co chtějí pomáhat, najít vhodnou příležitost

CHCeTe vYUžíT své dovedNosTi 
Tam, kde vás PoTŘebUJí, CíTiT se 
UžiTeČNÝ a získaT vÝHodY, kTeré 
Nabízí PosTaveNí dobrovolNíka?

dobrovolník získá:
• potřebné zkušenosti, potvrzení o praxi
• vzdělávací semináře, kurzy, supervize
• pojištění 

dobrovolník má možnost:
• navázat nová přátelství
• setkat se se zajímavými lidmi
• možnost osobního růstu
• uplatnit své schopnosti rozvíjet kreativitu
• zvýšit svou atraktivitu na trhu práce
• možnost seberealizace a dobrého pocitu 

z pomoci jiným

dobrovolNiCké CeNTrUm

„Každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým“



Dobrovolnické centrum
Velehradská třída 181
686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 606 381 789, 731 619 642, 734 282 768
E-mail.: dc@uhradiste.charita.cz

dobrovolNiCké CeNTrUm
velehradská třída 181

Hanka – doučování sociálně slabých dětí
„Hledala jsem činnost, 
kde bych cítila, že jsem 
užitečná, že mě někdo 
potřebuje a že někomu 
pomáhám.“ 

sabina – program Pět P
„Měla jsem spoustu vol-
ného času, a rozhodla 
jsem se, že ho chci nějak 
kvalitně využít. Odměnou 
je mi dobrý pocit a úsměvy 
jiných.“

anna – osobní asistence u seniorů
„Na dobrovolnictví jsem 
se dala, abych byla blíž 
lidem se zdravotním posti-
žením, více je pochopila 
a pomohla tam, kde je to 
potřeba. A také proto, že 
bych chtěla pracovat pro 
Charitu a doufám, že si 
mě někdo všimne.“

anna a Jan – program pět P
„Pracujeme jako dobro-
volníci, protože nechceme 
být lhostejní k lidem kolem 
nás. Samo od sebe se nic 
nezmění a každý musí 
začít u sebe. I malý dobrý 
skutek je lepší než žádný!“

veronika – program Pět P, jednorázové aktivity
Rodiče mě vedli k tomu, 
že se ostatním má pomá-
hat jen tak, bez očekávání 
nějakých díků či odměny. 
V dnešním světě nezájmu 
a odcizení je „pomáhání 
druhým“ o to naléhavější 
a potřebnější. Částečně se dá v tom spatřovat 
i určitý smysl života, etický princip člověčenstva. Tak 
nějak to beru jako samozřejmost, jako určitý kodex 
podle kterého žiji. Je to jedna z věcí, která má sku-
tečně v životě smysl.

adéla – program Pět P, osobní asistence, doučo-
vání sociálně slabých dětí, jednorázové aktivity

Do dobrovolnické činnosti 
jsem se zapojila, protože 
tu můžu být pro někoho, 
kdo to třeba potřebuje 
a zároveň je to pro mě 
obohacující a nenahradi-
telná zkušenost, kterou 
můžu využít jak ve studiu, 
tak i v budoucím povolání.

Jarka/ doučování sociálně slabých dětí, jiné 
aktivity
„Dává smysl pomáhat 
těm, co si sami pomoct 
nedokáží. Obohacuje to 
i pomocníka o spoustu 
zkušeností a zážitků. 
A nikdy nevím, kdy sama 
budu pomoc potřebovat.“

slovácké
divadlo

gymnázium

autobusové 
nádraží
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Naším posláním je poskytovat kvalitní pomoc 
a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim 
bylo umožněno žít běžným způsobem života. 

Naším cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel 
mohl:
• zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
• zachovávat své schopnosti a dovednosti 
• udržovat vztahy s druhými lidmi a se společen-

ským prostředím.

komU Je slUžba UrČeNa?
• seniorům (65 let a více) se sníženou 

soběstačností
• lidem s chronickým onemocněním bez věkového 

omezení
• lidem se zdravotním postižením bez věkového 

omezení
• rodinám s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříz-

nivé sociální situaci

Jaké slUžbY PoskYTUJeme?
Základní činnosti
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu
• pomoc při osobní hygieně
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím

„Je dobře, když člověk ví, že není sám.“

domáCí PeČovaTelská slUžba



Domácí pečovatelská služba
Náměstí Míru 464
686 01 Uherské Hradiště
Provozní doba: pondělí–pátek / 7.00–15.30 h
Telefon: 572  552 835, 602 155 402
E-mail: dps@uhradiste.charita.cz

Vznik zařízení: 1993
Registrace: 8435916

kde Nás NaJdeTe?

máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte nás.

autobusové nádraží

střední
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Fakultativní činnosti
• přeprava uživatele charitním autem
• relaxační masáž
• pedikúra
• dohled

Dále nabízíme možnost zprostředkování zapůjčení 
polohovacích lůžek a kompenzačních pomůcek.

Jaké JsoU CeNY za slUžbY?
Služby si uživatel hradí na základě aktuálního 
Sazebníku pečovatelských úkonů.
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domáCí zdravoTNí PéČe

PosláNí
Posláním Domácí zdravotní péče je pomáhat lidem, 
kteří se z důvodu nemoci, úrazu, věku nebo osamo-
cení ocitli v nepříznivé zdravotní situaci.

Cíle
Cílem Domácí zdravotní péče je umožnit lidem, 
kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní situaci prožívat 
spokojený a plnohodnotný život ve svém vlastním 
sociálním prostředí. Těmto lidem pomáhat navrátit 
jejich příznivější zdravotní stav a v případech kdy to 
není možné se jej snažit alespoň udržet. 

Nabízíme
Nabízíme poskytování odborných zdravotních 
výkonů týmem zdravotních sester s osvědčením 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu v domácím prostředí klienta. Zdravotní 
péče je zajišťována 7 dnů v týdnu včetně svátků 
a je hrazena ze zdravotního pojištění klienta. 
Zdravotní péči poskytujeme pouze na žádost 
ošetřujícího lékaře, popř. po propuštění z nemoc-
nice na žádost odborného lékaře. Lékař zároveň 
určuje frekvenci a způsob ošetřování. Zajišťujeme 
např. aplikace injekcí, odběry krve a biologického 
materiálu, ošetřování chronických ran, defektů 
a dekubitů, aktivujeme nemocného po stránce 
fyzické a psychické, kontrolujeme jeho zdravotní 

stav, pečujeme o permanentní katetry a stomie 
a aplikujeme infuzní léčbu.

Domácí zdravotní péče 
Velehradská třída 181
686 01 Uherské Hradiště
Provozní doba: pondělí–pátek / 7.00–15.30 h
Telefon: 572 555 784
E-mail: dzp@uhradiste.charita.cz

Vznik zařízení: 1993

„Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla není schopna boje, bohatství je bezcenné a důvtip je bezmocný.“
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PůJČovNa komPeNzaČNíCH PomůCek

„Zdravotní pomůcky pro kvalitnější život“

kdo JsoU Naši UživaTelé?
Senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé 
po úrazech a rodinní příslušníci k usnadnění péče 
o své blízké.

Co Nabízíme?
Možnost zapůjčení nejrůznějších pomůcek. Součástí 
je odborné poradenství, jak pomůcky používat. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Velehradská třída 181
686 01 Uherské Hradiště
Provozní doba: pondělí–pátek / 9.00–15.30 h
Telefon: 572 555 783, 731 619 642
E-mail: petra.fiserova@uhradiste.charita.cz

Vznik zařízení: 2006

Platba za den
Elektrická polohovací postel 15 Kč
Mechanická polohovací postel 8 Kč
Mechanický vozík 10 Kč
Chodítka vysoká, pojízdná 5 Kč
Chodítka pevná 4 Kč
Antidekubitní matrace s pulsátorem 5 Kč
Toaletní židle 4 Kč
Toaletní vozík pojízdný 4 Kč
Sedačka na vanu 1 Kč
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„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“ (Matka Tereza)

domov PokoJNéHo sTáŘí boršiCe
odleHČovaCí slUžba boršiCe

PosláNí: 
Posláním domova pokojného stáří je poskytování:

• podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, 
• pomoci, která vychází z individuálních potřeb 

každého seniora, 
• laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříz-

nivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit 
vlastními silami,

• komplexní ošetřovatelské péče.

