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O NÁS

�Láska je trp�livá, laskavá, 
láska se nevychloubá 
a není domý�livá.� 1 Kor 13, 4



PÁR SLOV ÚVODEM

Vá�ení p�átelé, 

dostává se Vám do rukou Výro�ní zpráva Oblastní charity 
Uherské Hradi�t�. Uplynulý rok m��eme nazvat úsp��ným, 
nebo� se poda�ilo p�iblí�it �nancování v�t�í �ásti sociálních 
projekt� jejich pot�ebám.  

Získali  jsme  investi�ní dota�ní zdroje z IROP na rekonstrukci 
a výstavbu slu�eb Centra pro osoby bez p�íst�e�í v Uherském  
Hradi�ti. 

Da�ilo se získat  grantovou podporu z MPSV �R na nákup 
osobních vozidel pro zaji�t�ní vy��í efektivity terenních slu�eb. 

Nedostate�ná �nan�ní podpora  p�etrvává u  Pe�ovatelské 
slu�by, Osobní asistence, Domácí zdravotní a hospicové pé�e, 
p�esto�e jsou tyto slu�by ve�ejnosti vnímány jako nejpo-
t�ebn�j�í a té� nejvíce spjaté se jménem Charita. 

K rozvoji pracovního uplatn�ní osob se zdravotním posti�ením 
významn� p�ispívá i Chrán�ná dílna Lidumila s.r.o., která ús-
p��n� rozvíjí sv�j výrobní program. Modernizuje technické 
vybavení a získává  mnoho zakázek od renovovaných �rem. 

Za p�isp�ní dárc� a podporovatel� m��eme provozovat i ná-
vazné slu�by, nap�íklad P�j�ovnu kompenza�ních pom�cek, 
Humanitární pomoc lidem v nouzi i dopravu u�ivatel� do na�ich 
za�ízení. Úsp��n� se rozvíjí  dobrovolnické programy. 

Jsem rád, �e charitní dílo  podporují  tisíce lidí,  kte�í uznávají 
d�stojnost a neopakovatelnost ka�dého lidského �ivota a také 
ú�inn� pomáhají t�m, kte�í se bez pomoci druhých neobejdou.  

Na záv�r bych rád pod�koval v�em, kte�í se na �innosti charity 
v na�em regionu podíleli a podílejí, �len�m Charitní rady 
i kn��ím. Velký dík pat�í p�edev�ím na�im zam�stnanc�m. 

Celé dílo Charity by se neobe�lo bez pomoci dárc�, sponzor� 
a podpory na�eho z�izovatele Arcibiskupství olomouckého. 
Chci pod�kovat Ministerstvu práce a sociálních v�cí, Zlínskému 

kraji, M�stu Uherské Hradi�t� a v�em t�m obcím a m�st�m,  
institucím a nadacím Uherskohradi��ska, které jakýmkoliv 
zp�sobem p�isp�ly k tomu, co se nám v minulém roce poda�ilo 
vykonat. 

Ing. Ji�í Jake�, 
�editel Oblastní charity Uherské Hradi�t�
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SLOVO D�KANA

Po Velikonocích zavítala na na�i faru studentka Stojanova 
gymnázia Velehrad, která se rozhodla v rámci výuky podat 
sv�dectví o p�sobení charity v na�ich podmínkách d�kanátu 
Uherské Hradi�t�. 

Polo�ila n�kolik otázek, ve kterých cht�la získat pohled církve 
na Charitu �eské republiky. Shodli jsme se na tom, �e charitní 
dílo je sou�ástí �ivota církve a sv�dectvím o slu�b� církve. 

Na studentce jsem obdivoval, �e m�la u� v mnoha pohledech 
jasno. A to p�edev�ím díky tomu, �e vedla podobné rozhovory 
s pracovníky charity a jejich klienty. Musel jsem ji pochválit 
za její iniciativu získat osobní zku�enosti ze �ivota charitního 
díla a p�edat tyto zku�enosti dále mezi mladé lidi, p�edev�ím 
svým spolu�ák�m ve �kole. Vítám tuto cestu, jakým zp�sobem 
se k mladému �lov�ku dostanou informace ze sv�dectví 
mladého �lov�ka. 

Je na ka�dém z nás, jak se zajímáme o celé dílo Oblastní charity 
Uherské Hradi�t�. Jejich �innost  je velmi �iroká. 

D�kuji v�em, kte�í se zajímají o projekty, které realizují na�i 
spolupracovníci. Pak získané informace  m��eme p�edávat dále 
v prost�edí, ve kterém �ijeme a lidem, kterým slou�íme.  
 
Za vytrvalost ve slu�b� vám d�kuje, za vás se modlí a vám �ehná.

                                                                               P.  Josef �íha, d�kan
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Pova�ujete na�i práci za pot�ebnou? Podpo�te nás!
�íslo ú�tu: �SOB Uherské Hradi�t�, 1044929/0300

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADI�T�  je nestátní nezisková organizace zalo�ená v roce 1991. O p�t let pozd�ji nabízela své 
slu�by v �estnácti obcích a pe�ovala v domácí pé�i o sto dvacet osob, v sou�asnosti se �adí ke st��ejním poskytovatel�m sociálních slu�eb 
ve Zlínském kraji. Patnáct registrovaných sociálních slu�eb a dal�í navazující projekty zaji��uje pro nejr�zn�j�í cílové skupiny 
v osma�ty�iceti obcích a m�stech Uherskohradi��ska.

Na�ím posláním je napl�ování Kristovy výzvy, vyhledávat pot�ebné a pomáhat bli�ním v nouzi. V rámci na�í �innosti pe�ujeme o osoby 
staré a nemocné, podporujeme osobní potencionál a sob�sta�nost d�tí, mláde�e, dosp�lých a senior� p�i �e�ení nep�íznivých situací. 
Dále pomáháme opu�t�ným, chudým a osobám s nejr�zn�j�ím posti�ením. Poskytujeme poradenství a p�ímou pomoc lidem v krizi 
a nouzi. A v neposlední �ad� po�ádáme charitativní akce a sbírky na pomoc pot�ebným.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Oblastní charita Uherské Hradi�t�
Sídlo: Velehradská t�ída 247, 686 01 Uherské Hradi�t�
Církevní organizace z�ízená Arcidiecézní charitou Olomouc podle zák. �. 3/2002 Sb.
Zapsána: Ministerstvem kultury �R v rejst�íku evidovaných právnických osob  
�íslo registrace: 8/1-02-732/1996
I�:  44018886
DI�: CZ44018886

Statutární zástupce: Ing. Ji�í Jake� - �editel
www.uhradiste.charita.cz 
Facebook: Charita Uherské Hradi�t� 

CHARITNÍ RADA
�lenové charitní rady
P�edseda : Mgr. Et Ing. Miroslav Pijá�ek
�lenové: PhDr. Ji�í �oupek, Ludmila Da�ková, Ji�í Kalous, MUDr. Ludmila Kamrlová, Anna Konvalinková, Marie Ma�ásková, 
Ing. Josef Vaculík

Revizní komise
Marie Ka�ná, Alfréd Kola�ík, Bc. Vlastimil Ku�imský

                                                              

O ORGANIZACI
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Vysv�tlivky:

ABC - Azylové bydlení Cusanus
AD - Azylový d�m svatého Vincence
CDS - Centrum denních slu�eb pro seniory
COA - Centrum osobní asistence
CSS - Centrum svaté Sáry 
DC - Dobrovolnické centrum
DB - Domov pokojného stá�í Bor�ice (TP - trvalý pobyt, OS - odleh�ovací slu�ba) 
DCL - Denní centrum svaté Ludmily
DHC - Dobrovolnické centrum a humanitární centrum
DPS - Domácí pe�ovatelská slu�ba 
DZHP - Domácí zdravotní  a hospicová pé�e 

HS - Humanitární sklad
CHDH - Charitní domov Hluk (TP - trvalý pobyt, OS - odleh�ovací slu�ba)
CHBU - Chrán�né bydlení Ulita
LAB - Labyrint centrum sociální rehabilitace
OP - Ob�anská poradna Uherské Hradi�t�
PB - Potravinová banka 
PKP - P�j�ovna kompenza�ních pom�cek
PZH - P�eprava osob se zdravotním handicapem
SFD - St�edisko pro farnosti a dobrovolnictví
TDK - Terapeutická dílna Klí�ek
TPC - Terenní program Cusanus

AD

TDK
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HISTORIE CHARITY

2000

Vlivem transformace �eské 

ekonomiky vyplývají na povrch 

i d�íve nevid�né problémy. Jedním 

z nich je také bezdomovectví. Reakcí 

na tuto skute�nost je otev�ení 

Azylového domu sv. Vincence 

ve Starém M�st�.

2001

Po Ann� 

Konvalinkové se stal 

�editelem Oblastní charity 

Uherské Hradi�t� Ji�í 

Jake�.

1998

Pro osoby star�í 

18 let s mentálním 

a kombinovaným posti�ením 

vzniká Denní centrum 

svaté Ludmily. 

1997

Na �ty�týdenní ozdravný 

pobyt p�ijelo patnáct d�tí 

z ukrajinského Charkova, 

které pobývaly v uherskohradi��ských 

rodinách a trávily týden 

v rekrea�ním st�edisku 

Lopeník.

1995

Na pomoc lidem, 

kte�í z d�vodu zdravotního 

posti�ení mají slo�it�j�í uplatn�ní 

na trhu práce, vzniká 

Chrán�ná dílna.

1991

�editelkou Oblastní charity 

Uherské Hradi�t� se stala Anna 

Konvalinková. První slu�bou 

poskytovanou ob�an�m Uherskohradi��ska 

byl Charitní �atník, který funguje 

dodnes pod názvem 

Humanitární sklad.

1992

Nová slu�ba pro klienty 

v domácnosti, jedná se 

o Charitní pe�ovatelskou slu�bu, 

která se o rok pozd�ji roz�i�uje 

o Charitní o�et�ovatelskou 

slu�bu.

1996

Nezapomínáme na mladé. 

Pro jejich smysluplné trávení 

volného �asu je otev�eno Centrum 

volného �asu, nyní známé pod názvem 

Nízkoprahové za�ízení pro d�ti 

a mláde� TULiP, které se zam��uje  

na sociální problémy.

1993 

Vyhlá�ena sbírka na pomoc 

pro d�ti z Bosny a Hercegoviny. 

Na Masarykov� nám�stí se scházeli 

lidé a p�iná�eli potraviny, ale také oble�ení 

pro miminka, která se m�la narodit 

v uprchlickém tábo�e. Nakonec 

byly vypraveny t�i kamiony.

2003

Pomáhat nejenom lidem 

z regionu, ale i obyvatel�m 

jiných stát� �i sv�tadíl�, má za cíl 

St�edisko humanitární 

pomoci.

2004

Po�et osob bez p�íst�e�í 

p�evy�uje kapacity Azylového 

domu ve Starém M�st�, proto vzniká 

podobné za�ízení Sociální poradna 

s azylovým bydlením v 

Uherském Hradi�ti.
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2012

Zm�nou názvu pro�la 

Sociální poradna

s azylovým bydlením. Nov� nese 

název Azylové bydlení 

Cusanus.

2014

Vzniklo první chrán�né 

bydlení Oblastní charity nazvané 

Ulita. Kompletn� zrekonstruovanému 

bezbariérovému domu, kde na�lo domov 

12 osob s mentálním a kombinovaným 

posti�ením, po�ehnal olomoucký 

arcibiskup Jan Graubner.

2016

�innost zahájila první 

farní dobrovolnická st�ediska, 

která pomáhají pot�ebným p�ímo 

ve farnostech. Vznikají první 

St�ediska pro farnosti 

a dobrovolnictví.

2017 

Vzniká Terapeutická 

dílna Klí�ek pro osoby 

s mentálním a kombi-

novaným posti�ením.

