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Vážení přátelé,

předkládáme Vám zprávu o činnosti Oblastní charity 

Uherské Hradiště za rok 2015. 

V tomto roce jsme registrovali novou sociální službu, 

terénní program pro osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Byla dokončena rekonstrukce Azylového domu 

sv. Vincence ve Starém Městě. Středisko Labyrint 

úspěšně realizovalo projekt Partnerství pro dostupnější 

služby duševně nemocným ve Zlínském Kraji. 

Dařilo se nám zachovat všechny stávající služby 

v odpovídající kvalitě. Snažili jsme se o zviditelnění 

a propagaci naší činnosti prostřednictvím médií, 

veřejnosti a podporovatelů. Avšak i přes rozvíjející se 

spolupráci s místními a obecními samosprávami se nám 

nepovedlo zajistit stabilní podporu všech projektů, 

jejichž služeb využilo v letošním roce více jak 3 200 

občanů regionu.

Velmi děkujeme za podporu MPSV ČR , Zlínskému kraji, 

Úřadu Práce, Ministerstvu vnitra ČR, Městu Uherské 

Hradiště, všem místním a obecním samosprávám, 

nadacím, institucím, sponzorům, dárcům, kteří naši čin-

nost finančně podpořili.

Děkuji za pomoc a podporu Charitní radě, Revizní 

komisi, všem dobrovolníkům a příznivcům charitního 

díla.

Děkuji i našemu zřizovateli  Arcibiskupství olomouc-

kému za podporu v pastorační činnosti a duchovní 

oblasti. Poděkování patří Římskokatolickým farnostem 

našeho děkanátu i uherskohradišťské farnosti spravo-

vané, děkanem P. Janem Turkem za pomoc a pronájem 

domu, který slouží k poskytování sociálních služeb.

Veškerá  naše činnost je výsledkem kvalitní, obětavé 

a poctivé práce všech zaměstnanců, kterým patří naše 

srdečné poděkování. Do dalších dnů jim přeji  mnoho 

fyzických i duševních sil, pevné zdraví a spoustu radosti.

Přeji si , aby nás v  následujícím roce, kdy budeme slavit 

25 let od založení naší organizace  provázela,  podpora 

veřejnosti , příznivců a donátorů. 

K tomu nám napomáhej Bůh !

Ing. Jiří Jakeš, 

ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště

PÁR SLOV ÚVODEM
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SPECIÁLNÍ PŘÁNÍ

25 let - to je neuvěřitelné císlo. Ale je to tak. Charitě jako instituci přeji odhodlanost, laskavost a neustálou srdecnost 

konat dobro. A vám, pracovníci a dobrovolníci, přeji, aby na vašich rtech byl vždy úsměv pro každého, komu pomáháte, 

pro každého člověka kterému sloužíte nebo mu dáváte lék. A nezapomínejte podávat i své srdce.  

Co pro mne osobně znamená Charita, tedy pomoc potřebným? To je velmi jednoduchá otázka, na kterou je velmi těžká 

odpověď. V podstatě souvisí s ústředním tématem Goethova Fausta, tedy s otázkou o smyslu života, kterým je tvořivá 

práce pro druhé. Ne pro sebe, ale pro druhé. V této souvislosti se mi vynořuje snad nejzářivější příklad faustovského 

obětování se druhým – Matka Tereza. Samozřejmě svatý František či svatá Zdislava a další světci a světice. A také jsou 

zde pracovníci a spolupracovníci Charity, jejichž bezmezná láska k lidem do důsledku naplňuje poslání této 

organizace. Protože dokud bude mezi lidmi chybět dostatek opravdové lásky, dokud každý bude vidět jen a jen svůj 

vlastní prospěch a nebude vidět vedle sebe trpícího, bude Charity zapotřebí. Kdo jiný by potom měl v praxi naplňovat 

Ježíšův odkaz pomáhat trpícím?

Takže přání Charitě do roků budoucích vyslovuji toto:

Ať přes všechna protivenství světa pomáhá potřebným a nenechá se nikdy od toho odradit.

Ať jí nikdy neschází dostatek nadšených a obětavých pracovníků a spolupracovníků.

Ať nepřestane být naplněním odkazu Kristova pro ty, které svět opustil.

       Mgr. Et Ing. Miroslav Pijáček - předseda Charitní rady Oblastní charity Uherské Hradiště

Oblastní charitě Uherské Hradiště přeji, aby mohla fungovat i nadále, protože je to tady skvělé a lidé, kteří se o nás 

starají, jsou na správném místě.

             Tomáš Veleba - klient Denního centra sv. Ludmily

Anna Konvalinková - zakladatelka a první ředitelka Oblastní charity Uherské Hradiště



Slovo charita pochází původně z latinského caritas, ovšem jeho prapůvod je třeba hledat v prvním latinském překladu písma svatého, 

kdy bylo toto slovo často využíváno pro překlad řeckého agapé, tedy láska, a to ve smyslu lásky k bližnímu. Charita jako instituce 

katolické církve je asi nejznámější a nejrozsáhlejší institucí tohoto druhu a její tradice sahá téměř dva tisíce let do minulosti. 

Na Moravě začaly charity vznikat po roku 1919 a jedním z velkých průkopníků byl i olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. 

Po komunistickém puči v roce 1948 byla katolická charita totalitním režimem násilně vytlačena z jejího sociálního a zdravotnického 

působení, naštěstí od roku 1993 opětovně slouží široké veřejnosti a naplňuje tak své poslání. Od roku 1991 působí Oblastní charita 

i v našem městě a za téměř čtvrt století je s ním neodmyslitelně spjata pomyslnou pupeční šňůrou nejenom v oblasti sociální, zdravotní 

a humanitní pomoci, ale je i pevnou součástí kulturního života v Uherském Hradišti. 