Cílová skUPiNa:
mladší a starší senioři (65 let a více), kteří jsou 
v nepříznivé sociální situaci díky svému věku, osa-
mělosti, ztrátě soběstačnosti, nemoci, zdravotnímu 
postižení a nejsou schopni si sami zajistit a uspoko-
jit své životní potřeby.

U Odlehčovací služby jsou cílovou skupinou nejen 
senioři, ale také osoby se zdravotním postižením 
ve věku 27–64 let.

Posláním odlehčovací služby je poskytnutí krátko-
dobého pobytu seniorům a zdravotně postiženým, 
včetně všech služeb nabízených v Domově pokoj-
ného stáří a zároveň umožnit nezbytný odpočinek 
pečující osobě, která jinak pečuje o tuto osobu 
v jejím přirozeném prostředí. 



kde Nás NaJdeTe?Nabízíme: 
• celoroční pobyt a stravování 4× denně, včetně 

stravy dietní a diabetické
• pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu
• sociálně terapeutické a aktivizační činnosti podle 

zájmů a schopností uživatelů
• ůklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení

Domov pokojného stáří Boršice
Odlehčovací služba Boršice
687 09 Boršice 274
Informace: pondělí–pátek / 6.30–15.30 h
Telefon: 572 501 130, 572 501 609, 602 381 821
E-mail: domov.borsice@uhradiste.charita.cz

Domov pokojného stáří Boršice 
Vznik zařízení: 2005
Registrace: 9608438

Odlehčovací služba Boršice
Vznik zařízení: 2006
Registrace: 8514547

• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

• fakultativní činnosti jako např. pedikúru, masáže, 
kadeřnici, převoz charitním autem 

Ceny pobytu a služeb se řídí aktuálním 
sazebníkem.

A co ještě u nás naleznete?

• bezbariérový přístup a výtah 
• kapli, kde se koná každý den mše svatá
• rozlehlou zahradu s ovocnými stromy a vinicí

buchlovice
zlechov

Uherské Hradiště

brno

kaPaCiTa:
Kapacita Domova pokojného stáří je 31 lůžek, kapa-
cita Odlehčovací služby je 8 lůžek.
Většina pokojů je jednolůžkových.
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PosláNí
Posláním Charitního domova Hluk je poskytovat 
pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou sobě-
stačnost zejména z důvodu vyššího věku. V našem 
zařízení poskytujeme podporu, která umožňuje uži-
vatelům plnohodnotný život až do jeho naplnění. 
Klademe důraz na zachovávání soukromí, důstoj-
nost člověka a na laskavou péči poskytovanou 
podle individuální potřeby každého uživatele tak, 
aby se cítil být i nadále součástí společnosti. 

Cílová skUPiNa
Zařízení je určeno lidem, kteří nemohou dlouho-
době ze zdravotních, sociálních či rodinných důvodů 
zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. 
Jedná se o osoby, jejichž soběstačnost je snížena 
pro pokročilý věk, omezenou pohyblivost, chronické 
nemoci a jejich rodina nemůže péči poskytnout.
Služba není určena seniorům s těžkými formami 
smyslového a mentálního postižení a s formami 
demence, pro které uživatel potřebuje individuální 

asistenci anebo zařízení s uzpůsobenými podmín-
kami pro tyto typy postižení. 

PodmíNkY PŘiJeTí do domova
• podání žádosti
• lékařské vyjádření
• splnění kritérií cílové skupiny

Co bUdeTe PoTŘebovaT PŘi 
NásTUPU do domova
• občanský průkaz
• průkazku zdravotní pojišťovny
• léky, které užíváte, včetně jejich přesného 

dávkování
• hygienické potřeby
• oblečení odpovídající počasí  

a Vašim potřebám
• obuv na doma i ven

PoskYTovaNé slUžbY
základní činnosti
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče  

o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí  

podmínek pro osobní hygienu

CHariTNí domov HlUk
odleHČovaCí slUžba HlUk



• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství

fakultativní činnosti
• přeprava služebním autem

další poskytované činnosti
• ošetřovatelská péče
• rehabilitační péče

úHrada za PobYT
Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou  
č. 505/2006 Sb. 

úhrada za celodenní stravu je 130 kč/den  
(134 kč/den u diabetické stravy)

Celodenní strava zahrnuje snídani, oběd, svačinu, 
večeři.

úhrada za ubytování se pohybuje od 140 kč/den 
do 160 kč/den v závislosti na typu pokoje. 

Pečovatelské služby jsou hrazeny z příspěvku 
na péči. Po úhradě za ubytování a stravu musí 
uživateli zůstat minimálně 15 % z jeho důchodu.

Charitní domov Hluk
Odlehčovací služba Hluk
Sokolská 1408
687 25 Hluk
Telefon: 606 714 433, 572 508 418, 725 520 982
E-mail: domov.hluk@uhradiste.charita.cz

Charitní domov Hluk
Vznik zařízení: 2007
Registrace: 2566221

Odlehčovací služba Hluk
Vznik zařízení: 2009
Registrace: 4770332

CHariTNí domov

Česká poštaPizzerie

Uherský ostroh

Uherské Hradiště
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Jaké Je Naše PosláNí?
Labyrint – centrum sociální rehabilitace pro lidi 
s duševním onemocněním sídlící v Uherském 
Hradišti–Jarošově, usiluje o začlenění dospělých 
osob s duševním onemocněním do většinové spo-
lečnosti. Uživatele podporujeme a motivujeme 
k nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti, a to 
prostřednictvím poskytování sociální rehabilitace 
formou ambulantní a terénní služby. Pomocí roz-
víjení sociálních kontaktů, sociálních a pracovních 
dovedností, zprostředkování kontaktů se společen-
sko-kulturním prostředím a dalších psychosociálně-
-terapeutických programů se v Labyrintu společně 
s uživateli snažíme předcházet jejich sociální izolaci 
a vyloučení ze společnosti.

Co Je Našim HlavNím Cílem?
Pomoci uživatelům zlepšit schopnost navazo-
vat kontakty se sociálním prostředím, získat nové 
sociální dovednosti a zkušenosti, podpořit jejich 
samostatnost a soběstačnost, snížit potřebu psychi-
atrické hospitalizace a tím udržet, popřípadě zvýšit 
stávající kvalitu života uživatelů i jejich rodin.

můžeTe se sTáT Našim 
UživaTelem?
Službu sociální rehabilitace poskytujeme osobám 
s duševním onemocněním. Z klinicko-diagnostic-
kého hlediska se jedná převážně o osoby s psycho-
tickým onemocněním starší 18 let.
Ve čtvrtky od 8:00 do 14:00 hod. poskytujeme soci-
ální rehabilitaci i dospělým osobám s mentálním 
postižením v pásmu lehké a středně těžké mentální 
retardace.
Pokud tedy spadáte do výše zmíněného okruhu 
osob, pak můžete být našim uživatelem.