2010

V tomto roce vzniká 

Centrum svaté Sáry, 

které pomáhá rodinám s dít�tem 

�i d�tmi, je� se dlouhodob� 

nacházejí v nep�íznivé 

sociální situaci.
2009

Centrum denních 

slu�eb Jaro�ov m�ní sv�j 

název na Labyrint.

2006

Skon�ila spole�ná éra terénní 

zdravotní pé�e a pe�ovatelské slu�by 

a st�ediska se osamostatnila. Vznikla dv� 

nová centra: pro osoby s du�evním onemocn�ním 

v Jaro�ov� (dne�ní Labyrint) a pro seniory 

v Bor�icích (v dal�ím roce také 

v Uherském Hradi�ti, v Bor�icích 

pozd�ji kon�í).

2007

Svou �innost zahajuje 

i druhé pobytové za�ízení 

pro seniory Charitní domov v Hluku. 

Lidem, kte�í mají sní�enou sob�sta�nost, 

pomáhá nová terénní slu�ba 

Centrum osobní asistence.

2005

V tomto roce je velký boom 

charitních slu�eb. V Bor�icích byl 

otev�en D�m pokojného stá�í. �innost 

zahájila Agentura podporovaného zam�stnávání, 

pro radu k �e�ení problému je mo�né si zajít 

do Ob�anské poradny. Vzniká Dobrovolnické 

centrum a posledním nov� otev�eným 

st�ediskem je P�eprava osob 

s handicapem.
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KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉ�E 

�Hospodin podpírá v�echny 
klesající a v�echny sehnuté

nap�ímuje.� �l 145,14



Moravní náb�e�í 81, 686 01 Uherské Hradi�t�
Telefon: 723 702 153, kancelá� 572 151 454
E-mail: martina.stryckova@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Bc. et. Mgr. Martina Strý�ková
Rok vzniku: 2007
Provozní doba: Vedoucí: Po � Pá 8.00 � 16.30
Asistenti: nep�etr�itá (dle pot�eb u�ivatel�)

Poslání
Na�ím posláním je jakékoliv osob� se sní�enou sob�sta�ností  
pomoci se za�lenit s maximáln� mo�nou a osobn� cht�nou 
m�rou zp�t do spole�nosti a pomoci setrvat ve svém domácím 
prost�edí. 

Cílová skupina
Cílovou skupinou osob, kterým poskytujeme slu�bu jsou osoby 
ve v�kovém rozmezí:
mladí dosp�lí (19  - 26 let), dosp�lí (27 � 64 let), mlad�í senio�i 
(65 � 80 let), star�í senio�i (nad 80 let)
Podmínkou je v�le klienta a jeho rodiny dosahovat s pomocí 
osobního asistenta cíl�, které by byly bez osobní asistence 
nemyslitelné nebo jen t��ko proveditelné.
Slu�bu nezaji�tujeme zájemc�m, kte�í jsou trvale upoutáni 
na l��ko bez p�edpokladu návratu k jakékoliv mo�nosti zlep�ení 
mobility, dále slu�bu nezaji�tujeme osobám s úplným a trvalým 
zrakovým nebo sluchovým posti�ením. 

Cíle
Na�ím cílem je poskytovat slu�bu tak, aby klient mohl:
- �ít v p�irozeném sociálním prost�edí s rodinou, s p�áteli
- pro�ít �ivot tak kvalitn�, jak je to jen mo�né
- p�ekonávat své omezení, a tím zvý�it kvalitu svého �ivota
- udr�ovat kontakt se spole�enským prost�edím.

Co jsme vykonali
Osobní asistenci jsme v pr�b�hu roku poskytli celkem 34 
klient�m z 13 obcí. 

CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE

13

Lidé, kte�í Vám pomáhají
Na�ich 18 osobních asistent� poskytlo 10343 hodin pé�e na�im 
klient�m a strávilo p�es 2500 hodin na cestách k nim - a to p��ky, 
na kole, autem, autobusem�

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
�ná� nejmlad�í klient v roce 2017 oslavil 27. narozeniny a nej-
star�í klientka oslavila krásných 93 let
�jsme te� mnohem rychlej�í, proto�e jsme pro cesty ke klien-
t�m do terénu dostali dal�í dv� auta a máme tak k dispozici ji� 
�ty�i
�ji� �tvrtým rokem jsme navázali na spolupráci se Z� Za Alejí 
Uherské Hradi�t� v rámci Dn� prevence, druhým rokem 
p�ibli�ujeme �innosti Oblastní charity a blí�e seznamujeme 
s prací Centra osobní asistence �áky prvního stupn� Z� T.G.M. 
Uherské Hradi�t�-Ma�atice a také po�ádáme p�edná�ky 
zam��ené na zaji�t�ní sociální pé�e pro nejbli��í, kte�í se dostali 
do tí�ivé �ivotní situace � v minulém roce nap�íklad pro ob�any 
m�styse Buchlovice. O p�edná�ku projevily zájem i dal�í obce.

Pár slov od u�ivatel�
�Va�e ob�tavá práce je pro nás velkým uleh�ením a vá�íme si jí��
�D�kujeme za lidský p�ístup a optimismus, který nám i v t��kých chvílích 
dodáváte��
�Jsem ráda, �e jsem díky osobní asistenci nemusela opustit svou práci, 
jeliko� mi s pé�í o maminku pomáháte.



DOMÁCÍ PE�OVATELSKÁ SLU�BA 

Nám�stí Míru 464, 686 01 Uherské hradi�t�
Telefon: 572 552 835, 602 155 402
Email: dps@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Bc. Renata Chudíková
Rok vzniku: 2007
Slu�by poskytujeme: Po � Ne 6.00 � 20.00
Provozní doba (konzulta�ní hodiny): Po � Pá 7.00 � 15.30

V tomto �ase m��e zájemce v kancelá�i DPS získat informace 
o pe�ovatelské slu�b�, domluvit se na sociálním �et�ení, uhradit 
platby za slu�by, podat p�ipomínku, stí�nost �i pochvalu.

Poslání
Poskytovat kvalitní pomoc a podporu lidem, kte�í mají sní�enou 
sob�sta�nost z d�vodu v�ku, chronického onemocn�ní nebo 
zdravotního posti�ení, a rodinám s d�tmi, jejich� situace 
vy�aduje pomoc jiné fyzické osoby a to tak, aby jim bylo 
umo�n�no �ít b��ným zp�sobem �ivota. 

Cílová skupina
- senio�i  
- lidé s chronickým onemocn�ním 
- lidé se zdravotním posti�ením 
- rodiny s dít�tem/d�tmi, které se ocitly v nep�íznivé sociální 
  situaci

Cíle
Poskytovat slu�bu tak, aby u�ivatel mohl:
- z�stat co nejdéle ve svém domácím prost�edí,
- zachovávat své schopnosti a dovednosti,
- udr�ovat vztahy s druhými lidmi a se spole�enským prost�e-
dím. 

Co jsme vykonali
V roce 2017 pracovníci Domácí pe�ovatelské slu�by pomáhali 
448 u�ivatel�m a strávili spolu 31 942 hodin. A proto�e jsme 
terénní slu�ba, po cestách i necestách najezdili na�i pracovníci 
p�i pé�i 151 503 km v autech. Pracovníci, kte�í dová�eli lidem 
teplý ob�d, rozvezli 15 865 ob�d�. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Ka�dé ráno, den co den, vyjí�d�jí pracovníci Domácí 
pe�ovatelské slu�by autem �i na kole do terénu za na�imi 
u�ivateli, aby jim poskytli pomoc a podporu v tom, co ji� 
sami nezvládají. 

Jiní pracovníci nalo�í do aut ob�dy, aby je p�edali lidem, 
kte�í si ji� sami pro ob�d nedojdou, a kte�í je také vyhlí�ejí, 
aby spolu prohodili pár slov. 

V terénu jsou pracovníci odkázáni sami na sebe, musí se 
sami rozhodovat a �e�it spoustu �asto spletitých situací, 
které ten den p�inese. 

Proto�e poskytujeme pé�i od pond�lí do ned�le, od 6.00 
do 20.00, pracovníci vyjí�d�jí mezi 16.00 a 20.00 také na 
ve�erní slu�bu, stejn� jako o víkendech a svátcích.
Jak vidíte je mo�né díky Domácí pe�ovatelské slu�b�, 
p�ípadn� dal�ím slu�bám Oblastní charity, z�stat ve svém 
domácím prost�edí. Proto�e DOMA JE DOMA.
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Velehradská t�. 181, 686 01 Uherské Hradi�t�
Telefon: 606 642 407
E-mail: poniv@uhradiste.charita.cz
Vedoucí �idi�: Václav Má�ala
Rok vzniku: 2005
Provozní doba:  Po � Pá 7.00 � 15.30
(Mimo tuto dobu po p�edchozí domluv�)

Poslání
Zprost�edkovává p�evoz lidem se zdravotním handicapem 
(osoby na invalidních vozících, dr�itelé pr�kaz� ZTP, osoby 
s mentálním posti�ením i s doprovodem asistenta aj.) z místa 
na místo. P�emís�uje také kompenza�ní pom�cky pot�ebným. 

Cílová skupina
U nás se svezete bezbariérovými vozidly. Na�ich slu�eb 
vyu�ívají jednotlivci, skupiny i r�zné organizace.

P�EPRAVA OSOB
SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM

Poslání
Usnad�uje �ivot a lé�bu nemocným, lidem po úrazech 
a senior�m. 
Kompenza�ní pom�cky pomáhají nahradit t�lesné funkce, 
které v d�sledku úrazu nebo nemoci optimáln� nefungují.

Cíle
Zajistit nejv�t�í mo�ný komfort klienta, aby s pom�ckami 
co nejlépe zvládal stejné denní úkony jako d�íve.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V roce 2017 se nejvíce p�j�ovaly: chodítka 164x, el. postele 
135x a mechanické vozíky 92x.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Za rok 2017 jsme celkem najeli 60.600km.
Nejdel�í cesty s klienty byly do lázní Darkov, 
výlet na sv. Kope�ek u Olomouce a cesta do Velkých Pavlovic.

P�J�OVNA KOMPENZA�NÍCH
POM�CEK

Velehradská t�. 247, 686 01 Uherské Hradi�t�
Telefon: 731 619 642
E-mail: blanka .zamecnikova@uhradiste.charita.cz
Odpov�dný pracovník: Blanka Záme�níková
Rok vzniku: 2006
Provozní doba:  Po, Út, �t  8.00 - 15.30, St 8.00 - 17.00, 
Pá 8.00 - 14.00
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AMBULANTNÍ A POBYTOVÉ
SLU�BY PRO SENIORY 

�Skryj m�, Hospodine, 
ve stínu svých k�ídel.� �l 27, 1



CENTRUM DENNÍCH SLU�EB PRO SENIORY

Kontakt: Centrum denních slu�eb pro seniory
Moravní náb�e�í 81, 686 01 Uherské Hradi�t� - Rybárny
Telefon: 725 520 983
E-mail: cds@uhradiste.charita.cz
Zástupce vedoucí: Pavlína �merdová, DiS. 
Rok vzniku: 2008
Provozní doba: Po - Pá  7.00 - 15.30
Kapacita: 10 osob v jeden okam�ik

Poslání
Centrum denních slu�eb pro seniory poskytuje ambulantní 
slu�bu, která nabízí p�im��enou individuální pomoc a podporu 
senior�m se sní�enou sob�sta�ností, kte�í cht�jí trávit volný �as 
v p�íjemném prost�edí a ve spole�nosti svých vrstevník�. 

Cílová skupina 
Senio�i od 60 let, kte�í mají sní�enou sob�sta�nost z d�vodu 
v�ku, chronického onemocn�ní nebo zdravotního posti�ení 
a jejich� situace vy�aduje pomoc jiné fyzické osoby a kte�í mají 
zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. 