Například při tradiční tříkrálové sbírce každému automaticky naskočí hradišťská charita. Jako řediteli Knihovny BBB je mi ctí 

i potěšením, že jsme s touto smysluplnou organizací v úzkém partnerském vztahu, o čemž mimo jiné svědčí úzká spolupráce 

s Centrem denních služeb pro seniory. K jejímu významnému jubileu jí do dalších let činnosti přeji zejména ničím (a hlavně nikým) 

nepřerušovanou kontinuitu a hodně víry, agapé a trpělivosti při naplňování Kristovy výzvy o vyhledávání potřebných a pomoci bližním 

v nouzi. 

                               Mgr. Radovan Jančář - ředitel Knihovny BBB

Dovolte i nám, abychom Vám popřáli mnoho lásky a zdraví. Abyste měli vždy dostatek nadšených a obětavých pracovníků 

a spolupracovníků a aby vám nikdy nescházelo velké množství štědrých dárců, díky kterým můžete i nadále pokračovat ve vašem úsilí 

o důstojný a plnohodnotný život našich spoluobčanů. Všem dobrovolníkům, pracovníkům i klientům mnoho úsměvů na tváři. Ať se 

vám všem daří. 

                                Mgr. Petra Karlíková - vedoucí sociálního odboru města Uherské Hradiště

SPECIÁLNÍ PŘÁNÍ
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25 let, to je krásné výročí pro každého. Posláním Charity je služba potřebným, a proto přejí mnoho radosti a Božího pokoje pro vaši 

službu, aby, jak nás k tomu zve papež František v Milosrdném roce, každý den byl pro vás dnem pro darování skutků milosrdné lásky 

bližnímu.  

                      p. Jan Turko - děkan uherskohradišťského děkanátu



Moc blahopřeji k vašemu krásnému výročí. Uherskohradišťskou charitu znám velmi dobře, hlavně z naší dlouholeté spolupráce, 

zejména z doby kdy jsem zastupoval zájmy spoluobčanů v Senátu Parlamentu ČR. Ve vaší činnosti je stále vidět elán. Věřím, že vám 

tento elán vydrží hodně dlouho, a budete pevnou oporou potřebným, tak jako dosud!  

               Ing. Josef Vaculík - emeritní senátor

Velmi si vážím práce Oblastní charity Uherské Hradiště. Za 25 let svého působení dokázala, že je v oblasti sociální péče 

nepostradatelnou a že služby, které našim občanům poskytuje jsou na vynikající úrovni. Je dobré vědět, že když se někdo z nás 

dostane do svízelné situace, má někoho, kdo mu pomůže. Děkuji všem zaměstnancům  Oblastní charity Uherské Hradiště 

za spolupráci a do dalších let jim přeji ať je práce baví, těší a naplňuje, ať rozdávají lásku a milosrdenství a ať mají mnoho spokojených 

klientů.  

                                              Mgr. Ivana Majíčková, MBA - starostka města Kunovice 

Charitas v latině znamená slitování, smilování a většinou bývá v souvislosti s dobročinností chápáno jako slitování 

s těmi slabšími. Smilování však bude potřebovat každá společnost, která se nedokáže postarat o své nemocné, slabé a potřebné. Přeji 

proto oblastní charitě v Uherském Hradišti, aby činila šťastnějšími nejen ty, kteří pomoc potřebují, ale i ty kteří pomoc financují 

a zejména ty, kteří ji přímo vykonávají. Charitas nám všem.   

                                            MgA. Michal Zetel, Ph. D. - ředitel SD

Vážené dámy a pánové, milí pracovníci Charity, protože je mimořádně obtížné, vyjádřit pouhými několika slovy vztah 

k lidem, jejichž údělem je starat se o druhé, raději vám vyslovím jedno velké, upřímné poděkování. Bohaté zkušenosti Charity 

s proměňováním slova pomoc v realitu jsou nedocenitelné, zejména když stěžejní část vaší práce se nekoná na očích veřejnosti. 

Skromnost, pokora a láska k bližnímu - jen málokdo si uvědomí, jak tato slova musí být pro vás samozřejmá. Máte za sebou další kus 

těžké cesty a její příští úseky jsou ještě před Vámi. V tom vám přeji mnoho štěstí, odvahy a síly.  

             Ing. Stanislav Blaha - starosta města Uherské Hradiště
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Během osmi let, kdy se jako radní Zlínského kraje věnuji sociální oblasti, jsem měla možnost potkat se s velkým množstvím lidského 

trápení, neštěstí, bezvýchodných situací, ale současně také poznat sílu mezilidské solidarity, neuvěřitelné obětavosti, laskavosti 

a obdivuhodné připravenosti k okamžité nezištné pomoci – tedy přesně ty atributy, které jsou charakteristické také pro činnost Charity. 

Nesmírně si vážím všech, kdo v Charitě či pro Charitu pracují nebo ji jakýmkoliv způsobem podporují a chtěla bych jim za to, co dělají,

z celého srdce poděkovat. Přeji této organizaci neustálý příliv energie, která pramení z víry člověka v dobro, ale zároveň i potřebné 

materiální a technické zabezpečení, bez něhož se ani ty nejušlechtilejší záměry neobejdou. Tedy mnoho sil, vytrvalosti i radosti 

ze služby těm nejpotřebnějším! 

                                  Mgr. Taťána Valentová Nersesjan - radní Zlínského kraje pro sociální oblast

Dovolte i nám, abychom Vám popřáli mnoho lásky a zdraví. Abyste měli vždy dostatek nadšených a obětavých pracovníků 

a spolupracovníků a aby vám nikdy nescházelo velké množství štědrých dárců, díky kterým můžete i nadále pokračovat ve vašem 

úsilí o důstojný a plnohodnotný život našich spoluobčanů. Všem dobrovolníkům, pracovníkům i klientům mnoho úsměvů na tváři. 