Jak To UdělaT?
• osobně přijdete k nám do Labyrintu – sám(a), 

s rodiči, sourozencem, partnerem, kamarádem, 
známým, …

• jestliže máte z prvního kontaktu strach, můžete 
předem zavolat nebo poslat e-mail a schůzku 
si domluvíme tam, kde Vám to bude vyhovovat 
(doma, v kavárně, ve městě, v knihovně, …)

• předem nepotřebujete žádné doporučení 
od odborného či praktického lékaře

• při osobní návštěvě není potřeba se předem 
objednat

komU NeUmíme PoskYTNoUT 
slUžbU?
• osobám v akutní fázi nemoci
• osobám s ústavní psychiatrickou léčbou
• osobám se závislostí na alkoholu a jiných návy-

kových látkách
• osobám s ochrannou léčbou (protialkoholní, toxi-

komanickou, sexuologickou)

„Každý tvor spěje k naplnění své podstaty, a každé zdržení i spěch jsou škodlivé.“ (Lao-c)



• osobám s agresivním chováním diagnostikova-
ným psychiatrem

• osobám s těžkou a hlubokou mentální retardací 
a autismem

• osobám s poruchami osobnosti
• osobám s těžkými smyslovými vadami a těles-

ným postižením

Co Je soCiálNí reHabiliTaCe 
a Jaké zaHrNUJe ČiNNosTi?
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností 
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti osob.
Sociální rehabilitace se v Labyrintu poskytuje for-
mou terénní a ambulantní služby a zahrnuje tyto 
činnosti:

základní činnosti
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedou-
cích k sociálnímu začlenění

• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství

fakultativní (doplňkové) činnosti
• zprostředkování dopravy
• zajištění obědů (60 Kč/oběd)

Veškeré základní činnosti jsou uživatelům poskyto-
vány bezúplatně!

Jaké JsoU zásadY Naší slUžbY?
• respektování práva a svobodného rozhodování 

uživatelů
• individuální přístup ke každému uživateli (pro-

gram je vytvářen tak, aby vyhovoval všem uživa-
telům v co nejvyšší možné míře)

• podpora sebedůvěry, samostatnosti, soběstač-
nosti a nezávislosti uživatele na službě

• profesionální přístup pracovníků
• zaručení diskrétnosti, lidské důstojnosti a mlčenli-

vosti o sdělených informacích
• podpora uživatelova potenciálu pro řešení vlastní 

situace
• flexibilita služby
• transparentnost služby
• bezplatnost služby
• možnost vystupovat anonymně

ProvozNí doba
ambulantní služba: 
pracovní dny pondělí–pátek / 8.00–14.00 h
Terénní služba: 
pracovní dny pondělí, středa / 8.00–17.00 h, 
úterý, čtvrtek, pátek / 8.00–14.00 h

Sociální rehabilitace pro uživatele s mentálním 
postižením: čtvrtek / 8.00–14.00 h

koNTakTY

Labyrint – centrum sociální rehabilitace pro lidi 
s duševním onemocněním
Markov 416
686 01 Uherské Hradiště – Jarošov
Telefon: 606 741 808, 734 510 808 (sociální 
rehabilitace pro lidi s mentálním onemocněním), 
734 510 398 (terénní služba)
E-mail: labyrint@uhradiste.charita.cz

Rok vzniku: 2009 (v letech 2006–2008 Centrum 
denních služeb Jarošov)
Registrace: 4592268

V tomto zařízení byla od 1. 3. 2010 do 31. 5. 2012 realizována 
veřejná zakázka „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální 
rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní pro osoby 
se zdravotním postižením ve Zlínském kraji II“ v rámci projektu 
„Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.00/05.00026.
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Co Je To Nzdm?
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež neboli níz-
koprahový klub je chráněným místem, kde mohou 
mladí lidé nejen najít podporu a odbornou pomoc, 
ale také zábavu a bezpečný prostor pro vlastní akti-
vity. Pro pobyt v klubu není potřeba registrace nebo 
zaplacená vstupenka. Stači jen přijít a strávit čas 
ve společnosti vrstevníků. Navíc je tu šance získat 
radu v problémech, které mladé lidi tíží. 

Cílová skUPiNa
Jsme tu pro lidi od 12 do 26 let, kteří dávají před-
nost pasivnímu trávení volného času, tráví volný 
čas na ulici v regionu Uherské Hradiště nebo 
se ocitli v nepříznivé životní situaci.
Neposkytujeme sociální služby lidem se zdravotním 
postižením a lidem závislým na návykových látkách 
/např. tvrdé drogy, alkohol/.
Lidem od 21 do 26 let nabízíme sociální služby 
pouze individuální formou /např. poradenství, info-
servis, doprovázení atd./

Cílem naší služby je informovaný uživatel, který 
dokáže zvládnout kritické období dospívání a je 
schopen smysluplně trávit svůj volný čas, umí 
pracovat s informacemi a samostatně řešit kri-
zové situace ve svém životě.

Nabízíme
• kontaktní práci v klubu i v terénu /tj. ulice, park 

aj./
• základní sociální poradenství a informační servis  

/poradíme, najdeme info/
• zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím  
/v klubu najdeš vrstevníky, zajdem do kina, 
na výstavu, …/

• případová práce /když je to třeba věnujeme 
se jenom tobě/

• sociálně terapeutické činnosti a doprovázení  
/např. doprovodíme tě do školy při řešení 
průšvihu,  
pomůžeme při jednání na úřadě, …/

• situační intervence /jednáme, když to 
potřebuješ/

• preventivní programy /bavíme se o drogách, 
sexu, šikaně, …/

• výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti 
/pomůžeme ti s úkolem, zahrajeme hry, čut-
neme fotbal, …/

NízkoPraHové zaŘízeNí Pro děTi a mládež 
TUliP 
TULiP je otevřený prostor pro tebe a tvé nápady. Jsme tu pro tebe tady a teď…



v klUbU NaJdeš
• pracovníka, který je ochoten se ti věnovat.
• prostor pro odpočinek, pouštění hudby, blbnutí 

s kámošema, vlastní aktivity, …
• stolní fotbálek, šipky, boxovací pytel, …
• PS 2, PS 3, PC s připojením na internet
• stolní a karetní hry  

/Bang, Activity, Osadníky z Katanu, …/

• pro uživatele klubu chystají pracovníci měsíční 
program, který je plný „vychytaných“ akciček. 
/ sjíždění řeky na raftech, návštěva lanového 
centra, výroba z FIMO hmoty, Mafiánský večer 
s přespávačkou aj./ 

• vše je zcela dobrovolné.  
Buď se zapojíš, nebo ne!

kde Nás NaJdeš
NZDM TULIP
NÁDRAŽNÍ 29 /ulice, která vede z Masarykova 
náměstí směrem k vlakovému nádraží/
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

/klub najdeš v prvním patře a kancelář pro infor-
mace ve druhém patře této budovy/

Jak máme oTevŘeNo
pondělí–pátek / 14.00–19.00 h
středa zavřeno /možnost konzultací v kanceláři/

Otvírací doba se může měnit v závislosti na připra-
vovaném programu.
O těchto změnách aktuálně informujeme /klubové 
www stránky/

další důležiTé iNformaCe
Mobil: 606 672 239, 725 520 998
Email: tulip@uhradiste.charita.cz 
Facebook: NZDM TULiP Uherské Hradiště
Kapacita klubu: v daný okamžik 15 osob

Vznik zařízení: 1996
Registrace: 9753684

V tomto zařízení byla od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2011 realizo-
vána veřejná zakázka „Zajištění sítě sociálních služeb typu níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež určených pro děti, mládež 
a mladé dospělé ve věku 15–26 let ve Zlínském kraji“ v rámci pro-
jektu „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, 
reg. č. CZ/1.04./3.1.00/05.00026.
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Co Je obČaNské PoradeNsTví 
a Co Je JeHo Cílem?
Jedná se o poradenství, kdy „občan radí občanovi“. 
Poradci nejsou právníci, ale sociální pracovníci spe-
ciálně vyškolení v oblasti právních norem, podávají 
informace o právech a povinnostech klienta podle 
aktuálních právních předpisů. 

občanské poradenství usiluje o to, aby klient:
• porozuměl své situaci a lépe se v ní orientoval
• znal svá práva a povinnost
• věděl, jak hájit své oprávněné zájmy
• znal možnosti řešení své situace
• znal dostupné služby
• uměl vyjádřit své potřeby a přání
• uměl v rámci řešení svého problému samostatně 

a aktivně jednat

kdo se může Na PoradNU obráTiT?
Na poradnu se mohou obrátit lidé, kteří se dostali 
do nepříznivé sociální situace, nebo kteří se domní-
vají, že jim taková situace hrozí, a nedokáží ji 
řešit vlastními silami. Nepříznivou sociální situací 
je jakýkoliv subjektivně vnímaný problém klienta, 
který sám nedokáže řešit.
Služby jsou určeny všem, kteří jsou schopni komu-
nikovat v českém jazyce na běžné úrovni, případně 
si zajistí asistenta, tlumočníka, potřebné pomůcky 
atd., aby se byli schopni dorozumět.