Cíle
Podpora a pomoc senior�m se sní�enou sob�sta�ností.
Za�len�ní u�ivatel� za�ízení do spole�enského d�ní.
Zvy�ování kvality poskytované slu�by CDS.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V roce 2017 se senio�i vypravili na 3 výlety, nav�tívili 2 
výstavy a shlédli 3 vystoupení.
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DOMOV POKOJNÉHO STÁ�Í BOR�ICE
ODLEH�OVACÍ SLU�BA BOR�ICE

Bor�ice 274, 687 09 Bor�ice
Telefon: 572 501 130, mobil 602 381 821
E-mail: domov.borsice@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Julie Chovancová 
Rok vzniku: 2005
Provozní doba: nep�etr�itá
Kapacita: 
Domov - 31 l��ek
Odleh�ovací slu�ba - 8 l��ek

Poslání
Poskytujeme podporu, pomoc a laskavou pé�i senior�m, kte�í se 
ocitli v situaci, kterou nejsou schopni �e�it vlastními silami, 
v�etn� pé�e zdravotní.
Odleh�ovací slu�ba je krátkodobá pomoc senior�m v situaci, 
kdy si rodina pot�ebuje od pé�e odpo�inout nebo není schopna 
pé�i zajistit.

Cílová skupina
Osoby, které ze zdravotních �i jiných d�vod� nejsou schopné 
zaji��ovat své základní �ivotní pot�eby ve vlastním prost�edí 
a jejich situaci není mo�né �e�it pomocí rodiny ani vyu�itím 
terénními slu�bami. 
U domova jsou to senio�i star�í 65 let, u odleh�ovací slu�by, 
krom� senior�, také osoby se zdravotním posti�ením, a to od 27 
do 65 let v�ku.

Cíle
- Vytvo�ení spokojeného domova lidem, kte�í ji� nemohou 
�i necht�jí z�stat sami v domácím prost�edí a hledají klidné 
bydlení v malém spole�enství svých vrstevník�. 
- Zvy�ování sob�sta�nosti a samostatnosti u�ivatel� a na-
pl�ování jejich pot�eb tak, aby z�stali sou�ástí p�irozeného 
spole�enství, kde léta �ijí.
-  Podpora aktivit, zájm� a schopností u�ivatel�.
- Zaji�t�ní pomoci rodinám pe�ujícím o svého blízkého p�e-
chodným p�evzetím pé�e o seniora.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V roce 2017 jsme m�li 40 klient� na trvalém pobytu a 101 
klient� na odleh�ovací slu�b�.
Ka�dý rok probíhá u nás na domov� Den otev�ených dve�í, 
tento leto�ní byl v�ak trochu jiný. Na�e pozvání p�ijal Mgr. 
Bartolom�j Pavel �erný, OFM, který se zhostil nejen 
slavnostní m�e svaté, ale také obnovy vysv�cení domova 
a bral to skute�n� poctiv�.  Následn� �editel charity Ing. Ji�í 
Jake� a bor�ický starosta Ing. Roman Jílek spole�nými 
silami p�est�ihli stuhu, která otev�ela nov� zrestaurovanou 
repliku hradu Karl�tejn, která se díky udr�bá�i Liboru 
Ma�kovi op�t py�ní p�i vjezdu do domova. 
Na�e pozvání p�ijali také místní Stoproun�tí vina�i, jejich 
zp�v se nesl krajinou i za p�isp�ní mnohých na�ich obyvatel.
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CHARITNÍ DOMOV HLUK
ODLEH�OVACÍ SLU�BA HLUK

Sokolská 1408, 687 25 Hluk
Telefon: 606 714 433, 572 508 418
E-mail: eva.maluskova@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Eva Mal��ková
Rok vzniku: 2007
Provozní doba: neomezená

Poslání
V Charitním domov� poskytujeme pobytovou slu�bu rodinného 
typu, pomoc a podporu se zaji�t�ním komplexní pé�e dvaceti 
p�ti lidem, je� nemohou zaji��ovat své �ivotní pot�eby ve svých 
domácnostech a jejich rodina nem��e pé�i poskytnout. 
Pomáháme lidem, aby vedli plnohodnotný �ivot. Klademe d�raz 
na zachování soukromí, na d�stojnost �lov�ka a na laskavou 
pé�i poskytovanou podle individuálních pot�eb ka�dého 
�lov�ka. V Domov� pro seniory nabízíme t�i l��ka 
pro odleh�ovací slu�bu lidem, kte�í pe�ují o svého blízkého 
v domácím prost�edí, ale z n�jakého d�vodu nemohou tuto pé�i 
na ur�itou dobu zajistit, nebo si pot�ebují jen odpo�inout.

Cílová skupina
Na�e za�ízení je ur�eno senior�m, jejich� schopnost sob�-
sta�nosti je sní�ena a jejich rodina pé�i nem��e nebo nechce 
poskytnout. Za�ízení poskytuje své slu�by v nep�etr�itém 
provozu. 

Cíle
Na�ím cílem je zajistit lidem komplexní pé�i se zam��ením 
na individuální pé�i, podporu a d�stojnost �lov�ka. Pomáháme 
a poskytujeme podporu. Sna�íme se vytvá�et chápající, milé 
a laskavé prost�edí, aktivn� individuáln� cílenou slu�bou 
napomáháme ke spokojenosti lidí a ke klidnému pro�ívání 
�ivota, aktivn� udr�ujeme kontakty za�ízení a lidí s okolím, 
rodinami, �kolami, spolky a dal�ími spole�enskými 
organizacemi ve m�st�.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Trvalý pobyt:
36 lidí na trvalém pobytu
95 lidí k nám cht�lo, ale nedostalo se...

Odleh�ovací slu�ba:
43 lidí na odleh�ovací slu�b�
66 lidí  k nám cht�lo, ale nedostalo se...
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PROJEKTY PRO LIDI
S HANDICAPEM 

�Jaké dobro, jaké blaho,
kde lidé bydlí svorn�.� �l 133, 1



DENNÍ CENTRUM SVATÉ LUDMILY

Velehradská t�. 247, 686 01  Uherské Hradi�t�
Telefon: 572 540 592, 734 510 397
E-mail: dcludmila@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Lenka �ev�íková
Rok vzniku: 1998
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 14.00
Kapacita: 16 osob v jeden okam�ik

Poslání 
Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradi�ti nabízí 
dosp�lým lidem s mentálním a kombinovaným posti�ením 
z Uherského Hradi�t� a blízkého okolí individuální pomoc 
a podporu sob�sta�nosti p�i za�le�ování se do b��ného �ivota. 
Integrací se sna�íme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci 
a vylou�ení ze spole�nosti. U�ivatel�m slu�by umo��ujeme také 
smysluplné vyu�ití jejich jinak volného �asu. 

Cílová skupina
U�ivateli jsou dosp�lé osoby star�í 18ti let s mentálním a kom-
binovaným posti�ením v pásmu lehkého a� st�edn� t��kého 
mentálního posti�ení.

Cíle
Umo�nit u�ivatel�m kontakt s p�irozeným prost�edím, získat 
nové sociální dovednosti, dosáhnout co nejv�t�í samostatnosti 
a co nejvy��í úrovn� za�len�ní se do spole�nosti. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
- na�i u�ivatelé vystavovali své práce v Galerii pod stromy 
v Uherském Ostrohu.
- na�i u�ivatelé se poprvé zú�astnili originální kolekce jed-
noaktových balet� souboru Balet Praha Junior. M�li 
mo�nost tak srovnat jednotlivé tane�ní techniky, a to od 
klasické baletní techniky p�es sou�asný tanec po jazz a tanec 
s etnickými prvky.
- na�i u�ivatelé se zú�astnili interaktivní p�edná�ky na téma 
První pomoc  a své nabyté v�domosti mohli zúro�it p�i akci 
Den bez úrazu.
- zú�astnili  jsme se And�lské diskotéky.
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CHRÁN�NÉ BYDLENÍ ULITA

Velehradská t�. 246, 686 01 Uherské Hradi�t�
Telefon: 604 222 171 (vedoucí), 730 580 107 (asistenti)
E-mail: chb@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Lenka Ka�ovská, DiS.
Rok vzniku: 2014
Provozní doba: nep�etr�itá
Kapacita: 12 osob

Poslání
Posláním Chrán�ného bydlení Ulita je vytvá�et prostor k získání 
a upev�ování schopností a dovedností umo��ujících za�len�ní 
do spole�nosti dosp�lým lidem s mentálním nebo kombino-
vaným posti�ením, kte�í jsou za individuáln� stanovené míry 
podpory osobního asistenta schopni �áste�n� samostatného 
�ivota. 

Cíle
Na základ� zájmu u�ivatele a individuáln� stanovené míry 
podpory asistenta vytvá�íme podmínky zaji��ující u�ivateli 
domov, v n�m� m��e rozvíjet své znalosti, schopnosti 
a dovednosti vedoucí ke zvy�ování, upevn�ní a udr�ení své 
sob�sta�nosti a samostatnosti v maximální mo�né mí�e.

Cílová skupina
Osoby ve v�ku 18-64 let:
- osoby s mentálním posti�ením (osoby s lehkým a� st�edním 
mentálním posti�ením, osoby se získaným po�kozením 
mozku). 
- osoby s kombinovaným posti�ením (osoby s mentálním a t�-
lesným posti�ením, osoby s mentálním a sluchovým 
posti�ením, osoby s mentálním a zrakovým posti�ením).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
- jednomu u�ivateli Chrán�ného bydlení Ulita se poda�ilo 
dosáhnout svého cíle, zcela se osamostatnit a odst�hovat 
do bytu. 
NEBO JINAK: v roce 2017 jeden z u�ivatel� zcela opustil 
svou �Ulitu� a bydlí sám v byt� za podpory terénní slu�by.
- v lo�ském roce z 12 u�ivatel� chrán�ného bydlení chodilo 
7 do zam�stnání
- krom� 12 u�ivatel� s �ilo v roce 2017 v jejich obydlích 10 
domácích mazlí�k� (p�esn� 4 mor�ata, 2 �neci, 2 rybi�ky, 
1 vodní �elva a 1 spole�ný zakrslý králík).
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Terapeutická dílna Klí�ek je nejmlad�í sociální slu�bou OCH 
UH. V roce 2017 o slu�bu projevilo zájem celkem 28 
u�ivatel�, z toho 23 �en a 5 mu��. 

U�ivatelé si dle svých zájm�, �asových mo�ností a nastavení 
individuálních plán� volí, kdy a jak �asto budou do slu�by 
docházet. Vzhledem k tomu, �e n�které u�ivatele r�zn� limituje 
jejich zdravotní stav a fyzická kondice, je skladba �inností, 
kterým se v�nujeme, velmi pestrá a pravideln� rozd�lená. 
V pond�lí, úterý a ve �tvrtek se u�ivatelé v�nují kreativní 
rukod�lné práci, kdy u�ivatele motivujeme v�dy k co 
nejsamostatn�j�í práci vzhledem k jejich mo�nostem 
a schopnostem. V úterý je �icí dílna,  keramická dílna, ve �tvrtek 
korálková tvorba, kde u�ivatelé mají mo�nost tvo�it korálkové 
�perky a dekorace a rozvíjet tím své kreativní cít�ní a posilovat 
jemnou motoriku a pracovní dovednost. V úterý a ve �tvrtek je 
klient�m k dispozici d�eva�ská dílna. Ve st�edu a v pátek se mají 
u�ivatelé mo�nost ú�astnit pravidelných nácvik� va�ení, 
které se konají na deta�ovaném pracovi�ti v prostorách 
Chrán�ného bydlení Ulita. 
Zám�rem slu�by je vést u�ivatele k co nejv�t�í samostatnosti 
v �innosti i rozhodování a rozvíjet jejich pracovní a sociální 
návyky a rozvíjet u u�ivatele schopnost sebeobsluhy v co nej-
vy��í mí�e.