Ať se vám všem daří. 

                                                      Michaela Pavlíčková - předsedkyně správní rady Nadace Synot

Přál bych charitě, aby měla co nejméně práce. Byť takové přání zní divně, tak jeho naplnění by znamenalo, že žijeme 

v lepším světě. Že nepotřebujeme azylové domy, protože nikdo nemusí hledat azyl, že není třeba domy pro staré lidi, protože ti tráví 

podzim života ve svých rodinách. A protože takové přání se asi nesplní, tak charitě přeji mnoho energie pro to, dělat svět lepší. 

             

           Mgr. Martin Nevyjel - šéfredaktor regionu, Krajská redakce DENÍKU 

Přál bych aktivitám Charity do budoucích let co nejvíce PP: hodně Příjemné Práce pro zaměstnance a spolu-pracovníky, spoustu 

Pozitivních Pocitů pro vaše klienty a každodenní Permanentní Pokoru celé společnosti…

                           Josef Korvas - ředitel Městských kin Uherské Hradiště
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"Milá Charito, přeji Ti k půlkulatinám svěžest mládí a moudrost stáří. A Tvým blízkým porozumění, trpělivost a dobré srdce. Díky, 

že jsi."                                                                                                                         

                      Tereza Novotná - herečka SD



Milá Charito, na svých pětadvacet jsi obdivuhodně vyzrálá a plodná! Tvé jméno se stalo synonymem pro pomoc a myslím, že se tady 

u nás nenajde moc lidí, kteří by se s Tebou, jako s pomáhající, ješte nesetkali. Do dalších let Ti přeji, stejně jakopřed pěti lety, 

abys dokázala být přitažlivá pro všechny, kdo potrebují využít Tvé pomoci, abys dokázala být velkorysá a jakožto relativne mladá také 

schopná hledat nové cesty a směry a abys dokázala být vždy hlavou v oblacích a nohama na zemi!

                                         Mgr. Vladimír Kaška - Vedoucí oddělení ve Zlínském kraji Společnost Podané ruce o.p.s.

Nedávno jsem viděl billboard jednoho supermarketu „Již 25 let vám přivážíme čerstvost a kvalitu“. No a já si myslím, že zaměstnanci 

Charity také již 25 let přináší všem potřebným určitou čerstvost, chuť do života a v neposlední řadě kvalitně odvedenou práci. 

Takže přeji Charitě, aby byla pořád „čerstvá“ a kvalitní. 

                            Ing. Dalibor Jirásek - Personální manažer Oblastní charity Uherské Hradiště

Charitu dnes už téměř všichni znají jako útočiště v těžkých životních situacích, kdy musí řešit zdravotní nebo sociální problémy. Mají 

jistotu, že se setkají s pochopením a potřebnou pomocí. Přejeme charitě do dalších let, aby měla i nadále důvěru a uznání od těch 

potřebných a také velkorysost od dárců a sponzorů. Děkujeme, že jste. 

                           Manželé Stanclovi - Stanclova lékárna
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Celému charitnímu dílu a především Oblastní charitě Uherské Hradište preji hodne úspěchů do dalších let. Přeji Vám tak důležitý 

pokoj pro práci, ať se Vaše pracovní síly mohou soustředit pouze na činnosti, které souvisejí s Vašim posláním. Ať starosti nad 

financováním a provozem Vašich stredisek nejsou Vaší hlavní náplní práce, ale ať naplňujete radostí srdce Vašich klientu svou 

obětavou prací. 

                         Ing. Martin Křižan - starosta města Hluk

Rád využívám možnosti poblahoprát Oblastní charitě Uherské Hradište k 25 letům činnosti, jejíž hlavní náplní je pomoc potřebným. 

Velmi si vážím vzájemné spolupráce a chci poděkovat i všem zaměstnanců, kteří se podílejí na jejím provozu. Velké uznání zaslouží 

také donátoři, kteří pomáhají se zajištením tolik potřebných financních prostředků. Tak ještě jednou všechno nejlepší a mnoho sil 

do dalších let. 

                                   Josef Bazala - starosta města Staré Město
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Vážení kolegové a přátelé z Oblastní charity Uherské Hradiště, dovolte mi, abych vám jménem všech zaměstnanců organizace 

Sociální služby Uherské Hradiště blahopřál k vašemu významnému 25. výročí vzniku a zahájení činnosti. Vážím si naší vzájemné 

spolupráce při poskytování sociálních služeb v regionu, děkuji rovněž za skvělou komunikaci a výborný vztah, který naše organizace 

vzájemně udržují. Do dalších let vám přeji spoustu úspěchů a mnoho spokojených uživatelů sociálních služeb, které pro ně 

poskytujete.

                     Mgr. Bronislav Vajdík - ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o.

V Charitě se všichni stávají členy naší Charitní rodiny, je už to takový dobrý zvyk. A když v rodině někdo slaví narozeniny, tak to s ním 

slaví celá rodina. Jsem tedy velmi rád, že můžu spolu s oslavenkyní Charitou Uherské Hradiště prožít radost tohoto okamžiku, kdy je 

plná síly ke službě druhým, krásná svými skutky i péčí a s pětadvacetiletou zkušeností. Do dalších let ji přeji mnoho dobrých 

a obětavých spolupracovníků, kteří ve své práci vidí zejména poslání a jsou obdařeni vidoucím srdcem pro potřeby bližních, kteří naši 

pomoc potřebují. Díky za vaši službu i osobní příklad.