v Čem mi PoradíTe?
Občanská poradna poskytuje informace (např. číslo 
zákona nebo znění vybraných paragrafů, zprostřed-
kovává kontakt na další pomáhající instituce), rady 
(poradce s klientem hledají různé způsoby řešení 
situace, zvažují jejich klady a zápory), aktivní pomoc 
(např. při vysvětlování obsahu různých dokumentů 
nebo použití vzorů, pomoc s výpočty aj.) a asistenci 
(např. pomoc při vyplňování formulářů nebo telefo-
nické vyjednávání s třetí stranou). 

občanská poradna poskytuje poradenství v těchto 
oblastech:
• sociální dávky
• sociální služby
• pojištění
• pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
• bydlení
• rodinné a partnerské vztahy
• majetkoprávní vztahy a náhrada škody
• finanční a rozpočtová problematika
• problematika zadlužování občanů
• zdravotnictví
• školství a vzdělávání
• ekologie, právo životního prostředí
• ochrana spotřebitele
• základy práva ČR
• právní systém EU
• občanské soudní řízení
• veřejná správa

obČaNská PoradNa UHerské HradišTě

Naším posláním je poskytovat informace, rady 
a pomoc všem lidem, kteří se na nás obrátí z důvodu 
nepříznivé sociální situace nebo proto, že jim taková 
situace hrozí a nedokáží ji řešit vlastními silami. 
Usilujeme o to, aby lidé znali svá práva a povinnosti 
a byli schopni sami hájit své oprávněné zájmy.

Prostřednictvím Asociace občanských poraden 
upozorňujeme příslušné státní a místní orgány 
na nedostatky legislativy způsobující problémy 
občanům ve snaze ovlivnit její vývoj.

„Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme“. (J.W. Goethe)



• trestní právo
• ústavní právo

NePoskYTUJeme PoradeNsTví 
v oblasTeCH: 
• daňového poradenství (vyjma základních infor-

mací o daňových povinnostech občanů) 
• účetnictví 
• finančního a investičního poradenství  

(vyjma základních informací o produktech 
a ochraně spotřebitele v rámci předcházení zadlu-
žování občanů a podvodů) 

• psychologie a psychoterapie 
• medicíny, včetně léčby závislostí a stravovacích 

dysfunkcí 
• pedagogiky
• mediace

mUsím UváděT iNformaCe o sobě? 
bUdU za slUžbY NěCo PlaTiT?
Informace o své osobě klient uvádět nemusí; 
všechna sdělení jsou důvěrná a poradce je vázán 
mlčenlivostí. Pokud by se však pracovník poradny 
dozvěděl o skutečnostech, které by naznačo-
valy, že došlo ke spáchání trestného činu, má 
ze zákona povinnost to oznámit. Na tuto skuteč-
nost je zájemce o službu upozorněn.

služby jsou bezplatné. 

Poradenství je poskytováno nezávisle na posto-
jích zřizující organizace, státních či jiných organi-
zací a nestranně – poradce je při práci s klienty 
nestranný, neprosazuje své názory, postoje a hod-
noty a rady poskytuje všem občanům bez rozdílu.

Jak PoradeNsTví ProbíHá?
Pro osobní návštěvu se klienti mohou objednat 
na konkrétní den a hodinu. (Není to nutné, je však 
nutné počítat s tím, že pokud bude v poradně další 
klient, může zájemce čekat.) Na poradnu se lze 
obrátit také telefonicky, dopisem nebo prostřed-
nictvím elektronické pošty (e-mailu) na uvedených 
kontaktech.
Poradce podá zájemci o službu základní informace 
o poradně. V případě, že se zjistí, že zájemce 
potřebuje jinou službu či instituci, zprostředkuje mu 
poradce na ně kontakt. 
Poté klient hovoří s poradcem o své problema-
tice, poradce naslouchá a zjišťuje další podrob-
nosti. Společně hledají řešení situace, zvažují 
různé možnosti, poradce poskytuje potřebné 
informace nebo pomáhá tak, jak to situace klienta 
vyžaduje. Konečné rozhodnutí, kterou cestu zvolit 
a jak postupovat dál, je ale na klientovi. Maximální 
doba konzultace je 45 minut. V případě, že kli-
ent řeší více věcí, může se dohodnout na další 
schůzce.

Po konzultaci sepíše poradce písemný záznam 
o konzultaci (záznam je anonymní, obsahuje pouze 
pohlaví, odhadovaný věk klienta, případně bydliště 
– pokud je známo, řešenou problematiku obecně 
a postup poradce). Tento záznam je klientovi k dis-
pozici, může do něj nahlédnout nebo mu může být 
vytištěn. 

kdYbYCH NebYl/a sPokoJeNÝ/á, 
kde si můžU sTěžovaT?
Se stížnostmi na práci poradce se mohou kli-
enti obrátit na vedoucí poradny nebo na ředitele 
Oblastní charity Uh. Hradiště. Stížnosti na poradnu 
je možno adresovat na Asociaci občanských pora-
den, Sabinova 3, 130 00 Praha 3. Stížnost lze podat 

i anonymně – vhozením do schránky stížností, která 
se nachází v čekárně před poradnou, nebo zaslat 
poštou, e-mailem či telefonicky. Odpověď na ano-
nymní stížnost bude vyvěšena po dobu 1 měsíce 
na nástěnce občanské poradny v čekárně. Lhůta 
pro vyřízení stížnosti je 30 dnů.

PŘímá PomoC obČaNům v soCiálNí 
TísNi
Žadatelé přicházejí buď sami nebo na doporučení 
městských či obecních úřadu obcí, kde mají trvalé 
bydliště. Nejčastějšími příčinami potřeby pomoci 
jsou krizová situace spojená s rozpadem manžel-
ství, vážný zdravotní stav některého z rodičů či 
rodinných příslušníků, dlouhodobá nezaměstna-
nost, živelné pohromy aj. Přímá pomoc je posky-
tována na základě výsledku sociálního šetření 
a konečné rozhodnutí o jejím poskytnutí je v kom-
petenci ředitele Oblastní charity.
Cílem přímé pomoci je, aby měla dlouhodobě 
pozitivní dopad (nebyla jen krátkodobou „náplastí“ 
na problém), a zároveň aby přiměla žadatele 
k vlastnímu aktivnímu řešení nepříznivé situace.

Občanská poradna Uherské Hradiště
Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště

Konzultační hodiny: 
pondělí, čtvrtek 8.00–12.00 / 13.00–15.00 h
úterý 13.00–15.00 h
středa 8.00–12.00 / 13.00–18.00 h
pátek e-mailové konzultace
Telefon: 572 540 723, 606 453 502
E-mail: obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz

Rok vzniku: 2005
Registrace: 4228767
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„Cíl cesty záleží jen na každém z Vás.“ 

PŘePrava osob se zdravoTNím HaNdiCaPem

osoby s mentálním postižením mohou být dopra-
vovány jen s doprovodem zákonného zástupce 
nebo za doprovodu asistenta (doprovod asistenta 
lze domluvit s Centrem osobní asistence na telefon-
ním čísle 723 702 153).

osoby mladší 15 let mohou být dopravovány 
jen s doprovodem zákonného zástupce (po před-
běžné dohodě s písemným souhlasem zákonného 
zástupce, příp. za doprovodu asistenta).
K zajištění této služby využíváme dva vozy značky 
Ford Transit, která jsou vybavena buď hydraulic-
kou zvedací plošinou, nebo sklopnou nájezdovou 
rampou.

máte zdravotní handicap a potřebujete se dopra-
vit např. k lékaři, do školy, do zaměstnání, 
za svými koníčky nebo kamkoliv jinam?