Bc. Jitka Bittnerová 

Mgr. Petra Hyblerová

Provozní doba:
Po, Út a �t  8:00 - 14:00  v ulici Franti�kánská 332,
ve St a Pá  8:00 - 14:00 na deta�ovaném pracovi�ti v Uherském 
Hradi�ti, Velehradská 246.
Vedoucí: Bc. Jitka Bittnerová

MOTTO: �Nem��ete zm�nit cestu, kdy� nejste ochotni se 
pohnout.� Ally Condie (americká spisovatelka)

Poslání
Posláním slu�by Terapeutická dílna Klí�ek, která je ur�ená lidem 
s mentálním nebo kombinovaným posti�ením, je zaji�t�ní 
podpory a prostoru k rozvoji pot�ebných pracovních 
a sociálních návyk�, sob�sta�nosti, zodpov�dnosti a schopnosti 
�ít vlastní smysluplný �ivot. Tato podpora je poskytována 
v ambulantní slu�b�.

Cílová skupina
- s mentálním posti�ením (osoby s lehkým a� st�edn� t��kým 
mentálním posti�ením, osoby se získaným po�kozením 
mozku).
- s kombinovaným posti�ením (osoby s mentálním a t�lesným 
posti�ením se zachovanou funk�ností alespo� jedné horní 
kon�etiny bez nutnosti pohybu na invalidním vozíku a nevy-
�adující celodenní pé�i, osoby s �áste�ným zrakovým 
a sluchovým posti�ením v kombinaci s mentálním posti�ením).
- ve v�ku od 18 do 64 let.

Cíle
Hlavním cílem TDK je podpora u�ivatele v nácviku praktických 
a sociálních dovedností, které jsou pot�ebné k samostatnému 
�ivotu. 
DLOUHODOBÉ CÍLE SLU�BY:
- Rozvinout pracovní schopnosti a návyky u�ivatel� slu�by 
b�hem �emeslné práce v dílnách.
- Zlep�it dovednosti v oblasti pé�e o vlastní osobu a sob�-
sta�nosti b�hem dal�ích �inností v TDK.
- Zvý�it �anci u�ivatel� slu�by �ít b��ný �ivot s vrstevníky jako 
ostatní lidé, nap�. zvý�it �anci na získání pracovního uplatn�ní.
- Rozvinout osobní schopnosti a vlohy u�ivatel� slu�eb.
- Informovat ve�ejnost o problematice mentálního posti�ení.
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POMOC OSOBÁM
V KRIZI 

�Blahoslaveni, kdo la�ní
a �ízní po spravedlnosti,
nebo� oni budou nasyceni.� 
                                      Mt 5, 6

ST�ÍPKY
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POMOC OSOBÁM
V KRIZI 

�Blahoslaveni, kdo la�ní
a �ízní po spravedlnosti,
nebo� oni budou nasyceni.� 
                                      Mt 5, 6

ST�ÍPKY
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AZYLOVÉ BYDLENÍ CUSANUS

Pr�myslová 1299, Uherské Hradi�t�
Telefon: 734 510 396
E-mail: abc@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Zden�k Vávra
Rok vzniku: 2004
Provozní doba: nep�etr�itá
Kapacita: 21 l��ek

Poslání
Posláním Azylového bydlení Cusanus je podpo�it �lov�ka 
v nep�íznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. �eny, 
mu�i i páry zde nacházejí do�asné ubytování a dal�í podporu 
p�i dosahování p�íznivých zm�n ve svém �ivot�. Snahou 
za�ízení je vytvá�et bezpe�né prost�edí a cílen� p�ispívat 
k za�len�ní u�ivatel� do b��ného �ivota spole�nosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvo�í �eny, mu�i a páry bez p�íst�e�í ve v�ku 
od 18 do 70 let.
Do cílové skupiny nespadají: azylové bydlení neposkytujeme 
osobám, které nejsou sob�sta�né nebo je jejich sob�sta�nost 
výrazn� omezena (pot�ebují bezbariérový p�ístup, pot�ebují 
trvalý dohled apod.) a osobám, které nespl�ují kritéria 
léka�ského potvrzení o bezinfek�nosti.

Cíle
Cílem slu�by je stabilizovat sociální situaci u�ivatel�, a poté 
dosáhnout jejich za�len�ní do b��ného �ivota. Pokou�íme se 
rovn�� o zmírn�ní dopad� bezdomovectví ve Zlínském kraji.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
�v roce 2017 jsme poskytli slu�bu 60 u�ivatel�m, kte�í na-
plnili kapacitu z 93,4%.
�p�i odchodu ze za�ízení m�lo 68,2% u�ivatel� zaji�t�ný 
p�íjem (nezapo�ítány p�íjmy z dávek) a 65,8% u�ivatel� m�lo 
zaji�t�né bydlení (nezapo�ítáni odchozí do sociálních a zdra-
votnických slu�eb).
�zajímáme se také o volno�asové aktivity u�ivatel�. Jdeme si 
t�eba spolu zahrát stolní tenis.

Co na�e budoucnost?
Pracujeme na vytvo�ení vhodných materiáln� technických 
podmínek pro kvalitní poskytování slu�by azylové bydlení.

Pár slov od u�ivatel�:  ��ím je na�e slu�ba pro Vás nejvíce 
zajímavá?�:

Pomoc lidem bez domova, aby ne�ili na ulici.

Pom��e �lov�ka stabilizovat v kritické nebo problémové situaci.

Pomoc druhým, kte�í to opravdu pot�ebují. Snad i já budu moci 
vrátit pomoc, která mi byla za 5 minut 12 poskytnuta.

Dala mi prostor a �as k uspo�ádání �ivota a svých osobních v�cí 
a zále�itostí s ú�ady.
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TERÉNNÍ PROGRAM CUSANUS

Pr�myslová 1299, Uherské Hradi�t�
Telelefon: 734 510 396
E-mail: abc@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Zden�k Vávra
Rok vzniku: 2015

Poslání
Posláním Terénního programu Cusanus je vyhledávání 
a kontaktování lidí na ulici, kte�í jsou bezprost�edn� ohro�eni 
bezdomovectvím, vedou rizikový zp�sob �ivota nebo jsou tímto 
zp�sobem �ivota ohro�eni. �innost slu�by je zam��ena 
na dosa�ení p�íznivých zm�n v jejich dosavadním zp�sobu 
�ivota. 

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvo�í osoby bez p�íst�e�í a osoby, které vedou 
rizikový zp�sob �ivota nebo jsou tímto zp�sobem �ivota 
ohro�eny. �eny a mu�i ve v�ku od 18 let.

Cíle 
Cílem slu�by je stabilizovat bytovou situaci u�ivatel� umíst�ním 
v azylových domech, ubytovnách nebo vlastním bydlení. 
Pokou�íme se rovn�� o zmírn�ní dopad� bezdomovectví 
ve Zlínském kraji. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
�v roce 2017 jsme poskytli slu�bu 34 u�ivatel�m.
�p�i odchodu ze slu�by m�lo 44 % u�ivatel� zaji�t�né 
ubytování.
�v minulém roce jsme strávili na ulicích 28080 minut.

Co na�e budoucnost?
Do budoucna chceme sladit terénní program s �inností 
nízkoprahového denního centra a vytvo�it vhodné podmínky 
pro provoz této slu�by.
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OB�ANSKÁ PORADNA UHERSKÉ HRADI�T�

Velehradská t�ída 181, 686 01  Uherské Hradi�t�
Telefon: 572 540 723, mob.:  606 453 502
E-mail: obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz
Pracovníci: Jan Franc, DiS. � vedoucí sociální pracovník
Mgr. Veronika Vávrová � sociální pracovník
Mgr. Lenka Hor�icová � sociální pracovník
Rok vzniku: 2005
Provozní doba:  
Po, Út, St, �t 8.00 � 12.00, 13.00 � 15.00, Pá 8.00 � 12.00  

Poslání
Na�ím posláním je poskytovat informace, rady a pomoc v�em 
lidem, kte�í se na nás obrátí z d�vodu nep�íznivé sociální situace 
nebo proto, �e jim taková situace hrozí a nedoká�í ji �e�it 
vlastními silami. Snahou poradny je usilovat o to, aby lidé znali 
svá práva a povinnosti a byli sami schopni hájit své oprávn�né 
zájmy. 

Cíle
Jedná se o poradenství, kdy �ob�an radí ob�anovi�. Poradci 
nejsou právníci, ale sociální pracovníci speciáln� vy�kolení 
v oblasti právních norem, podávají informace o právech a po-
vinnostech klienta podle aktuálních právních p�edpis�. 
Ob�anské poradenství usiluje o to, aby klient:
- porozum�l své situaci a lépe se v ní orientoval
- znal svá práva a povinnosti
- v�d�l, jak hájit své oprávn�né zájmy
- znal mo�nosti �e�ení své situace
- znal dostupné slu�by
- um�l vyjád�it své pot�eby a p�ání
- um�l v rámci �e�ení svého problému samostatn� a aktivn� jednat.

Cílová skupina
Na poradnu se mohou obrátit lidé, kte�í se dostali do nep�íznivé 
sociální situace, nebo kte�í se domnívají, �e jim taková situace 
hrozí a nedoká�í ji �e�it vlastními silami. Nep�íznivou sociální 
situací je jakýkoliv subjektivn� vnímaný problém klienta, 
který sám nedoká�e �e�it.

Poskytované slu�by
Ob�anská poradna poskytuje informace (nap�. �íslo zákona 
nebo zn�ní vybraných paragraf�, zprost�edkovává kontakt 

na dal�í pomáhající instituce), rady (poradce s klientem hledají 
r�zné zp�soby �e�ení situace, zva�ují jejich klady a zápory), 
aktivní pomoc (nap�. p�i vysv�tlování obsahu r�zných 
dokument� nebo pou�ití vzor�, pomoc s výpo�ty aj.) 
a asistenci (nap�. pomoc p�i vypl�ování formulá�� nebo te-
lefonické vyjednávání s t�etí stranou). 
Ob�anská poradna poskytuje poradenství v t�chto oblastech:
- sociální dávky, sociální slu�by, poji�t�ní
- pracovn�-právní vztahy a zam�stnanost
- bydlení, rodinné a partnerské vztahy
- majetkoprávní vztahy a náhrada �kody
- �nan�ní a rozpo�tová problematika
- zdravotnictví, �kolství a vzd�lávání
- ekologie, právo �ivotního prost�edí
- ochrana spot�ebitele
- základy práva �R, právní systém EU
- ob�anské soudní �ízení
- ve�ejná správa
- trestní právo, ústavní právo.

Slu�by jsou poskytovány anonymn�, bezplatn�, nezávisle 
na jiných institucích a nestrann� (poradce p�i práci s klienty 
neprosazuje své názory, postoje a hodnoty a rady poskytuje 
v�em ob�an�m bez rozdílu).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V roce 2017 se na nás obrátilo 683 klient� a celkem prob�hlo 
1085 konzultací.
- V roce 2017 jsme m�li 249 konzultací k problematice dluh�.
- Poskytujeme také psychologické poradenství, zejména jako 
podporu p�i p�ekonávání obtí�né �ivotní situace.
- Kdybychom se�etli �as v�novaný poradenství v roce 2017, 
radili bychom nep�etr�it� p�ibli�n� 60 dn�.
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P�ÍMÁ POMOC OB�AN�M V SOCIÁLNÍ TÍSNI

Poslání
P�ímá pomoc je poskytována ob�an�m nacházejícím se v ne-
p�íznivé �ivotní situaci nebo v sociální tísni, �ijícím v regionu 
p�sobnosti Oblastní charity Uherské Hradi�t�. 

Cílová skupina
Je poskytována na základ� výsledku sociálního �et�ení, v rámci 
kterého je vyhodnocována aktuální situace �adatele, jsou 
navr�eny dal�í kroky do budoucna, v�e za aktivního p�ístupu 
�adatele. Kone�né rozhodnutí o poskytnutí p�ímé pomoci je 
v kompetenci �editele Oblastní charity Uherské Hradi�t�. 
P�i rozhodování úzce spolupracujeme s m�stskými a obecními 
ú�ady a dal�ími institucemi, které jsou v jednotlivých p�ípadech 
zaanga�ovány. 