                         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - ředitel Charity Česká republika

Bude to vypadat jako nesmysl, ale přáli bychom Charitě, aby jí bylo potřeba čím dál míň. Znamenalo by to totiž, že jsme se jako dcery, 

synové, přátelé, známí nebo sousedé naučili starat se o své rodiče, prarodiče, o nemocné, chudé, osamělé a bezbranné lidi. Ale než 

se tak stane, než to bude možné, nechť Charita zažívá příliv pracovníků, kteří v této práci – pomoci nachází smysl a potěšení.

                                   Irena a David Vackovi - herci SD

Charitě přeji, ať nadále může být tou OPOROU pro všechny, kteří to potřebují. Ať pro ni stále pracují lidé s otevřeným srdcem 

a pomocnou rukou. Vážím si jejich práce, a za to jim patří velký dík!" 

                        Jitka Hlaváčová - herečka SD
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Když jsem zjistil, že Charita v Uherském Hradišti fungovala od třicátých let až do roku 1953, kdy režim došel k názoru, že pomáhat již 

není komu a Charitu zrušil, zamrzelo mě, že to bylo zrovna v roce, kdy jsem se narodil. Ne, že bych ji jako předčasně narozené dítě 

zrovna potřeboval, ale ten letopočet. V roce, ve kterém jsem se narodil, zrušili symbol lidství a pomoci potřebným! Je dobře, že se 

Charita před 25 lety obnovila a že znovu pomáhá tam, kde je potřeba. A my, učitelé a žáci ZUŠ Uherské Hradiště, budeme vždycky rádi 

vystupovat na jejích akcích. Umění přece také pomáhá. 

               Mgr. Stanislav Nemrava - ředitel ZUŠ Uherské Hradiště

Oblastní charita v Uherském Hradišti odvádí velmi záslužnou práci v rámci celého regionu, které si osobně nesmírně vážím. Přeji jí 

mnoho dalších úspěšných let v nelehké službě v sociální oblasti a péči o potřebné. Chtěl bych panu řediteli, všem pracovníkům 

a dobrovolníkům vyjádřit k jubileu 25. výročí od založení hlubokou úctu a obdiv jejich práci.

               František Elfmark, DiS. – uvolněný radní pro sociální oblast města Uherské Hradiště

Oblastní charita Uherské Hradiště sehrává v životě obyvatel našeho města dlouhodobě důležitou roli. Její usilovná 

a mnohostranná péče o potřebné občany je prakticky nenahraditelná. V současnosti se stará o tři tisíce lidí, poskytuje jim dvě desítky 

různých a důležitých služeb. To je úctyhodné číslo, za něž si zaslouží naše velké a upřímné poděkování. A nejen to. K jejím 25. 

narozeninám jí přejeme všechno nejlepší, mnoho trpělivosti, co nejlepší podmínky pro činnost, ať se jí daří a nechť je tu pro nás další 

dlouhá léta.

                                PhDr. Ivo Frolec - ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Ne každý člověk má v životě to štěstí, aby mohl držet své kroky s námi a naším světem. Takovým lidem stačí málo. Třeba jen vlídně 

obejmout a pohladit. Jejich sny jsou prosté. Přejí si jenom zahřát na duši a krásné vánoce… 

Charita v Uherském Hradišti už dlouhých 25 let rozsvěcuje vánoční hvězdy naděje, a plní tyto sny. Za to jí patří obrovský dík!  

                    Mgr.A. Antonín Mach -  ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště



OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ je nestátní nezisková organizace založená v roce 1991. O pět let později 

nabízela své služby v šestnácti obcích a pečovala v domácí péči o sto dvacet osob, v současnosti se řadí ke stěžejním 

poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji. Patnáct registrovaných sociálních služeb a další navazující projekty 

zajišťuje pro nejrůznější cílové skupiny v osmačtyřiceti obcích a městech Uherskohradišťska.

 Naším posláním je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. V rámci naší činnosti 

pečujeme o osoby staré a nemocné, podporujeme osobní potencionál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů 

při řešení nepříznivých situací. Dále pomáháme opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením. Poskytujeme 

poradenství a přímou pomoc lidem v krizi a nouzi. A v neposlední řadě pořádáme charitativní akce a sbírky na pomoc 

potřebným.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Oblastní charita Uherské Hradiště

Sídlo: Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště

Církevní organizace zřízená Arcidiecézní charitou Olomouc podle zák. č. 3/2002 Sb.

Zapsána: Ministerstvem kultury ČR v rejstříku evidovaných právnických osob  

Číslo registrace: 8/1-02-732/1996

IČ:  44018886

DiČ: CZ44018886                                                                  

 

 Považujete naši práci za potřebnou? Podpořte nás!

Číslo účtu: ČSOB Uherské Hradiště, 1044929/0300

Statutární zástupce: Ing. Jiří Jakeš - ředitel

www.uhradiste.charita.cz 

Facebook: Charita Uherské Hradiště  
Charitní rada: Předseda - Mgr. Et Ing. Miroslav Pijáček; 

Členové - PhDr. Jiří Čoupek, Ludmila Daňková, MUDr. Ludmila Kamrlová, 

Jiřina Stroganová, Marie Maňásková, MUDr. Josef Kalous

Revizní komise:  Alfréd Kolařík, Bc. Vlastimil Kuřimský, Marie Kašná

O ORGANIZACI
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE A PORADENSTVÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
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Mzdová účetní PR manažer 

Pokladní Účetní II.