Pak jsme tady právě pro Vás. Řidiči vozidla Vás 
vyzvednou přímo v místě Vašeho bydliště a dopraví 
Vás tam, kam potřebujete. 

Našim posláním je zprostředkovat převoz lidem 
se zdravotním postižením z místa na místo, 
a také podporu a soběstačnost při začleňování 
se do společnosti.

Našim cílem je prostřednictvím bezbariérových 
vozidel zajistit lidem se zdravotním postižením mož-
nost „pohybu“. Dopravu mohou využít jednotlivci, 
ale i skupiny a různé organizace.

komU Je slUžba UrČeNa? 
všem lidem se zdravotním handicapem.
osoby, které se pohybují se na invalidních vozí-
cích nebo jsou držitelé průkazu zTP mají při pře-
vozu přednost (pravidelné svozy ráno i odpoledne). 



kde Nás NaJdeTe?
Velehradská tř. 181
686 01 Uherské Hradiště

koNTakTY:
Telefon: 606 642 407
E-mail: poniv@uhradiste.charita.cz

Provozní doba:
pondělí–pátek / 8.00–15.30 h  
(mimo tuto dobu a i ve dnech pracovního volna 
po předchozí domluvě)

Vznik zařízení: 2005

slovácké
divadlo

gymnázium

autobusové 
nádraží

PŘePrava osob 
se zdravoTNím 
PosTižeNím

využijte naši dopravu s vyškolenými řidiči, 
zaměstnanci oblastní charity Uherské Hradiště, 
kteří jsou vždy připraveni vám vyjít vstříc a být 
nápomocni při řešení jakéhokoliv problému. 

kaPaCiTa
Vozidla jsou až osmimístné, v závislosti na počtu 
přepravovaných osob na invalidních vozících. Auta 
můžou být variabilně upravena pro dopravu tří osob 
na vozíku a pět sedících, nebo sedm sedících.

bezPeČNosT zarUČeNa
Samozřejmostí je speciální upevňovací technika, 
která zajistí vozíčkáře proti nežádoucímu pohybu 
během jízdy.
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„Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života. Nebo změní svůj du-
ševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy.“ (Ralph Waldo Emerson) 

soCiálNí PoradNa s azYlovÝm bYdleNím

ProČ TU Jsme
Posláním Sociální poradny s azylovým bydlením je 
podpořit člověka v nepříznivé životní situaci spojené 
se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry u nás nachá-
zejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další 
podporu při dosahování příznivých změn ve svém 
životě. Individuálním přístupem chceme cíleně při-
spívat k návratu našich uživatelů do běžného života 
společnosti.

Pro koHo TU Jsme
Cílovou skupinu tvoří ženy, muži i páry bez přístřeší 
ve věku od 18 do 60 let. SPAB neposkytuje azylové 
bydlení osobám, které nejsou soběstačné nebo je 
jejich soběstačnost výrazně omeze na (např. vyža-
dují bezbariérový přístup, potřebují trvalý dohled 
apod.).

Čím se PŘi své PráCi Řídíme
• lidská důstojnost
• svoboda a zodpovědnost
• spolupráce
• podpora rozvoje samostatnosti

ČeHo CHCeme sPolU s UživaTelem 
dosáHNoUT
• stabilizovaná sociální situace uživatele. 
• získání nezávislosti na sociálních službách 

pro osoby bez přístřeší.



• fakultativní činnosti:
Skupinová setkání, která vedou k rozvoji nebo udr-
žení osobních a sociálních schopností a doved-
ností podporujících sociální začleňování uživatelů.

• základní sociální poradenství.

kdY a za Co
Provozní doba: nepřetržitě
Ubytování: pondělí–neděle / 8.00–20.00 h

NeJsme bezbariérové zaŘízeNí.

Sociální poradna s azylovým bydlením
Průmyslová 1299
686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 501 563, 734 510 396 
E-mail: spab@uhradiste.charita.cz

Vznik zařízení: 2004
Registrace: 7874565

máTe-li záJem o bližší iNformaCe, 
koNTakTUJTe Nás TelefoNiCkY, 
e-mailem Nebo NeJléPe osobNě.

V tomto zařízení byla od 1. 10. 2009 do 31.12. 2011 realizována 
veřejná zakázka „Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové 
domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji“ v rámci projektu 
„Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, reg. č. 
CZ/1.04./3.1.00/05.00026.

Co vám Nabízíme
• poskytnutí ubytování.
• vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu 

nebo pomoc s přípravou stravy.
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí.

V souladu s realizovanými projekty lze poskytovat 
následující:
• vzdělávací a aktivizační činnosti:

– nácvik dovedností
– motivační klub
– PC klub
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sTŘedisko HUmaNiTárNí PomoCi 
HUmaNiTárNí sklad

Sklad přijímá veškeré dary od fyzických i právnic-
kých osob bez nároku na potvrzení o přijetí. Věci 
musí být plně funkční bez závad. (Například oša-
cení, obutí, lůžkoviny, utěrky, ručníky, vybavení 
domácnosti, dle potřeb klientů nábytek.) Materiální 
pomoc nabízíme všem strádajícím lidem, kteří se 
na nás obrátí v provozní době skladu. 

Organizujeme menší krátkodobé sbírky podle potřeb 
lidí v nouzi a možností dárců. Spolupracujeme 
s neziskovými organizacemi z celé republiky 
a podílíme se na zlepšení života potřebných u nás 
i v zahraničí. 

Jsou lidé, kteří ti hodí na hlavu vázu květin z pátého patra a pak řeknou: „Tady ti daruji růže.“ (Bruno Ferrero)

kde Nás NaJdeTe?
Rostislavova 488
686 01 Uherské Hradiště

koNTakTY:
Telefon: 602 194 358
E-mail: info@uhradiste.charita.cz
Internet: www.uhradiste.charita.cz

ProvozNí doba: 
Vždy první pondělí v měsíci / 14.00–17.00 h

HUmaNiTárNí 
sklad
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TŘíkrálová sbírka 2011

Babice 35 215,00
Bílovice 51 236,00
Boršice u Blatnice 28 951,00
Boršice 65 042,00
Břestek 19 339,00
Březolupy 40 313,00
Buchlovice 67 514,00
Hluk 124 752,00
Hostějov 5 642,00
Huštěnovice 19 324,00
Jalubí 33 385,00
Jankovice 9 821,00
Kněžpole 29 503,00
Kostelany nad Moravou 23 634,00
Košíky 8 730,00
Kudlovice 23 700,00
Kunovice 136 959,00
Medlovice 10 207,00
Mistřice 27 956,00
Modrá 21 426,00
Nedachlebice 26 122,00
Nedakonice 47 103,00
Ořechov 19 162,00
Ostrožská Lhota 38 114,00

Ostrožská Nová Ves 63 414,00
Osvětimany 21 905,00
Podolí 18 098,00
Polešovice 37 259,00
Popovice 20 088,00
Salaš 8 429,00
Staré Hutě 3 368,00
Staré Město 155 647,00
Stříbrnice 9 640,00
Sušice 15 252,00
Svárov 7 135,00
Topolná 41 363,00
Traplice 21 916,00
Tučapy 7 021,00
Tupesy 31 508,00
Uherské Hradiště 353 812,00
Uherský Ostroh 94 003,00
Újezdec u Osvětiman 8 425,00
Vážany 12 489,00
Velehrad 32 692,00
Zlámanec 9 500,00
Zlechov 40 903,00

Celkem 1 927 017,00

V ulicích 46 obcí a měst na Uherskohradišťsku se podařilo vykoledovat krásných 1 927 017 korun. Výtěžek 
sbírky bude tradičně určen na pomoc potřebným u nás i v zahraničí. „Poděkování patří především všem 
dárcům, kteří neváhali přispět do této sbírky jakoukoliv částkou, všem spolupracovníkům za jejich podporu, 
stejně tak i všem koledníkům, kteří každoročně neúnavně obcházejí domácnosti, aby nejen vybrali finance 
pro potřebné, ale také aby roznášeli radost z oslavy narození Krista, pokoj a pohodu do dalšího roku,“ řekl Jiří 
Jakeš, ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště. 