Cíle
Cílem p�ímé pomoci je, aby m�la dlouhodob� pozitivní dopad 
(nebyla jen krátkodobou �náplastí� na problém), a zárove� 
aby p�im�la �adatele k vlastnímu aktivnímu �e�ení své situace. 

P�ímá pomoc je nenároková. �adatelé p�icházejí bu� sami 
nebo na doporu�ení m�stských �i obecních ú�ad� obcí, kde mají 
trvalé bydli�t�. Obracejí se na nás zejména osam�lí rodi�e 
s d�tmi, rodiny a osoby v sociální nouzi a lidé s posti�eními 
nebo rodiny, které o handicapované �leny rodiny pe�ují.

Nej�ast�j�ími p�í�inami pot�eby pomoci jsou: krizová situace 
spojená s rozpadem man�elství, vá�ný zdravotní stav n�kterého 
z rodi�� �i rodinných p�íslu�ník�, dlouhodobá nezam�stnanost, 
�ivelné pohromy aj. Poskytnutí m��e být v n�kolika formách � 
nap�. p�ímá úhrada dlu�ných �ástek (energie, �kolné, nájemné 
aj.) nebo zakoupení pot�ebného vybavení, p�ípadn� také 
potravin.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V roce 2017 jsme realizovali 70 p�ímých pomocí v celkové 
�ástce 220 tisíc K�.
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AZYLOVÝ D�M SVATÉHO VINCENCE

Na Hradbách 700, 686 03 Staré M�sto
Telefon: + 420 572 542 988, 731 626 194
E-mail: ad.vincence@uhradiste.charita.cz
Vedoucí za�ízení: Mgr. Otto Hole�ek
Rok vzniku: 2000
Provozní doba: nep�etr�itá
Kapacita: 30 l��ek

Poslání
Posláním Azylového domu svatého Vincence je poskytnutí 
podpory mu��m, kte�í se ocitli v nep�íznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni �e�it 
vlastními silami, ale cht�jí danou situaci vy�e�it a v co nejkrat�í 
mo�né dob� se vrátit do b��né spole�nosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinu u�ivatel� tvo�í osoby bez p�íst�e�í, mu�i 
na okraji spole�nosti, ve v�ku 18 a� 80 let, pln� mobilní 
a sob�sta�ní, bez základního zabezpe�ení, navracející se z psy-
chiatrických a protialkoholních lé�eben, z výkonu trestu odn�tí 
svobody, ze �kolských za�ízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy po dosa�ení zletilosti, osoby v krizi a lidi �ijící na ulici.

Cíle
Poskytnutí p�íst�e�í 
Pomoc p�i �e�ení aktuální situace 
Stabilizace sociální situace 
Resocializace
Zvy�ování kvality poskytované slu�by
Prevence p�enosných nemocí

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V minulém roce jsme postupn�, p�i kapacit� 30 l��ek a 5 
pracovníky v p�ímé pé�i, pomohli 61 mu��m bez p�íst�e�í 
za�ít nový �ivot. K nej�ast�j�í form� pomoci pat�í 
poskytnutí p�íst�e�í (p�espání), co� jsme vloni poskytli 9 
147 krát. Krom� toho bylo klient�m vloni poskytnuto 
nap�íklad 2 278 ks oble�ení.

Pár slov od u�ivatel�:

Azylový d�m je defakto nové, �isté a útulné za�ízení. Jsem od rána 
do ve�era v práci. Jen si kolikrát pokládám otázku, �e jsou zde lidé, 
kte�í si pobyt a pomoc zde snad ani nezaslou�í�, jako kdyby nebyli 
rádi za teplo, �istotu a vst�ícnost personálu. Záv�rem konstatuji, 
�e i kdy� je tento dotazník anonymní, já se za sv�j názor nestydím 
a klidn� se podepí�u. S pozdravem S.D.
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PRÁCE S RODINAMI
A D�TMI 

�A� se d�je cokoliv, láska
vydr�í, láska v��í, láska
má nad�ji, láska vytrvá.� 
                                      1 kor 13, 7



CENTRUM SVATÉ SÁRY

Studentské nám�stí 1531, 686 01 Uherské Hradi�t�
Telefon: 606 641 980
E-mail: sara@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Bo�ena Horáková
Rok vzniku: 2010
Provozní doba: 
Terénní forma: Po, Út, St, �t 8.00 � 17.00, Pá 8.00 � 12.00
Ambulantní forma: St 8.00 � 15.30, Pá 8.00 � 12.00

Poslání
Centrum sv. Sáry je sociáln� aktiviza�ní slu�ba pro rodiny 
s d�tmi, která je poskytována osob� nebo celé rodin� pe�ující 
alespo� o  jedno �i více d�tí ve v�ku 0 � 18 let z ORP Uherské 
Hradi�t�. Slu�ba podporuje rodiny, které se ocitly v �ivotní 
situaci, je� by mohla mít nep�íznivý vliv na dít� nebo ho mohla 
ohro�ovat. Slu�ba je poskytována terénní i ambulantní formou.

Cílová skupina
Rodiny s dít�tem/d�tmi do 18 let z Uherského Hradi�t� a okol-
ních obcí.

Cíle
Znovuobnovení zdravého fungování rodiny s p�íznivým 
dopadem na vývoj dít�te. Vedeme rodinu ke zvý�ení 
samostatnosti, zlep�ení schopnosti ke vzájemné komunikaci 
mezi �leny rodiny. P�edcházíme umíst�ní dít�te do ústavní pé�e 
a motivujeme rodinu k vytvo�ení vhodných podmínek 
pro navrácení dít�te do rodinného prost�edí.

Co jsme vykonali
Po�et podpo�ených u�ivatel�: 104.
Po�et ujetých km (3 osobní auta) 21.656, mnoho dal�ích p��ky.
Po�et obcí, kde na�e slu�ba poskytuje slu�bu v�etn� UH, je 25. 
Po�et pracovnic od 1. 9. 2017 navý�en z 8 na 9.

Úsp��nost:
- v jednom p�ípad� se poda�ilo návrat d�tí z p�stounské rodiny  
zp�t do biologické rodiny
- pomohli jsme najít bydlení 14x
- zlep�ení �kolních výsledk� 4x

- nalezení nového zam�stnání 3x
- �e�ení �nancí a dluh� 7x
- v u�ivatelských rodinách se v roce 2017 narodila 4 miminka

Akce: 
Celkem 4 akce s celkovou ú�astí 358 osob.
Jen na Mikulá�i bylo 180 osob z toho 94 d�tí!!! (Orlovna 
praskala ve �vech).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Nejpo�etn�j�í domácností, se kterou jsme v roce 2017 
spolupracovali, se stala �ty�genera�ní rodina, která �ítala 
prarodi�e, rodi�e, sedm nezletilých d�tí, jedno zletilé 
a jednoho vnuka. Celkem 13 lidí v jedné domácnosti.
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Pou�ité zkratky

ABC - Azylové bydlení Cusanus

AD - Azylový d�m sv. Vincence

COA - Centrum osobní asistence

CDS - Centrum denních slu�eb pro seniory

CSS - Centrum sv. Sáry

DCL - Denní centrum sv. Ludmily

DBT - Domov pokojného stá�í Bor�ice

DBP - Domov Bor�ice - odleh�ovací slu�ba

DHT - Charitní domov Hluk

DHP - Domov Hluk - odleh�ovací slu�ba

DPS - Domácí pe�ovatelská slu�ba

LAB - Labyrint - centrum sociální rehabilitace

OP - Ob�anská poradna Uherské Hradi�t�

TUL - Nízkoprahové za�ízení pro d�ti 

         a mláde� TULiP

CHB - Chrán�né bydlení Ulita

TDK - Terapeutická dílna Klí�ek

TPC - Terénní program Cusanus

DZP - Domácí zdravotní pé�e

PKP - P�j�ovna kompenza�ních pom�cek

HS - Humanitární sklad

PHO - P�eprava osob s handicapem

PP - P�ímá pomoc ob�an�m

* Nezji�t�no - Ob�anská poradna a NZDM TULIP 
jsou anonymní slu�by, kde nezji��ujeme bydli�t� 
klienta, pokud nám ho sám nesd�lí
* * jedná se o náv�t�vy ob�anské poradny, m��e tedy 
být i opakovaná
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DOBROVOLNICKÁ
A HUMANITÁRNÍ �INNOST 

�Ovocem Ducha je láska,
radost, pokoj ...� Gal 5, 22-23



ST�EDISKO HUMANITÁRNÍ POMOCI

St�edisko humanitární pomoci
Velehradská t�. 247, 686 01 Uherské Hradi�t�
Telefon: 572 555 783, 602 194 358
E-mail: info@uhradiste.charita.cz
Rok vzniku: 1991 

Humanitární sklad:
Rostislavova 488, 686 01 Uherské Hradi�t� 
Provozní doba: ka�dé první pond�lí v m�síci  14.00  � 17.00 hod.

Poslání
Chceme se setkávat s porozum�ním, nezi�tnou pomocí, 
kterou �lov�k vykonává ve prosp�ch jiné osoby, ale i  naplnit 
slova citátu:� Z daru dýchá láska a kdo ho p�ijímá, vnímá dobro.�.  
Ochota, �t�drost, námaha úsilí, spolupráce to jsou atributy 
charakterizující dárce, dodávajícím materiální i nemateriální 
pomoc humanitárního skladu.
P�edchozí �ádky mo�ná nazna�ují, �e hlavní náplní tohoto 
st�ediska je �jen� práce s kilogramy materiálu.
Není to celá pravda. P�ímá materiálová pomoc probíhá ve dvou 
úrovních. �t�drý  dárce a spokojený obdarovaný. Charita je 
v tomto procesu d�le�itým a lidským propojením obou stran.

D�kujeme
Za p�inesené dary d�kujeme v�em dárc�m z Uherskohradi��ska,  
Farním charitám Bor�icím u Blatnice, Hluku, Kunovicím, 
Jalubí, Ostro�ské Lhot�, Misijnímu klubku Buchlovice, ��K 
Medlovice a okolí, �S� Hrad�ovice, Slováckému divadlu 
Uherské Hradi�t� /�erní�ková  / a fa RIBOS .

D�kujeme za d�tské výbavi�ky, 6 ks ko�árk�, postýlky,  nádobí, 
kuchy�ské a domácí pot�eby, 185 pár� d�tské, dámské i pánské 
obuvi, lo�ní prádlo, ru�níky, hygienické pot�eby, ru�n� pletená 
obinadla, pono�ky, diptr. brýle, plastová ví�ka, o�acení, deky,  
nové matrace, hra�ky...

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Z humanitárního skladu neode�lo s prázdnou 205 mu��, 
57 �en a 46 d�tí.
P�inesené o�acení pomohlo obyvatel�m  azylových dom�, 
a také hospitalizovaným v nemocnici. Obrací se na nás 
s prosbou o pomoc pracovníci m�stských a obecních ú�ad�, 
policie, sousedé, osoby ve výkonu trestu .
U�ivatel�m na�ich st�edisek jsme pomohli klubí�ky vlny 
a zbytkovým textilem  na ergoterapii.

Stalo se tradicí a te�kou za uplynulým rokem
Osam�lým u�ivatel�m charitních st�edisek p�i�lo k u�itku, 
i moc chutnalo, a obohatilo chudý váno�ní st�l výborné váno�ní 
pe�ivo z farnosti Kunovice, Ostro�ské Lhoty, Starého M�sta 
a Uherského Hradi�t�.