Projektový 
a personální
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STRUKTURA ORGANIZACE
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Vysvětlivky:

ABC - Azylové bydlení Cusanus
AD - Azylový dům svatého Vincence
CDS - Centrum denních služeb pro seniory
COA - Centrum osobní asistence
CSS - Centrum svaté Sáry 
DC - Dobrovolnické centrum
DB - Domov pokojného stáří Boršice (TP - trvalý pobyt, OS - Odlehčovací služba) 
DCL - Denní centrum svaté Ludmily
DHC - Dobrovolnické centrum a humanitární centrum
DPS - Domácí pečovatelská služba 
DZP - Domácí zdravotní péče 

CHDH - Charitní domov Hluk (TP - trvalý pobyt, OS - Odlehčovací služba)
CHBU - Chráněné bydlení Ulita
LAB - Labyrint centrum sociální rehabilitace
OP - Občanská poradna Uherské Hradiště
PB - potravinová banka 
PKP - Půjčovna kompenzačních pomůcek
PZH - Přeprava osob se zdravotním handicapem
SHP - sklad humanitární pomoci
TPC - Terenní program Cusanus
TULiP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP 
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2000

Vlivem transformace české ekonomiky 

a nového demokratického státu vyplývají na povrch 

i dříve neviděné problémy. Jedním z nich je i bezdomovectví. 

Reakcí na tuto skutečnost je otevření Azylového 

domu sv. Vincence ve Starém Městě.

1996

Nezapomínáme na mladé. Pro jejich smysluplné 

trávení volného času je otevřeno Centrum volného času, nyní 

známé pod názvem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

TULiP, které se zaměřuje i na sociální problémy.

1995

Na podnět pomoci lidem, kteří z důvodu 

zdravotního postižení mají složitější 

uplatnění na trhu práce, vzniká Chráněná 

dílna.

1991

Ředitelkou Oblastní charity Uherské Hradiště se stala Anna 

Konvalinková. První službou poskytovanou občanům Uherskohradišťska 

byl Charitní šatník, který funguje dodnes pod názvem 

Humanitární sklad.

1992

Nová služba pro klienty v domácnosti, jedná se 

o Charitní pečovatelskou službu, která se o rok později 

rozšiřuje o Charitní ošetřovatelskou službu.

1993 

Vyhlášena sbírka na pomoc pro děti z Bony 

a Hercegoviny. Na Masarykově náměstí se scházeli lidé 

a přinášely potraviny, ale také oblečení pro miminka, která se měla 

narodit v uprchlickém táboře. Nakonec byly vypraveny tři kamiony.

2001

Po Anně Konvalinkové se stal ředitelem 

Oblastní charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.

1998

Pro osoby starší 18 let s mentálním a kombinovaným 

postižením vzniká Denní centrum svaté Ludmily. 

HISTORIE CHARITY

1997

Na čtyřtýdenní ozdravný pobyt přijelo 

patnáct dětí z ukrajinského Charkova, které pobývaly 

v uherskohradišťských rodinách a trávily týden 

v rekreačním středisku Lopeník.
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2006

V tomto roce je založeno pět zařízení. V Boršicích byl otevřen Dům 

pokojného stáří. Lidem zdravotně postiženým, kteří se chtějí zapojit do pracovního procesu, 

začala pomáhat Agentura podporovaného zaměstnávání. Pro radu k řešení problému je možné si 

zajít do Občanské poradny. Vzniká Dobrovolnické centrum a posledním nově otevřeným 

střediskem je přeprava osob s postižením.

2003

Pomáhat nejenom lidem z regionu, 

ale i obyvatelům jiných států či světadílů má 

za cíl Středisko humanitární pomoci.

2004

Počet osob bez přístřeší převyšuje kapacity Azylového domu 

ve Starém Městě, proto vzniká podobné zařízení Sociální poradna 

s azylovým bydlením v Uherském Hradišti. 

2005

V tomto roce je založeno pět zařízení. V Boršicích byl otevřen Dům pokojného stáří. Lidem 

zdravotně postiženým, kteří se chtějí zapojit do pracovního procesu, začala pomáhat Agentura podporovaného 

zaměstnávání. Pro radu k řešení problému je možné si zajít do Občanské poradny. Vzniká Dobrovolnické centrum 

a posledním nově otevřeným střediskem je přeprava osob s postižením.

2007

Svou činnost zahajuje i druhé pobytové zařízení 

pro seniory Charitní domov v Hluku. Lidem, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení 

a jejichž situace vyžaduje další osobu, pomáhá 

Centrum osobní asistence.

2010

V tomto roce vzniká středisko Centrum svaté Sáry, 

které pomáhá rodinám s dítětem či dětmi, jež se dlouhodobě 

nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

2014

Vzniklo první chráněné bydlení Oblastní charity nazvané 

Ulita. Kompletně zrekonstruovanému bezbariérovému domu, 

kde našlo domov 12 osob s mentálním a kombinovaným postižením, 

požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

2012

Poslední změnou názvu prošla Sociální poradna 

s azylovým bydlením. Nyní má název Azylové 

bydlení Cusanus.

2009

Centrum denních služeb Jarošov mění 

svůj název na Labyrint.
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Kontakt: Centrum osobní asistence

Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 723 702 153, kancelář 572 151 454

E-mail: petra.hyblerova@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Petra Hyblerová

Rok vzniku: 2007

Provozní doba: Vedoucí: pondělí – pátek 8.00 – 16.30

Asistenti: nepřetržitá (dle potřeb uživatelů)

Poslání

Prostřednictvím podpory a péče osobních asistentů 

zajistíme lidem se zdravotním postižením sobě-

stačnost, a tím jim umožníme žít svým běžným 

způsobem života.

Cíle

Poskytovat službu tak, aby uživatel mohl:

- žít v přirozeném sociálním prostředí s rodinou, 

s přáteli,

CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE

- naplňovat smysluplně svůj život činnostmi, které by 

dělal sám, kdyby mohl,

- udržovat kontakt se společenským prostředím.