výsledky Tříkrálové sbírky ve 46 obcích a městech na Uherskohradišťsku
darované prostředky z výtěžku byly rozděleny 
následovně:

Podpora výstavby Charitního 
centra sv. Ludmily /OCH UH/ 654 239 Kč 
Přímá pomoc v nouzi občanům 
Uherskohradišťska /OCH UH/ 220 000 Kč
Provoz humanitárního skladu /
OCH UH/ 107 160 Kč
Papežská misijní díla – pomoc 
do Zambie /OCH UH/ 70 000 Kč
Centrum denních služeb pro 
seniory /OCH UH/ 47 000 Kč
Zdravotní pomůcky /OCH UH/ 19 270 Kč
Sociální projekty Arcidiecézní 
charity Olomouc (15 % výtěžku) 289 053 Kč
Zahraniční humanitární 
pomoc Arcidiecézní charity 
Olomouc (10 %) 192 702 Kč
Krizový a nouzový fond 
Arcidiecézní charity Olomouc (7 %) 134 891 Kč
Humanitární pomoc organizována 
sekretariátem Charity ČR (5 %) 96 351 Kč
Celostátní režijní náklady 
sbírky (5 %) 96 351 Kč
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NaPsali o Nás 
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zPráva aUdiTora
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fiNaNČNí zPráva
Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247 686 01 Uherské Hradiště

IČ : 4 4 0 1 8 8 8 6

strana č.1

FINANČNÍ    ZPRÁVA

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT  za rok  2 0 1 1

60 – Tržby za výkony a 
zboží 35 654 300 50 – Spotřebované nákupy 7 667 055

tržby od zdrav. pojišťoven 5 676 011 nakoupený materiál  3 689 839
za služby klientům 18 660 037 pořízení DDHM 994 199

PHM 707 693
za služby z veř.zakázek 11 318 252 energie 2 275 324

61 - Změny stavu zásob 0 51 – Služby 3 626 713
62 – Aktivace 0 opravy 524 271
64 - Ostatní výnosy 938 180 cestovní náhrady 119 261
zprostředkování prod.stravy 734 695 telefony, internet, poštovné 408 574

zúčtování fondů 103 627 školení zaměstnanců 289 150
úroky BÚ 99 858 Nájem a služby s ním 

spojené
835 280

65 - Tržby z prod. majetku 97 000 LEASING 165 388
ostatní nakupované služby 1 284 789

68 - Přijaté příspěvky 2 598 800 52 – Osobní náklady 37 962 097
Fyzické a právnické osoby 1 156 296 hrubé mzdy včetně OON 27 773 009

Příspěvky mezi 
org.složkami

18 974 sociální a zdravotní pojistné 9 108 098

Tříkrálová sbírka 173 430 zákonné poj.odpovědnosti 
org.

110 920

MěÚ Uherské Hradiště 1 017 100 zák.náklady – stravné 970 070

MěÚ Hluk
MěÚ Staré Město

Místní zastupitelstva 

100 000
50 000
63 000

53 - Daně a poplatky
             
             52 474

Město Kunovice 20 000 54 – Ostatní náklady 1 071 594
N A D A C E 231 604 prodaná strava ke službě -

dovoz
623 395

69 - Provozní dotace 11 838 000 pojištění činnosti a služeb 126 426
Ministerstva práce a 

soc.věcí
11 154 000 Členské poplatky 

ASOCIACÍM
12 900

Ministerstvo vnitra 76 000 bank. poplatky a ost. náklady 308 873
KÚ Zlín 608 000 55 – Odpisy, prodaný majetek 311 372

56 – Úroky z úvěru
58 – Poskytnuté příspěvky

15 308
1 900Jiná ministerstva celkem 0

VÝNOSY CELKEM 51 126 280 NÁKLADY CELKEM 50 708 513

HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK  - 2011 417 767

Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247 686 01 Uherské Hradiště
IČ : 4 4 0 1 8 8 8 6

strana č.2

ROZVAHA   k   31. 12. 2011 v Kč

AKTIVA PASIVA

Stálá aktiva Vlastní jmění
Dlouhodobý hmotný majetek 3 261 357 Jmění 11 043 244
Oběžná aktiva Fondy 951 391

Zásoby 0 Cizí zdroje
Finanční majetek 10 710 342 Krátkodobé závazky 5 696 870

Výdaje příštích období 315 923
Krátkodobé pohledávky 3 633 096

Ostatní pasiva
Ostatní aktiva Nerozdělený zisk 

minulých let
933 490

Přechodné účty aktiv 1 753 890 Hospodářský výsledek 
2011

417 767

Aktiva celkem 19 359 685 Pasiva celkem 19 358 685

Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2011: 148, 92*
* včetně dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
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sezNam dárCů

A+BX OKNA s.r.o. Uh.Hradiště
AEROSPOOL CZ, spol. s r. o. Hluk
AGRI-M, spol. s r.o. Mistřice
AGROPROJEKT- UH spol. s r.o. Uh.Hradiště
ALBUS CZ, s.r.o. Polešovice
ALTECH Bánov
AMON CS, s.r.o. Staré Město
Amtest-TM s.r.o. Uh.Hradiště
Andrie, s.r.o. Kunovice
AQUACUP, s.r.o. Uh. Ostroh
ARCHIKA, s.r.o. Boršice
ASIO, spol. s r.o. Jiříkovice
ATP UH s.r.o. Staré Město
AUTO RAVIRA, s.r.o. Kněžpole
AUTOOPRAVNA POLÁŠEK Josef - ŠEVČÍK Petr Uh. Hradiště
AZ BETON s.r.o. Kněžpole
Baný Jaroslav, Ing. Kunovice
BÁR Petr Popovice
Baroňová Věra, vedení účetnictví Staré Město
Bartoš Vlastimil Uherské Hradiště
BATŮŠEK Jiří, Ing. Kudlovice
Bc. VALENTOVÁ Jana Ostr. Lhota
Bednář Josef Uh.Hradiště
BERGER- LOŽISKA, s.r.o. Salaš
Bilík Václav Kněžpole
Blaha Radomil St. Město
Blahová Soňa, Ing. Uh.Hradiště
BOHEMIA TRANSPORT CZ s.ro. Topolná
Borovička Alois Kovoobráběčství Popovice
BRUCHÁČEK Josef, půjčovna stavebních strojů Stříbrnice
BT servis Stanislav Houdek Staré Město
Budíková Marcela Uh.Hradiště-Sady
Burešová Ludmila, Dipl.Ing. Uh.Hradiště
Bžatek Lubomír, ing. Uh.Hradiště
C.S.O. spol. s r.o. St. Město
CARLEN Brno
CATDESIGN CZ, s.r.o. Uh. Hradiště
Centroplast, s.r.o. Staré Město
CIMBRIA HEID ČR, s.r.o. Staré Město
COMFIS s. r. o Buchlovice
CTZ, s.r.o. Uh. Hradiště
Cukrová Miriam Boršice