DÍKY ZA SPOLUPRÁCI A EXPEDICI HUMANITÁRNÍ 
POMOCI  ZA HRANICE �R
St�edisko humanitární pomoci reagovalo na prosbu Pomoci 
bez hranic, o. s. a pomohlo k napln�ní kontejneru textiliemi, 
obuví, postýlkami, ko�árky a jinými pot�ebami pro humanitární 
pomoc na východní Slovensko.
Rovn�� jsme se zapojili se spole�ností LIONS RECYCLE FOR 
SIGHT do sbírky brýlí do daleké Afriky. Kone�ný po�et 
dioptrických pom�cek byl 5000ks.
D�kujeme sdru�ení Omega Kyjov za p�evzetí a distribuci 580 ks 
ru�n� pletených obinadel.

D�kujeme �ímskokatolické farnosti ve Vala�ském Mezi�í�í 
a p�edev�ím lidem, kte�í darovali pou�ité po�tovní známky. 
Známky putují k �eholník�m do N�mecka na �latelistické burzy. 
Výt��ek z prodeje t�chto známek je ur�en pot�ebným do zemí 
Afriky. Známek jste darovali 15,5 kg, tj. p�ibli�n� 13.000 ks !

St�edisko humanitární pomoci bylo zapojeno do akce Kontejner 
pro Haiti. Ú�elem této sbírky bylo zaji�t�ní �kolních pom�cek, 
sportovních pom�cek, �icích stroj� a jiných pot�ebností 
pro obyvatele  Haiti.
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JAK JE�T� POMÁHÁME

POD�KOVÁNÍ Z HAITI 
,,Milí p�átelé, je v d�kovném dopise, zdravím Vás a ráda bych se 
s Vámi pod�lila spole�n� se sestrou RENEE QUADROS z Haiti 
o radost, kterou jste p�i Va�em zapojení se do sbírky  Kontejner  
pro Haiti ud�lali. Z charity Uherské Hradi�t� p�ipluly �lapací �icí 
stroje, nit�, jehly, kno�íky, n��ky a dal�í �icí pot�eby. Metrový textil 
i zbytky látek vyu�ijí �eny v nov� vzniklé �icí díln�.�

Co k tomu dodat?
P�EJEME V�EM �VADLENKÁM A BUDOUCÍM KREJ�ÍM, 
A� SE DÍLO PODA�Í A PADNE  JAKO ULITÉ . 
T�eba si jednou p�e�teme  na visa�ce: Vyrobeno v GONAIVES  
nebo BAILE de HENNE.

Rychlá a ú�inná je potravinová pomoc lidem v okam�ité 
krizi

Do potravinových  sb�rných ko�� ozna�ených na�ím logem 
v prodejnách v Uherském Hradi�ti: ENAPO v Ma�aticích 
a Hradi��anka na Masarykov� nám�stí, ve Starém M�st� 
Potraviny Kou�imová, lidé vkládají trvanlivé potraviny -  
masové konzervy, rý�i, t�stoviny, pa�tiky, rybi�ky, mouku, 
krupici, cukr, olej, t�stoviny, lu�t�niny, polévku v �pytlíku�, �aj, 
pi�koty, oplatky, lentilky, �okoládu apod. Potraviny jsou 
evidovány a p�erozd�leny pot�ebným.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V roce 2017 to bylo více ne� 496 kg potravin, které pomohly 
90 mu��m, 28 �enám a  66 rodinám s d�tmi.
Srde�né díky Vám v�em za to, co jste ud�lali  pro  pot�ebné.

P�ijímat dary je lidské a obdarovávat chudé je bo�ské. (Walter)
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Velehradská 181, 686 01 Uherské Hradi�t�
Telefon: 602 381 789
E-mail: dc@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Bc. Barbora Grósová
Rok vzniku: 2005
Provozní doba: dle individuální dohody

Poslání
Prost�ednictvím dobrovolník� pomáháme v�ude tam, kde je 
na�í pomoci pot�eba. Zam��ujeme se p�edev�ím na do-
brovolnické programy pro d�ti a mláde� (dou�ování + sociáln� � 
preventivní program Kamarád do nepohody) a na programy 
zam��ené na aktivizaci senior�.

Cílová skupina
Dobrovolníci jsou oby�ejní lidé, kte�í d�lají neoby�ejné v�ci. 
Jsou to v�ichni, kte�í cht�jí ze své dobré v�le, ve svém volném 
�ase a bez nároku na finan�ní odm�nu vykonávat �innost 
ve prosp�ch jiných lidí.
Dobrovolnické aktivity jsou ur�eny v�em osobám, které po-
t�ebují a cht�jí p�ijmout pomoc (nap�. d�ti a mláde�, rodiny 
s d�tmi, lidé s r�zným typem handicapu, d�ti a mláde� ohro�ení 
delikvencí, senio�i, osoby v sociální nouzi aj.)

Cíle
- zvy�ovat pov�domí ve�ejnosti o dobrovolnictví jako ob�anské 
ctnosti
- zapojení lidí v�ech v�kových kategorií do dobrovolnické 
�innosti
- �kolením a supervizemi zajistit, aby práce dobrovolník� byla 
kvalitní a efektivní

Co jsme vykonali
- v roce 2017 se ná� tým p�iblí�il k po�tu 85 dobrovolník�.
- tento rok se na�i dobrovolníci aktivn� podíleli na organizaci 
10 r�zných akcí.
- b�hem leto�ního roku na�i dobrovolníci se �kolní p�ípravou 
pomohli tém�� 30 d�tem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
P�ed Vánocemi dobrovolníci rozná�eli cukroví do 5 r�zných 
domov� pro seniory.
V rámci propagace dobrovolnictví jsme ve �kolách 
p�edná�eli pro více ne� 500 student�.
Na akci �Dobro�em v UH�, konané v rámci evropského týdne 
mláde�e, sv�j dobrovolnický p�íb�h sdílelo p�es 15 dobro-
volník�.
Cílem akce bylo formou neformálního komunitního kruhu 
p�iblí�it ve�ejnosti �innost dobrovolník� a Dobrovol-
nického centra (nejen) Oblastní charity Uherské Hradi�t�. 

Pár slov od n�kterých zú�astn�ných
�Díky moc za skv�lé setkání � z n�kterých p�íb�h�, co zazn�lo, m� 
a� mrazilo � super!� (Kamila)
�Inspirativní, vtipné a p�itom pou�né � p�emý�lím, �e se 
k dobrovolnictví taky zapojím.� (Renáta)
�Pot��ilo m�, �e i tady v Hradi�ti je tolik lidí, kte�í pomáhají druhým.� 
(Alena)

Pár slov od u�ivatel�

�D�kuji vám za p�id�lení dobrovolnice pro na�i dcerku � dou�ování jí 
velmi pomáhá a zlep�uje se.�
�D�kuji za dobrovolnici Ani�ku, která mi ka�dý týden chodí 
zp�íjemnit �as tady do domova pro seniory. Vykládáme si a na �as s ní 
se v�dycky velmi t��ím.�
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ST�EDISKO PRO FARNOSTI 
A DOBROVOLNICTVÍ

Velehradská t�. 181, 686 01 Uherské Hradi�t�
Telefon: 731 697 236
E-mail: sfd@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Hana Brigita Reichsfeld
Rok vzniku: 2016

Nové st�edisko pro farnosti a dobrovolnictví vzniklo jako 
odpov�� na výzvu otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, 
aby v ka�dé farnosti arcibiskupství pracovalo farní st�edisko 
Charity sdru�ující dobrovolníky ve farnosti.

Na za�átku organizované charitní �innosti na Morav� stáli 
olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan, kaplan na Svatém 
Kope�ku u Olomouce P. Ludvík Antonín Bláha a katecheta 
v Hranicích na Morav� P. Jan Stav�l. Po tém�� sto letech navazují 
dobrovolníci farních st�edisek na organizovanou bezplatnou 
slu�bu a pomoc pot�ebným, kterou v minulosti organizovala 
Charita v ka�dé farnosti.

�ty�i farní st�ediska Oblastní charity Uherské Hradi�t�: FS P. A. 
�uránka v Ostro�ské Lhot�, FS sv. Rocha v Uherském Hradi�ti, 
FS sv. Petra a Pavla v Kunovicích a FS sv. Vav�ince v Hluku v této 
dob� sdru�ují 78 registrovaných dobrovolník�, kte�í nezi�tn� 
pomáhají pot�ebným v místech, kde sami �ijí.

Poslání
Posláním farních st�edisek je v�ímat si pot�eb lidí ve farnosti 
a reagovat na n�, a to ve spolupráci s profesionální Charitou. 
Spole�n� tak mohou pot�ebným nabízet komplexn�j�í pé�i 
a pomoc. Dobrovolníci farních st�edisek nav�t�vují nemocné 
v nemocnici nebo v domovech, doprovázejí je, zprost�edkovávají 
náv�t�vu kn�ze, po�ádají besedy pro seniory, vzd�lávací 
programy. Pomáhají rodinám s v�t�ím mno�stvím d�tí, lidem 
bez práce a bez domova, v t��kých �ivotních situacích. Po�ádají 
ve svých farnostech charitativní bazary, potravinové sbírky, 
pomáhají p�i T�íkrálové sbírce a tam, kde je pot�eba. 

Cílová skupina
V�ichni lidé, kte�í pot�ebují pomoc.

Cíle
Vytvo�it sí� dobrovolník� na Uherskohradi��sku za p�ed-
pokladu úzké spolupráce s místními kn�zi a za podpory 
Oblastní charity Uherské Hradi�t�.

Vize do budoucnosti
Zv�t�it informovanost o farních dobrovolných st�ediscích, 
polo�it základy farních st�edisek v dal�ích obcích na Uhersko-
hradi��sku a následn� je rozvíjet tak, aby se vedoucí farních 
st�edisek stali pevným mostem k profesionální Charit�, mohli 
dát radu t�m, co pomoc pot�ebují a zárove� spojit ty, kte�í si 
mohou pomáhat ve farnosti sami. Dát d�le�itost infor-
movanosti a úzké spolupráci s místními kn�zi.
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PASTORA�NÍ �INNOST

Krom� pé�e o fyzické, materiální, sociální, rozvojové a psychické 
pot�eby u�ivatel� pat�í do Charity také pé�e o duchovní rozm�r 
�lov�ka, jako sou�ást kvality lidského �ivota. 

Pastorace v na�í Charit� probíhá v n�kolika rovinách:
-  Zaji��ování charitních m�í svatých, p�ímluvné modlitby 
za zam�stnance, p�íprava a vedení pastora�ních akcí, komu-
nikace s kn��ími.

- Pastora�ní náv�t�vy charitních st�edisek, pravidelné duchovní 
programy pro u�ivatele v charitních za�ízení, zaji��ování 
svátostí a náv�t�vy kn�ze pro u�ivatele, p�iná�ení sv. p�íjímaní, 
duchovní podpora.

- Pomoc p�i nastavení etických princip� v organizaci.

Spolupráce s farnostmi

Spolupráce s farnostmi probíhá p�edáváním informací o na�í 
�innosti, náv�t�vami rekolekcí kn��í a p�i po�ádání sbírek. 
V lo�ském roce jsme se �nan�n� podíleli na ú�asti mladých lidí 
z d�kanátu na Celosv�tovém setkání mladých se sv. Otcem 
pape�em Franti�kem v polském m�st� Krakow. S farností 
Uherské Hradi�t� jsme také, mimo tradi�ní T�íkrálové sbírky 
a Postní almu�ny, uspo�ádali sbírku na HAITI.
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I LIDÉ S HANDICAPEM 
MOHOU PRACOVAT 

�Láska nikdy nep�estává� 
                                  1 Kor 13, 8



CHRÁN�NÁ DÍLNA LIDUMILA s.r.o.