Cílová skupina

Osoby, kterým poskytujeme služby osobní asistence, 

jsou lidé se zdravotním postižením bez omezení věku, 

tzn. děti, dospělí i senioři.
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Co Vám v uplynulém 

roce udělalo největší radost?

Co byste popřála 

charitě k narozeninám?

Co Vám Vaše práce přináší? 

Naší charitě ze srdce přeji, aby si stále 

dokázala uchovat svou tvář, aby měla pořád dostatek 

kvalitních a zodpovědných pracovníků, kteří drží při sobě, aby se 

jí dostávalo co největší podpory obcí a měst našeho regionu, v nichž 

působí, a aby ji neopouštěla dobrá nálada i přes všechny překážky, 

které na cestě potká.

V uplynulém roce jsem pocítila větší 

stabilitu pracovního týmu, i když menší fluktuaci 

pracovníků se asi ve službě jako je ta naše, nevyhneme nikdy. 

Pokud je stabilní tým, jsou spokojeni i naši uživatelé. Radost mi 

také vždy udělá pozitivní zpětná vazba od našich uživatelů nebo jejich 

rodinných příslušníků. Každý, byť sebemenší úsměv na jejich tváři 

dělá naši práci krásnější.

Do charity jsem 

nastoupila, právě když slavila 20 let. Pět let uteklo 

jako voda a opět společně vstupujeme do další fáze. 

Proto se zamýšlím, co vše charita do mého života přinesla. 

Díky práci v charitě jsem měla možnost poznat spoustu neobyčejných lidí 

a jejich životních příběhů. Jejich neobyčejnost spatřuji v obrovské síle 

a odhodlání bojovat navzdory svému závažnému onemocnění či postižení. 

Naučili mě jiným hodnotám. Celý náš pracovní tým se stává alespoň 

na krátkou dobu součástí života uživatelů, kteří nalézají v naší práci 

pomoc, odlehčení a často i útěchu. V tomto spatřuji 

smysluplnost své práce. 
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Kontakt: Domácí pečovatelská služba

Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské hradiště

Telefon: 572 552 835, 602 155 402

Email: dps@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Bc. Renata Chudíková

Rok vzniku: 2007

Služby poskytujeme: pondělí – neděle 7.00 – 19.00

Provozní doba (konzultační hodiny): pondělí – pátek 7.00 – 15.30

Poslání

Poskytovat kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným 

způsobem života. 

Cíle

Poskytovat službu tak, aby uživatel mohl:

- zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí,

- zachovávat své schopnosti a dovednosti,

DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

V tomto čase může zájemce v kanceláři DPS získat informace o pečovatelské službě, domluvit 

se na sociálním šetření, uhradit platby za služby, podat připomínku, stížnost či pochvalu.

- udržovat vztahy s druhými lidmi a se společenským 

prostředím. 

Cílová skupina

- senioři  

- lidé s chronickým onemocněním 

- lidé se zdravotním postižením 

- rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci 
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Smyslem naší práce je pomoci a být blízko 

těm, kteří se často den ze dne ocitnou tváří v tvář 

nějaké životní změně a rozhodnou se řešit ji prostřednictvím 

Domácí pečovatelské služby. Velmi kladně vnímáme, že díky naší 

péči mohou lidé téměř v jakékoli situaci či nepříznivém zdravotním stavu 

zůstat doma, mezi svými blízkými.. 

Co Vám v uplynulém roce udělalo 

největší radost?

Co Vám Vaše práce přináší? 

Dobré lidské vztahy a kvalitně poskytované služby se 

vždy odrážejí ve spokojenosti uživatelů služeb 

poskytovaných Oblastní charitou, proto Oblastní charitě přeji hodně 

spokojených klientů. Všem pracovníkům radost a spokojenost 

z dobře vykonané smysluplné práce. 

Radost přichází vždy ve chvílích, 

kdy si uvědomujeme, že také díky našemu přispění, díky 

naší péči, může člověk zůstat doma, ve svém, kde to důvěrně 

zná. V loňském roce klienti s našimi pracovníky strávili 33 614 hodin 

naplněných nejen prací, ale také vzájemným obohacováním se 

při společných rozhovorech, sdílením či jen nasloucháním 

nebo přítomností, která dokáže prozářit jejich všední dny. 

17

Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Poslání

Posláním Domácí zdravotní péče je pomáhat lidem, 

kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osa-

mocení v nepříznivé zdravotní i sociální situaci a zajistit 

odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči seniorům, 

zdravotně postiženým a nemocným v jejich domovech. 

Bez zajištění této péče by museli být hospitalizováni 

nebo umístěni v jiných zdravotnických nebo sociálních 

zařízeních.

Cíle

Umožnit těmto lidem prožívat spokojený a plnohodnotný 

život ve svém vlastním prostředí, ve své rodině a v kruhu 

svých nejbližších, pomáhat rodině i jednotlivci zvládat 

obtížnou situaci.

Udržovat a podporovat zdraví či navrácení zdraví, 

rozvíjet soběstačnost, zmírňovat utrpení nevyléčitelně 

nemocného člověka a zajistit mu klidné umírání a smrt.

Cílová skupina

Senioři, zdravotně postižení, nemocní, osamělí.