Czech ocean linie s.r.o. Brno
ČADA Miroslav Bílovice
Čerešňák Jaromír, MUDr. Uh.Hradiště
Černíková Zdeňka, daň. poradce Buchlovice
Čerpací stanice Bílovice Šimek Dušan Mistřice
Český červený kříž, místní organizace Březolupy
Čevelík Vlastimil, KLEMPEX Tupesy
Číž Evžen Zlechov
D+D Czech s.r.o. Uh.Hradiště
Daněk Vlastimil Kvasice
Daňhel Zdeněk Buchlovice
dat, s.r.o. Uh.Hradiště
DEKORA STUCK, s.r.o. St. Město
DEOKORK - Pisárovský Luboslav Uh. Hradiště
Dirbák Josef fa ZUZKA Uh.Hradiště
Doležel Josef Napajedla
Dostálek Vladimír Kněžpole
DOT CONTROLS o.s. Staré Město
Dubčák Antonín Kudlovice
DUFKA Jaromír- pneuservis Hluk
EKOLAB, v.o.s. Polešovice
EKOROL PLUS s.r.o. Praha 4
EKOSTAVING, s.r.o. Staré Město
EKOTWIST, s. r. o. Kunovice
ELEKTRO UH s.r.o. Uh.Hradiště
ELEKTRONET s.r.o. Polešovice
ELING BOHEMIA, s.r.o. Kunovice
EVPÚ Defence a.s. Uh.Hradiště
FARAO INTERNATIONAL, s.r.o. Huštěnovice
FARMTEC, a.s. Jistebnice
Farnost Buchlovice
Farnost Želechovice
Florianová Eva Mgr. Jeseník
Fojtášková Hana, účetnictví Sušice
Foltýnová Milena Uh.Hradiště
FORSCHNER, spol. s r.o. Uh.Hradiště
FORTEL katalog, s. r. o. Uh. Ostroh
Fridrich Tomáš, Ing. Kunovice
FRYŠTÁK Drahomír- opravy silničních vozidel Nedakonice
Fusková Eva, MUDr. Veselí n. Mor.
FYTO spol. s r.o. Uh. Hradiště
Gabrielová Dana St.Město



42

GARDEN, Nagyová Ladislava, Ing. Staré Město
GASPRO spol. s r.o. Kunovice
GEMCO, s.r.o. Uh.Hradiště
GRAFIKO s.r.o. Uh. Hradiště
Grebeň Miroslav, malíř-natěrač Zlechov
Gregor Miroslav, stolařství Uh.Hradiště
Grňáková Eva Uh.Hradiště
H B CZ s.r.o. Uh. Hradiště
H PLUS H, autobazar Kunovice
HÁJEK František, truhlářství Ostr. Lhota
Hanáček Jiří DOLP CAR Popovice
Hanáček Josef Uh.Hradiště
HANÁK Zdeněk (záměčnictví) Uh. Brod
Haša Martin Březolupy
Havlík Josef Ostrožská Lhota
Hazuzová Bronislava Uh.Hradiště
HEJDA Jan Staré Město
HiTech media Uh.Hradiště
HiTech solar s.r.o. Uh.Hradiště
HLUCKÁ APATYKA, s.r.o. Hluk
HNÁTÍK, sružení f.o. Břestek
HOFEREK F autoopravna Březolupy
Hofman Vladimír, Ing. Uh.Hradiště
HORÁK Vladimír- kovovýroba Topolná
Horňák Radek, zednické a klempířské práce Traplice 
HORVATOVÁ Ivona MVDr. Kudlovice
HOŘČICA Ladislav Hluk
Hrabec kVáclav s.r.o. Uh.Hradiště
Hrabina Eugen Uherské Hradiště
HRÁČEK František- REKORD-MT Kunovice
HRDINA Marek-zámečnictví, kovářství Hluk
HRON Drahomír St. Město
Hruška Petr vodo-topo Buchlovice
Hubáček Jiří Uh.Hradiště
Hurábová Ludmila Uh.Hradiště
HŮSEK Karel Ing.- EDLINE Popovice
Hutař Josef Tvrdonice
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. Frýdek-Místek
HYGMONT Jagoš Jan Uh.Hradiště
CHEDO, spol. s r.o. Uh.Hradiště
CHISHOLM Czech s.r.o. Uh.Hradiště
CHMELAŘ Miroslav- malíř- natěrač Nedakonice
Chovancová Miloslava, ing., CSc. Boršice
Chrbjátová Emílie Osvětimany
Chudík Ján, montáž a výr. el. zařízení Boršice
Ing. POKORNÝ Karel Uh. Hradiště

INPRO-TOP s.r.o. Nedachlebice
IZOLACE MALINA s.r.o. Kunovice
JAKOS KABINY, s.r.o. Uh. Hradiště
JANÍK Miroslav - autoopravna Březolupy
Janošková Jitka, Mgr. Uh.Brod
JANOTA Jan- zahradnictví Bílovice
JELÉNEK Miroslav Hluk
JEŘÁBY UB, a.s. Kunovice
Jindra Marek MARELL Podolí
JOKOVA s.r.o. Ostr.Nová Ves
JUKKA s.r.o. Ostr.Nová Ves
K+J AUTO PLUS s.r.o. Staré Město
K+K Řemesla, s.r.o. Březolupy
KALDENT, s.r.o. Polešovice
KALINA Jaroslav- autoopravna Opel Kalina Huštěnovice
Kapsová Anna, JUDr. Uh.Hradiště
KASVO, spol. s r.o. Uh.Hradiště
Kašná Marie Pekařství a cukrářství Částkov
Kedroň Ivan, revizní technik Břestek
KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o. Březolupy
KNEDLÍK Ivan Ostr. Nová Ves
Kolajová Marie Boršice 539
Kolek Miroslav Nedachlebice
Kostílek Michal, Mgr.
Kovodílna, spol. s r.o. Uh. Ostroh
KOVOP, spol s r.o. Kněžpole
Kovosteel, s.r.o Staré Město
Krátký František, nákl. doprava Topolná
KRHOVSKÝ Bohumil Ing. - EUROPROJEKT Uh. Hradiště
KROČIL Martin- MaKro Březolupy
Krystýnek Ivo, ubytovací služby Buchlovice
KŘEMEČEK Jiří St. Město
KŘÍSTEK Jiří, OFSITO, s.r.o. Zlín
Kuczynski David Uh.Hradiště
KUNICKÝ Josef Nedakonice
KV components, s.r.o. Uh.Hradiště
KÝROVÁ Alena- Smíšené zboží Mistřice
Látal s.r.o. Staré Město
LAX s.r.o. Nedakonice
Lekárna Boršice s.r.o. Boršice
LEKES Ivo Uh. Ostroh
Lekeš Jaroslav Uh.Hradiště
Lekeš Martin Hluk
LEKEŠ Petr Vlčnov
LENHART Michal- GARNEA Hluk
LION CAR, s.r.o. Kunovice
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LOS KACHLOS, s.r.o. Uh. Hradiště
LUDVÍK Petr Uh.Ostroh
Lukáš Vratislav Ostr.Nová Ves
MACEK Jiří, stolářství Jalubí
Mach Jaroslav Staré Město
Malina Vojtěch Uh.Hradiště
MALINA Zdeněk- stolářství Mistřice
Malovaný Zdeněk Žilina
MANITECH Uherské Hradiště, s.r.o. Uh. Hradiště
Marek Jiří, Ing. Tupesy
Marková Monika Ing. Uh.Hradiště
MARLIN s.r.o. Uh. Hradiště
Martinák Jaroslav STINGS Uh.Hradiště
Martinák Jindřich, ak. soch. Uh.Hradiště
MARTEC MEDICAL a. s. Třinec
MATUŠTÍK Libor Ing.- LM net Ostr. Lhota
Městská poliklinika U Sv.Alžběty Uh.Hradiště
Metalšrot Tlumačov a.s. Tlumačov
Mifka Lukáš Uh.Hradiště
Mimránková Helena Staré Město
MOLKOVÁ Pavlína Babice
MONTECO spol. s r.o. Uh.Hradiště
MOREAU AGRI, spol. s r.o. Brno
MOŘICKÝ Jan - KOVOOBRÁBĚČSTVÍ Vlčnov
MOSTOVÉ JEŘABY, a.s. Uh.Hradiště
Mrkvica František Traplice 
NÁBYTEK HEJDA s.r.o. Babice
NASA TRANSPORT s.r.o. Nedachlebice
NITARA s. r. o. Nedakonice
NODIS-MIP s.r.o. Buchlovice
Nosek Pavel Kunovice
NOVÁ LINIE - TORASPOL, s.r.o. Uh.Hradiště
Novák Vladislav Staré Město
Novotný Zdeněk Traplice 
Nový Dvůr Kunovice, a.s. Kroměříž
Nožička Jiří J-N STAV Kostelany n./M.
Nožička Josef, Ing. Uh.Hradiště
OBEC VELEHRAD Velehrad
Oční optika JMJ, s.r.o. Uh.Hradiště
ODSTRČILÍK Stanislav Zlechov
OMELKOVÁ Ivana- rámování obrazů Uh.Hradiště
OPTIKCENTRUM, s.r.o. Uh. Hradiště
ORTOS s.r.o. Uh. Hradiště
OSTROH, spol. s r. o. Uh. Ostroh
OSTROŽSKO, a. s. Ostr. Lhota
OTR-KS, s.r.o. Staré Město