Svatováclavská 433,  686 01 Uherské Hradi�t� 
(�icí dílna a dílna s vy�ívacími automaty)
Otakarova 108, 68601 Uherské Hradi�t�, 
kde naleznete ,,Obch�dek CHD LIDUMILA� (prodej na�ich 
výrobk�, sb�rna chemické �istírny, sb�rna �istírny pe�í 
a zakázkového �ití pé�ových výrobk� ve spolupráci s fa Pe�í 
Mare�).
E-mail: chranena.dilna@uhradiste.charita.cz
Web: www.chranenadilnauh.cz
Vedoucí chrán�né dílny: Marie Halamí�ková
Rok vzniku: Chrán�ná dílna LIDUMILA s.r.o. jako samostatný 
subjekt pracuje od roku 2010. Pokra�ujeme v práci, která byla 
zapo�ata v roce 1995,  kdy Oblastní charita Uherské Hradi�t� 
tuto dílnu zalo�ila.

Ve spole�nosti Lidumila s.r.o má 90% - ní podíl Oblastní charita 
Uherské Hradi�t� a 10% - ní podíl Arcidiecézní charita Olomouc.

Poslání
Hlavním posláním Chrán�né dílny je poskytnout práci lidem se 
zdravotním posti�ením a p�izp�sobit pracovní podmínky jejich 
zdravotnímu stavu. 

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou lidé s r�zným fyzickým zdravotním 
posti�ením, nap�. nesly�ící, s onkolog. problémy, nemocemi 
pohybového ústrojí, poúrazovými a poopera�ními stavy. 

Co jsme vykonali
- zaji��ujeme provoz ve�ejných WC pro M�sto Uherské Hradi�t�.
- otev�eli jsme prodejnu v Olomouci �Originální obch�dek� spo-
le�n� s Charitou Strá�nice.

Na�e výrobky a slu�by nabízíme v na�ich obch�dcích, p�ímým 
prodejem na díln�, na prodejních výstavách a jarmarcích 
a na e-shopu  www.chranenadilnauh.cz.

Vyrábíme
Stále v na�em výrobním programu z�stává �ití na�ich klasických 
výrobk�: d�tské kapsá�e, pol�tá�ky ve tvaru zví�átek �i do-
pravních prost�edk�, látkové panenky, vybavení postýlek, hrací 
deky a dal�í. Zhotovování vý�ivek.
Zakázky mimo ná� výrobní program:
- Fa MARKO-IN � �ití konfekce � zahájení spolupráce v roce 
2016
- Fa Lafra safety s.r.o. �ití a úprava pracovních od�v�, vy�ívání 
firemního loga pro r�zné firmy 
-  �ití zást�r pro Masokombinát Krásno
- FA KOOKU- �ití konfekce
- Fa Kid Dream � �ití spodního prádla ur�eného pro neurotické 
a inkontinentní d�ti ve v�ku od �ty� do dvanácti let.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V prostorách na ulici Svatováclavské jsme ji� druhý rok. 
Nové prostory, nové strojové vybavení nám umo�nily v�t�í 
seberealizaci, pustili jsme se do slo�it�j�í výroby, získali 
nové, lukrativní, dlouhodob�j�í zakázky.
Výsledky své nové práce jsme p�edvedli pracovník�m 
Oblastní charity a host�m na p�edadventním posezení 
formou � Módní p�ehlídky�, která sklidila velký obdiv.
Modelkami byly nejen na�e nesly�ící �vadlenky, ale také  
d�v�ata ze st�edisek charity, nechyb�li ani mu�i, kte�í se 
velmi dob�e zhostili role manekýn�.

Podpo�ili nás: 
M�sto Uherské Hradi�t�, Ú�ad práce Uh. Hradi�t�, Man�elé Záme�níkovi � Ma�atice, Fa AMON CS s.r.o., Fa HiTechMedia Systems s.r.o., Fa Vojta Praha.
Pod�kování pat�í v�em, kte�í na�i dílnu v roce 2017 podpo�ili, ale také v�em koleg�m z Oblastní charity, kte�í v�dy rádi p�ilo�í ruku k dílu. 
                                                                                                                                                                                                                                              Marie Halamí�ková
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JAK SE NÁM DA�ILO
V ROCE 2017 



T�ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V roce 2017 se do T�íkrálového koledování na Uherskohrado��sku zapojilo více ne� 1000 koledník�, kte�í ve 46 obcích 

vykoledovali 2 109 046K�. 

Celková �ástka pak v�etn� p�erozd�lení dal�ích výnos� �inila 2 535 459,68K� a byla rozd�lena následovn�:

Projekty Oblastní charity Uherské Hradi�t� celkem  

Z toho:

P�ímá pomoc ob�an�m Uherskohradi��ska   

Vozidlo pro Domácí pe�ovatelskou slu�bu   

Vozidlo pro rozvoz ob�d� senior�m    

Vozidlo pro p�epravu osob s handicapem  v�etn� úpravy 

Pom�cky pro Domácí hospicovou pé�i    

Oprava budovy sv. Ludmily na Velehradské t�íd� �.p. 247 

Centrální projekty: 
Zahrani�ní a humanitární pomoc    

Projekty s celostátní p�sobností    

Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc  

Re�ijní náklady sbírky

      

D�kujeme v�em malým i velkým koledník�m, duchovním správc�m farností a p�edstavitel�m obcí 
za bezproblémový pr�b�h sbírky v roce 2017 a samoz�ejm� v�em dárc�m za jejich �t�drost.

1 465 637,78K�

220 000K�

190 000K�

200 000K�

410 000K�

50 000K�

395 637, 78K�

252 696,16K�

505 392,34K�

176 887,32K�

134 846,08K�
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Výsledky T�íkrálové sbírky v jednotlivých obcích a m�stech regionu

OBEC/ M�STO

Babice

Bílovice

Bor�ice  

Bor�ice u Blatnice 

B�estek

B�ezolupy 

Buchlovice 

Hluk

Host�jov 

Hu�t�novice

Jalubí

Jankovice

Kn��pole  

Kostelany nad Moravou

Ko�íky

Kudlovice 

Kunovice

Medlovice

Mist�ice

Modrá 

Nedachlebice 

Nedakonice

O�echov 

Ostro�ská Lhota 

Ostro�ská Nová Ves 

Osv�timany

Podolí   

PO�ET 

POKLADNI�EK

7

9

11

4

6

7

13

31

1

3

10

3

3

6

2

6

28

2

6

4

4

9

2

12

20

6

9

45 012 K�

62 991 K�

79 133 K� 

38 238 K� 

21 811 K�

51 300 K� 

71 831 K� 

156 751 K�

5 000 K�

24 065 K�  

40 854 K�

11 119 K�

39 563 K�  

25 927 K�

8 968 K�

25 628 K� 

161 959 K�

15 212 K�

33 500 K�

25 169 K� 

33 216 K� 

58 724 K�

23 395 K�

40 174 K� 

81 183 K� 

22 466 K�

25 688 K�  

OBEC/ M�STO

Pole�ovice 

Popovice

Sala�

Staré Hut� 

Staré M�sto

St�íbrnice

Su�ice

Svárov

Topolná

Traplice

Tu�apy

Tupesy 

Uh. Ostroh 

Uh. Hradi�t� - Jaro�ov 

Uherské Hradi�t� - m�sto

Uherské Hradi�t� - Míkovice 

Uherské Hradi�t� - Sady

Uherské Hradi�t� - Vésky

Újezdec u Osv�timan

Vá�any 

Velehrad

Zlámanec 

Zlechov 

 

Celkem

55 951 K� 

28 539 K�

9 097 K�

3 445 K� 

178 717 K�

11 962 K�

19 547 K�

8 806 K�

53 598 K�

27 691 K�

9 458 K�

38 502 K� 

126 265 K� 

44 553 K� 

370 252 K� 

23 760 K� 

40 851 K�

18 420 K�

9 725 K�

13 976 K� 

28 304 K�

13 048 K� 

45 702 K� 

 

2 409 046 K�

PO�ET 

POKLADNI�EK

11

4

2

1

27

2

4

3

8

6

1

8

17

11

45

6

6

2

2

2

8

3

10

413
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POSTNÍ ALMU�NA

Název projektu 

Chrán�ná dílna pro zam�stnance 

se zdravotním posti�ením 

Cesta 121 - pomoc starým kn��ím 

Pape�ské misijní dílo 

P�ímá pomoc - matky s d�tmi, 

lidé bez domova 

�innost farnosti pro lidi v nouzi   

Pomoc rodinám 

Adopce na dálku - farnost Babice 

Likvidace lepry 

Pomoc pronásledovaným k�es�an�m 

Nákup polohovací postele 

Pomoc Haiti (ACHO) 

Invalidní vozík (p�ísp�vek) 

Ugandská nemocnice 

(Arcidiecézní charita Praha)        

Nákup postních schránek (re�ie) 

Rezerva

 

Celkem 

Rozpo�et
120 000,00 K�

10 000,00 K�

15 000,00 K�

10 000,00 K�

10 000,00 K�

10 000,00 K�

7 000,00 K�

10 000,00 K�

10 000,00 K�

22 000,00 K�

6 735,00 K�

5 000,00 K�

1 772,00 K�

8 296,00 K�

5 000,00 K�

250 803,00 K�

V�em dárc�m up�ímné Pán B�h zapla�!

P�ehled výt��ku Postní almu�ny 2017 dle farností d�kanátu 
Uherské Hradi�t�

Zám�ry vyu�ití Postní almu�ny 2017

21 370,00 K�

3 100,00 K�

11 140,00 K�

6 583,00 K�

904,00 K�

10 661,00 K�

5 247,00 K�

8 772,00 K�

2 521,00 K�

5 792,00 K�

4 605,00 K�

11 842,00 K�

4 351,00 K�

12 413,00 K�

4 954,00 K�

4 361,00 K�

5 769,00 K�

25 917,00 K�

17 961,00 K�

33 370,00 K�

7 679,00 K�

13 375,00 K�

1 005,00 K�

8 000,00 K�

17 627,00 K�

653,00 K�

831,00 K�

250 803,00 K�

Bílovice 

B�ezolupy 

Bor�ice u Blatnice 

Bor�ice u Buchlovic 

Buchlovice 

Hluk 

Hu�t�novice 

Babice-Kudlovice 

Jankovice 

Jalubí  

Kostelany nad Moravou 

Kunovice 

Míkovice 

Nedakonice 

Ostro�ská Lhota 

Ostro�ská Nová Ves 

Osv�timany 

Pole�ovice, Vá�any, O�echov         

Popovice 

Staré M�sto 

Sady 

Uh. Hradi�t� 

Uh. Hradi�t� - Jaro�ov 

Uh. Ostroh 

Velehrad 

Zlechov 

Ostatní

 

Celkem
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VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT ZA ROK 2017

ROZVAHA k 31. 12. 2017 v tis. K�

60 - Tr�by za výkony

61 - Zm�ny stavu zásob

62 - Aktivace 

64 - Ostatní výnosy

65 - Tr�by z prod. majetku 

68 - P�ijaté p�ísp�vky 

69 - Provozní dotace

VÝNOSY CELKEM

43 303 920

0

0

790 389

84 990

3 287 745

26 365 100

73 832 144

50 - Spot�ebované nákupy

51 - Slu�by

52 - Osobní náklady 

53 - Ostatní dan� a poplatky 

54 - Ostatní provozní náklady 

55 - Odpisy, prodaný majetek 

58 - Poskytnuté p�ísp�vky 

59 - Da� z p�íjmu 

NÁKLADY CELKEM

8 879 577

4 071 549

58 754 218

60 223

502 483

1 518 427

0

0

73 786 477

HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK 2017                     45 667

AKTIVA
Stálá aktiva                    

Pohledávky celkem                      

Finan�ní majetek                     

Jiná aktivita                                                                       

Aktiva celkem                                   

PASIVA
Vlastní jm�ní          

Cizí zdroje            

HV roku                                                                      

Nerozd�lený zisk, ztráta                                

Pasiva celkem                          

FINAN�NÍ ZPRÁVA

Za 2017 byl vykázán zisk ve vý�i 45.667 K�.