Péči provádí

- profesionální a registrované zdravotní sestry 

s praxí samostatně pracující v terénu

Péči doporučuje

- lékař v nemocnici po propuštění

- ošetřující praktický lékař

Péči hradí

- zdravotní pojišťovny, u kterých jsou klienti 

pojištěni
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Kontakt: Domácí zdravotní péče

Velehradská tř. 181, 686 01 Uherské Hradiště  

Telefon: 572 555 784

E-mail: lenka.malusova@uhradiste.charita.cz

Rok vzniku: 1993 od roku 2006 samostatně Domácí zdravotní péče

Vrchní sestra Jarmila Dudová do 31. 8. 2015

Vrchní sestra: Lenka Malušová od 1. 9. 2015, tel.: 602 781 582

Staniční sestra: Hana Kochaňová, tel.: 733 741 545

Provozní doba: Po – Pá  7.00 – 15.30

Večery, víkendy a svátky: službu konající sestra



Povolání zdravotní sestry mě naplňuje, ráda pomáhám 

nemocným při boji s jejich nemocí, navracením do normálního 

života. I když jsou pacienti velmi nemocní, můžou díky nám sestřičkám 

z Domácí péče, být ve svém domácím prostředí se svými nejbližšími, 

kde nemoc lépe zvládají.

Co se Vám v uplynulém roce 

povedlo?
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Co Vám Vaše práce přináší? 

Mnoho síly při zvládání práce - hodně obětavých 

spolupracovníků, kteří jsou ochotni kdykoliv pomoci. 

A samozřejmě hodně finančních prostředků, 

bez těch to bohužel nejde. :-)

Převzala jsem funkci Vrchní sestry 

a snažím se o to, aby se náš kolektiv sestřiček, 

co nejlépe staral o naše pacienty.

Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Co Vám Vaše práce přináší? 
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH

POMŮCEK

Více spokojených klientů 

i zaměstnanců.

Co Vám v uplynulém roce 

udělalo největší radost? Radost mi udělal každý, kdo měl radost s vypůjčené 

pomůcky, která mu usnadnila život.projevilo na výborné 

atmosféře během akce a evokuje mi to kupu hezkých 

vzpomínek.

Práce se seniory, zraněnými a jejich 

příbuznými mi přináší pocit seberealizace 

při pomoci druhým.

Kontakt: Půjčovna kompenzačních pomůcek

Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 731 619 642

E-mail: martina.jancarova@uhradiste.charita.cz

Usnadňuje život a léčbu nemocným, lidem po úrazech 

a seniorům. 

Kompenzační pomůcky pomáhají nahradit tělesné 

funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci optimálně 

nefungují.

Cíle

Zajistit největší možný komfort klienta, aby s pomůckami 

co nejlépe zvládal stejné denní úkony, jako dříve. 

Odpovědný pracovník: Martina Jančarová

Rok vzniku: 2006

Na Půjčovnu kompenzačních pomůcek se můžete 

obracet od pondělí do pátku od 9.00 do 15.00

Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Co Vám v uplynulém roce udělalo 

největší radost?
V loňském roce se mi povedlo sehnat kolegu který je pro mne 

a myslím si i pro charitu velkým přínosem.

Popřál bych charitě aby se charitě 

podařilo sehnat více peněz na koupi nových vozidel 

pro přepravu hendikepovaných  osob, protože  naše 

vozidla pomalu začínají dosluhovat. 
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PŘEPRAVA OSOB

SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM

Co Vám Vaše práce přináší? 

Na charitu mne přivedla moje přítelkyně, 

která zde pracuje již delší dobu. Rád pomáhám 

lidem, kteří potřebují pomoct.

Zprostředkovává převoz lidem se zdravotním 

handicapem (osoby na invalidních vozících, držitelé 

průkazů ZTP, osoby s mentálním postižením 

i s doprovodem asistenta aj.) z místa na místo. 

Přemisťuje také kompenzační pomůcky potřebným.

U nás se svezete bezbariérovými vozidly. Našich služeb 

využívají jednotlivci, skupiny i různé organizace.

Kontakt: Přeprava osob se zdravotním handicapem

Velehradská tř. 181, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 606 642 407

E-mail: poniv@uhradiste.charita.cz

Vedoucí řidič: Václav Máčala

Rok vzniku: 2005

Provozní doba:  Po – Pá 7.00 – 15.30

(Mimo tuto dobu po předchozí domluvě)

Co byste popřál 

charitě k narozeninám?



Kontakt: Centrum denních služeb pro seniory

Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště - Rybárny

Telefon: 725 520 983, 572 151 454

E-mail: cds@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Radka Stuchlíková od 24. 8. 2015 MD

Zástupce vedoucí: Pavlína Šmerdová, DiS. (odpovídá na otázky)

Rok vzniku: 2008

Provozní doba: od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30

Poslání

Poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou 

individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou 

soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném 

prostředí a ve společnosti svých vrstevníků. Zároveň 

nabízíme poradenství a podporu rodinným příslušníkům 

nebo pečujícím osobám seniorů. 

Cíle

- Podpora a pomoc seniorům se sníženou sobě-

stačností

-   Začlenění uživatelů zařízení do společenského dění

-   Zvyšování kvality poskytované služby CDS

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

PRO SENIORY

Služeb CDS pro seniory v roce 2015 využilo 20 uži-

vatelů, z toho 18 žen a 2 muži, přičemž jejich věkový 

průměr byl 82 let.

Cílová skupina

Senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-

votního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat 

do nabízených aktivit, které centrum nabízí.
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Kromě spousty jiných hodnot také poznání, 

neboť při práci se seniory si člověk stále více uvědomuje 

pomíjivost lidského bytí a to jej nutí radovat se z každodenních 

maličkostí a vážit si věcí, které mu život dopřává. Navíc si 

při komunikaci s našimi uživateli uvědomuji, jak moc je důležité 

s pokorou přijímat věci, které život přináší, 

a které nelze změnit.

Co Vám v uplynulém roce udělalo 

největší radost?

Co Vám Vaše práce přináší? 

Největší radost v souvislosti s výkonem mého 

povolání mi přinesla pozitivní zpětná vazba ve formě 

dotazníků spokojenosti od našich uživatelů a jejich příbuzných. 