PADMA s.r.o. Uh. Hradiště
Papp Radek, Ing. Uh.Hradiště
PARTYŠ František- opravy karoserií Stříbrnice
PAVEKO, spol. s r.o. Uh.Hradiště
PAVLICA Akvária s.r.o. Uh. Hradiště
PILČÍK Miroslav Blatnice
PINIA s.r.o. Otrokovice
Pinia, s.r.o. Otrokovice
Píštěk Radek Staré Město
Pleváková Marie Polešovice
PNEU MORAVA s.r.o. Bílovice
PNEU MORAVA s.r.o. Bílovice
PODŠKUBKA Jan Podolí
Pohřební služba Staré Město
POHŘEBNÍ SLUŽBY - Habarta Pavel Hluk
POHUNEK Jan, Ing. Uh. Hradiště
Pomoraví Babice a.s. Babice
POPPE+POTTHOFF s.r.o. Kunovice
POSPÍŠILOVÁ Jana Kunovice
PRCHLÍK Rostislav, stavebniny Polešovice
PROGRES T, s.r.o. Uh.Hradiště
Procházková Hana Uh.Hradiště
PROCHOROVA s.r.o. Podolí
PRUTEX s.r.o. Hluk
PS Slovácko, s.r.o. Kunovice
Pytlíková Jiřina Sušice
R.K.SERVIS, spol. s r.o. Uh.Hradiště
RayService, a.s. Staré Město
REAL MORAVIA s.r.o. Uh.Hradiště
Realitní kancelář Drako Buchlovice
REKOMET - Kopřiva Jaroslav Buchlovice
REMEŠ Martin, záměčnictví Kunovice
RES-UH, s.r.o. Uh.Hradiště
RG průmyslové podlahy, s.r.o. Hluk
RNTC - NAVRÁTIL Roman Uh. Hradiště
ROCHUS spol s r. o. Kunovice
Rosík Svatopluk Březolupy
ROŽNOVSKÝ Pavel Ing. - IPR CARGO Uh. Hradiště
RYBNÍKÁŘ Petr Hluk
RYMPLER Jaromír Uh.Hradiště
ŘIHÁČKOVÁ Marie Hluk
S. P. TRUHLÁŘSTVÍ Ostr. Nová Ves
SADÍLEK František- kovoobrábění Staré Město
Sakrajda František Autodoprava Bílovice
SANPROS, spol s r.o. Buchlovice
Sběrné suroviny UH, s.r.o. Uh.Hradiště
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Seménka Petr, Ing. Staré Město
SEVEZA spol. s r.o. Huštěnovice
Schulte CZ, s.r.o. Uh.Hradiště
SILAMO, s.r.o. Uh. Brod
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Ostr. Nová Ves
SKKS, s.r.o. Staré Město
SLÁDKOVÁ Anna- klenotnictví Uh.Hradiště
Slovácko, stav. byt. družstvo Uh.Hradiště
SMARIS, s.r.o. Uh.Hradiště
Sochorec Zdeněk, JUDr. Uh.Hradiště
STAV - ARMO spol s r. o. Uh. Hradiště
STAVSPEKTRUM, s.r.o. Uh.Hradiště
Straka Petr Uh.Hradiště
Straková Hana Sunny Trans Uh.Hradiště
STSL - servis, s.r.o. Jarošov
STUDIO 5, v.o.s. Uh. Hradiště
SUCHÁNEK Antonín, AS BET Bílovice
SUMI AGRO CZECH s.r.o. Praha
Svatební centrum PRINCESS Uh. Hradiště
SV-Stav, s.r.o. Bílovice
Šafaříková Hana Ostr. Nová Ves
Šebek František, Ing. Kudlovice
ŠEVČÍK Ivo- pneuservis Hluk
Šmahaj Josef, zámečnictví Boršice u Bl.
ŠPAČEK Antonín Kněžpole
Španěl Pavel, podlahářství O.N.Ves
Štěrba Miloslav, Mgr. Zlín
Šupková Marie, JUDr. Uh.Hradiště
ŠUSTROVÁ Ludmila Uh.Hradiště
TALÁK Vojtěch Ing. - ELECTRONIC Staré Město
Taťák Zdeněk Nedakonice
Techem, spol. s r.o. Praha
TERDI, s.r.o. Veselí n. Mor.
THERMACUT, spol. s r.o. Uh.Hradiště
TITL Pavel, Ing. Uh. Ostroh
TOMÁNEK Stanislav- truhlářství Mistřice
TOMAVA, s.r.o. Ostr. Nová Ves
TOPAGRA, spol. s r.o. Topolná
TOPEK, s.r.o. Topolná
TREFAL, spol. s r. o. Kunovice
TREIBY, s.r.o. Kunovice
TREVO, s.r.o. Staré Město
TRIDIF, s.r.o. Staré Město
TRNEX, spol s r. o. Kunovice
TUREČEK Lubomír Uh. Ostroh
TWARDZIK CZ, s.r.o. Uh.Hradiště

UH audit spol. s r.o. Uh.Hradiště
UH SPED s.r.o. Uh.Hradiště
Uherek Miroslav Kněžpole
UHEREK Vítězslav Bílovice
UHS JAKOS, a. s. Uh. Hradiště
Ulmanová Jarmila Uh.Hradiště
UNIPROJ s.r.o. Uh.Hradiště
Uřičář Ivo Uh.Hradiště
V i S Březolupy, s.r.o. Březolupy
V.D.H. DUHA, s.r.o. Hluk
V.S. Kovovýroba Holčapek Včelary
Vala Zdeněk Uh.Hradiště
VALENTA Josef, topenářství Bílovice
Vašatová Jana STINGS Uh.Hradiště
Vašenda Vítězslav Uh.Hradiště
VENCAR s.r.o. Staré Město
VENKOV, stavební a obchodní spol s r.o. Ostr. Nová ves
VESELÝ Zdeněk, kamenosochařství Uh. Ostroh
VLK David Uh.Hradiště
Vodohospodářské stavby JAVORNÍK - CZ s. r. o. Veselí n. Mor.
VRÁNA František Uh.Hradiště
Vůleová Eliška Uh.Hradiště
VYDRA Karel Jalubí
Vymyslický-výtahy spol. s r.o. Uh.Hradiště
Vyorálek Milan Kněžpole
Vyskočilová Věra Mgr. Ostr.Nová Ves
Vyskočilová Věra, Mgr., Lékárna Salvia Ostr.Nová Ves
Watrio, s.r.o. Uh.Hradiště
Webees.cz, s.r.o. Uh.Hradiště
Welding Group s.r.o. St. Město
WUNDERLICH Michal Uh. Hradiště
Zábojník Josef, zámečnictví Svárov
Zámečnictví Grossman, s.r.o. Polešovice
ZD Nedachlebice Částkov
ZEAS Nedakonice, a.s. Nedakonice
Zedníček, a.s. Kunovice
ZEKIA spol. s r.o. Uh.Hradiště
Zemanová H., Ing. Uh.Hradiště
ZENEB s.r.o. Boršice u Bl.
ZETÍK Antonín Modrá 
ZETR Stavební prvky s.r.o. Uh.Hradiště
Železářství Jegla s.r.o. Staré Město
Žiška Zdeněk Traplice
ŽIŽKA František Uh.Hradiště
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