25 819

2 871

22 693

  262

51 645

36 066

16 063

  46

 -530

 51 645
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ZPRÁVA AUDITORA
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Za laskavou finan�ní a v�cnou podporu d�kujeme spole�nostem a jednotlivc�m

Dárci na Uherskohradi��sku a mimo region

POD�KOVÁNÍ DÁRC�M
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A + BX OKNA, s.r.o.
AB stavby s.r.o.
AGRI -M, spol. s r.o.
ALBUS CZ, s.r.o.
Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
ALTECH, spol. s r.o.
AMON UH s.r.o.
Amtest- TM s.r.o.
ANDRIE s.r.o.
AQUACUP s.r.o.
ARCHIKA s.r.o.
AUTO RAVIRA, s.r.o.
AZ BETON s.r.o.
Baný Jaroslav, Ing., obchodní a 
zprost�edkovatelská slu�ba
BARAN Beer s.r.o
Baro�ová V�ra, vedení ú�etnictví
Bárová Jana, kosmetické slu�by
Bat��ek Ji�í, Ing.
Be�a Transport, s.r.o.
BEDNÁ� UH, s.r.o.
BERGER- LO�ISKA, s.r.o.
Best Oil �eská republika s.r.o.
Bi�an Josef
Bilík Václav
Blahová So�a, Ing., MBA
Borovi�ka Alois, kovoobráb��ství
Bruchá�ek Josef, p�j�ovna stavebních 
stroj�
B�atek Lubomír, Ing., DEVON
C.S.O. spol. s r.o.
Cart4Future s.r.o
CATDESIGN CZ, s.r.o.
COMFIS s.r.o.
Crea Vision s.r.o.
CTZ s.r.o
�evelík Vlastimil, KLEMPEX
�SAD Uherské Hradi�t� a.s.
D & D Czech, s.r.o.
Da�hel Zden�k
Dat, s.r.o.
DEKORA STUCK s.r.o.
DEOKOKR s.r.o.
DHJ - KOVO, s.r.o.
Dirbák Josef, fa ZUZKA
Dostálek Vladimír, servis chlazení
DOT CONTROLS a.s.
Dotace24, s.r.o.
DRAKO Investment, s.r.o.
Dufka Jaromír, pneuservis

EKOLAB, v.o.s.
ELEKTRO UH s.r.o.
ELING BOHEMIA, s.r.o.
Escherová Ji�ina
EVPÚ Defence a.s.
Exclusive FORGED s.r.o.
FAINSTAV, s.r.o.
FAVEX, s.r.o.
Foltýnová Milena
Fornyx ú�etnictví s.r.o.
FORSCHNER, spol. s r.o.
Fortel katalog s.r.o.
Fridrich Tomá�, Ing.
Fry�ták Drahomír, opravy silni�ních vozidel
FYTO spol. s r.o.
Galka, s.r.o.
GASPRO spol. s.r.o.
GEMCO, s.r.o.
GRAFIKO, s.r.o.
GTK spol. s r.o.
H & B cz s.r.o.
Habarta Pavel, poh�ební slu�ba ARTE
Hájek Franti�ek, truhlá�ství
HAMRmetallic s.r.o
Haná�ek Ji�í, DOLP CAR
Haná�ek Josef
Hanák Antonín, rámování- paspartování
Hanák Zden�k, záme�nictví
Hnátík Václav, sdru�ení f.o.
Hoférek Franti�ek, autoopravna
Horák Vladimír, kovovýroba
Hor�ica Ladislav, LH plus
Horká Jana, poh�ební slu�ba
Hor�ák Radek, zednické a klempí�ské práce
Horvat Zlatko, MVDr.
Houdek Stanislav, bt servis
Hrá�ek Franti�ek, REKORD - MT
Hron Drahomír, da�ový poradce
H�sek Karel, Ing., Edline
Chudík Ján, montá� a výroba el. za�ízení
IMACO Group, s.r.o.
Ing. Vojt�ch Bílek s.r.o.
IZOLACE M s.r.o.
IZOLACE MALINA s.r.o.
Jago� Jan, Bc., HYGMONT
JAKOS KABINY, s.r.o.
Janík Ji�í
Janota Jan, zahradnictví
Jegla Radim, podlahy
Jelének Miroslav

Je�áby UB, a.s.
JOKOVA s.r.o.
JUKKA, s.r.o.
K & K - �emesla s.r.o.
KALDENT, s.r.o.
KASVO spol. s r.o.
KLEMPOS-ST�ECHY, s.r.o.
KLENOTY JAS s.r.o.
Kop�il Tomá�, BcA., Dis., restaurování kamene
KORUNKA LUHA�OVICE, z. s.
KOVOKON Popovice s.r.o.
KOVOP, spol. s r.o.
KOVOVÝROBA HOL�APEK s.r.o.
Kro�il Martin, MaKro
KV components, s.r.o.
Látal Rostislav, Ing.
LAX s.r.o.
Lázn� Luha�ovice, a.s.
LEKE� CZ s.r.o.
Leke� Martin
Leke� Petr, vzd�lávací agentura
Lidská pouta, z.ú.
LION CAR s.r.o.
Luká� Vratislav, malby, nát�ry, fasády
Malina Vojt�ch
MANITECH Uherské Hradi�t�, s.r.o.
MAPATRANS, s.r.o.
Marková Monika, Ing., oce�ování majetku
MARLIN, s.r.o.
MESIT aerospace, s.r.o.
METAL�ROT Tluma�ov a.s.
MI- EUROPE, s.r.o.
Mihal Ivo
MIKULÍK projekty s.r.o.
MION KOVO s.r.o.
Molková Pavlína
MONTECO spol. s r.o.
MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Mo�ický Jan, kovoobráb��ství
MOSTOVÉ JE�ÁBY, a.s.
MOVYSAM - VTP s.r.o.
MUDr. Jaromír �ere��ák s.r.o.
NÁBYTEK HEJDA s.r.o.
NADACE SYNOT
Nagyová Ladislava, Ing., GARD&N
NASA TRANSPORT s.r.o.
Navrátil Roman, RNTC
NAVZAS s.r.o.
NITARA s.r.o.
NODIS Interiors s.r.o.

Nosek Pavel
Novák Vladislav, renovace historických vozidel
Nový Dv�r Kunovice a.s.
No�i�ka Josef, Ing., Primaroute- Cestovní kancelá�
OCTOPUS, spol. s r.o.
O�ní optika JMJ, s.r.o.
Odstr�ilík Stanislav, pokrýva�ství
OPTIKCENTRUM s.r.o.
OSTROH, spol. s.r.o.
Ostro�sko, a.s.
PADMA, s.r.o.
PaPP spol. s r.o.
Party� Franti�ek, opravy karoserií
PAVEKO, spol. s r.o.
Pavelka Radomil, Ing.
Perfect Distribution a.s.
Pokorný Karel, Ing.
Pomoraví Babice, a.s.
Poppe + Pottho� s.r.o.
Pospí�ilová Jana
PRESIZA s.r.o.
PROGRES-T, spol. s r.o.
Procházková Hana, vedení ú�etnictví
Prochorova s.r.o.
PRUTEX s.r.o.
První otrokovická stavební, a.s.
P�ESNÉ ODLITKY s.r.o.
PS Slovácko, spol. s r.o.
PSG Construction a.s.
Puruplast, a.s.
R.K.SERVIS, spol. s r.o.
Ray Service, a.s.
Re. �erm servis s.r.o.
RES-UH s.r.o.
RG pr�myslové podlahy, s.r.o.
RM GAS, s.r.o.
RMI Kovo s.r.o.
Ro�novský Pavel, Ing.
Rybníká� Petr, prodejna barvy- laky
RZ EKONOM s.r.o.
�ihá�ková Marie
�imák Stanislav, elektroinstalace
S.P. TRUHLÁ�STVÍ Mare�ek & Forman
SANPROS, spol. s r.o.
Sb�rné suroviny UH, s.r.o.
SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.
Seménka Petr, Ing., stavební technická kancelá�
Schön Antonín
SCHULTE INFRA s.r.o.
Silamo s.r.o.
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�áci Z� Kunovice, p.o., �ervená cesta  Kunovice
Veronika a Petr Záme�níkovi, Uh. Hradi�t�

Sirnaté lázn� Ostro�ská Nová Ves, s.r.o.
SKKS, s.r.o.
SLOVÁCKO, stavební bytové dru�stvo
Starinská Helena, kovovýroba
Stav-Armo, spol. s r.o.
Stavebniny Prchlík, s.r.o.
STAVSPEKTRUM s.r.o.
Straka Petr, MASTR
Straková Hana, Sunny Trans
STUDIO 5, v.o.s.
Suchánek Antonín, AS BET
SV-Stav, s.r.o.
�imek Du�an, �erpací stanice Bílovice
�mahaj Josef
�pa�ek Antonín
�pan�l Pavel
�upková Marie, JUDr.
�ustrová Ludmila
Ta�ák Zden�k
THERMACUT s.r.o.
TOMAVA, s.r.o.
TOPAGRA, spol. s r.o.
TOPEK, s.r.o.
TRANSA VARIANT s.r.o.
TREFAL, spol. s.r.o.
Troleg s.r.o.
TWARDZIK CZ, s.r.o.
UH audit spol. s.r.o.
UH CAR, s.r.o.
UH IPON, s.r.o., projekce
UH SPED s.r.o.
UHS JAKOS, a.s.
UNIPROJ s.r.o.
Václav Hrabec s.r.o.
Vaculík Petr, Ing., in�enýrská �innost ve 
výstavb�
Vala Zden�k, výroba kartá��
Valenta Josef, topená�ství
Va�echa Vít
Va�ek Martin
VIS B�ezolupy, s.r.o.
VK - MONTERA s.r.o.
Vodohospodá�ské stavby Javorník - CZ s.r.o.
Vrána Franti�ek
Výbor dobré v�le- Nadace Olgy Havlové
Vydra Karel
WATRIO s.r.o.
Welding Group s.r.o.
ZÁLESÍ a.s.
ZD Nedachlebice, dru�stvo

ZEAS NEDAKONICE, a.s.
ZEKIA spol. s r.o.
Zetík Antonín
�ivá pam��, o.p.s.



Oblastní charita Uherské Hradi�t�

Velehradská t�. 247, 686 01 Uherské Hradi�t�

Azylové bydlení Cusanus, Terénní program Cusanus

Azylový d�m svatého Vincence

Centrum denních slu�eb pro seniory

Centrum osobní asistence

Centrum svaté Sáry

Domácí pe�ovatelská slu�ba

Domácí zdravotní pé�e

Ob�anská poradna Uherské Hradi�t�

St�edisko humanitární pomoci

P�eprava osob se zdravotním handicapem

P�j�ovna kompenza�ních pom�cek

Domov pokojného stá�í Bor�ice

Charitní domov Hluk

Denní centrum svaté Ludmily

Dobrovolnické centrum

Chrán�ná dílna Lidumila s.r.o.

UHERSKÉ 

HRADIŠTĚ

BORŠICE

HLUK

STARÉ 

MĚSTO

JAROŠOV

UHERSKÝ 

OSTROH

KUNOVICE

OSVĚTIMANY

POLEŠOVICE

VÁŽANY

NEDACHLEBICE

 DPS

 DPS

 DPS

 DPS

 DPS
 DPS

 DPS

 DPS

 DPS

BŘESTEK

TOPOLNÁ

BŘEZOLUPY

 DPS

 DPS

 DPS

Mapa slu�eb 
Oblastní charity Uherské Hradi�t�

 DPS

Terapeutická dílna Klí�ek

St�edisko pro farnosti a dobrovolnictví

Nízkoprahové za�ízení pro d�ti a mláde� TULiP

Labyrint centrum sociální rehabilitace

Domy s pe�ovatelskou slu�bou

Chrán�né bydlení Ulita

Telefon:  572 555 783

E-mail: info@uhradiste.charita.cz

www.uhradiste.charita.cz