Jsem tedy velmi ráda, že se uživatelé v CDS pro seniory cítí 

spokojeni.

Do dalších 25ti let bych chtěla Charitě popřát 

i nadále velký počet spokojených uživatelů a také potřebné 

finanční zajištění. Zaměstnancům bych pak přála, aby jim práce 

v sociální oblasti přinášela radost a uspokojení a byla tak skutečným 

projevem lásky k bližnímu.
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Co byste popřála 

 charitě k narozeninám?



Poslání

Domov pokojného stáří poskytuje podporu, pomoc 

a laskavou péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními 

silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.

Odlehčovací služba je krátkodobá pomoc seniorům 

v situaci, kdy rodina není schopna se o svého rodinného 

příslušníka postarat, ústavní zdravotní péče již není 

nutná a umístění v sociálních zařízeních není možné

 pro nedostatečnou kapacitu.

Cíle

- Vytvoření spokojeného domova lidem, kteří již 

nemohou či nechtějí zůstat sami v domácím prostředí 

a hledají klidné bydlení v malém společenství svých 

vrstevníků,

- Naplňování individuálních potřeb uživatelů služeb tak, 

aby zůstali součástí přirozeného společenství, 

kde léta žijí,

- Zvyšování soběstačnosti a samostatnosti indi-

viduálním přístupem a poskytování služeb podle 

skutečných potřeb uživatelů,

- Poskytování adekvátní mentální stimulace, podpora

 aktivity, zájmů a schopností jednotlivých uživatelů 

služeb,

- Podpora uživatelů služeb v podílení se na spo-

lečenském životě,

- Odlehčovací službou zajistit přechodné ubytování 

a péči lidem čekajícím na trvalý pobyt v jiném sociálním 

zařízení,

-  Zajištění pomoci rodinám pečujícím o svého 

rodinného příslušníka přechodným převzetím starostí 

a komplexní ošetřovatelské péče o seniora.

Cílová skupina

Osoby, které ze zdravotních či jiných důvodů nejsou 

schopné zajišťovat své základní životní potřeby 

ve vlastním prostředí a jejich situaci není možné řešit 

pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb. 

Domov pokojného stáří má cílovou skupinu mladší 

a starší seniory od 65 let věku. Odlehčovací služba je 

poskytována osobám se zdravotním postižením 

od 27 let věku do 65 let, osobám s jiným onemocněním 

a seniorům.

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA BORŠICE

Kontakt:  Domov pokojného stáří Boršice

Boršice 274, 687 09 Boršice

Telefon: 572 501 130, mobil 602 381 821

E-mail: domov.borsice@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Julie Chovancová 

Rok vzniku: 2005

Provozní doba: nepřetržitá
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Mám ráda práci s lidmi, jsem ráda, že mohu někomu 

předat pozitivní energii a pomoci a naopak také čerpám 

energii od našich seniorů, kteří vyzařují moudrostí stáří.

Co Vám v uplynulém roce udělalo 

největší radost?

V rámci projektu NGO Konsorcia ve prospěch seniorů, zejména obětí nacistické perzekuce v ČR, jsme získali finanční dotaci na nákup aktivizačních pomůcek pro jemnou 

motoriku, nákup 3 komponentů hřiště pro seniory, 5 terapeutických panen a možnost muzikoterapie.

Co Vám Vaše práce přináší? 

Mám vždy radost, když funguje týmová práce, 

lidé jsou k sobě ohleduplní, tolerantní a vlídní. 

Potěšilo mě zapojení týmu do různých akcí z vlastní iniciativy, 

což se projevilo na výborné atmosféře během akce 

a evokuje mi to kupu hezkých vzpomínek.

Přeju hodně takových lidí, kteří pro charitu pracují srdcem, 

protože charita je o lidech a dobrých lidí není nikdy dost. 

Tak šťastnou ruku při výběru pracovníků charity.
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Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Kontakt: Charitní domov Hluk

Adresa: Sokolská 1408, 687 25 Hluk

Telefon: 606 714 433, 572 508 418

E-mail: eva.maluskova@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Eva Malůšková

Rok vzniku: 2007

Provozní doba: nepřetržitá

Poslání

Charitní domov v Hluku poskytuje pobytovou službu 

rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním 

komplexní péče dvaceti pěti lidem, jež nemohou 

zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech, 

a jejich rodina nemůže péči poskytnout. Naše zařízení 

umožňuje žít lidem plnohodnotný život až do jeho 

naplnění, proto klademe důraz na zachování soukromí, 

na důstojnost člověka a na laskavou péči poskytovanou 

podle individuálních potřeb každého člověka tak, aby se 

cítil být i nadále součástí společnosti. V Domově 

pro seniory nabízíme tři lůžka pro odlehčovací službu 

lidem, kteří pečují o svého blízkého v domácím pro-

středí, ale z nějakého důvodu nemohou tuto péči 

na určitou dobu zajistit, nebo si potřebují jen odpočinout.

Cíle

Zajistit lidem soukromí a plnohodnotný život, zajistit 

komplex pobytových služeb se zaměřením na in-

dividuální péči, podporu a důstojnost člověka se 

CHARITNÍ DOMOV HLUK

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA HLUK
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zajištěním komplexní ošetřovatelské péče, zajistit 

pomoc a podporu při nesoběstačnosti, chápající, milé 

a laskavé prostředí, aktivně individuálně cílenou 

službou napomáhat ke spokojenosti lidí a ke klidnému 

prožívání života, aktivně udržovat kontakty zařízení 

a lidí s okolím, rodinami, školami, spolky a dalšími 

společenskými organizacemi ve městě.

Cílová skupina

Lidé, jejichž schopnost soběstačnosti je snížena a jimž 

rodina péči nemůže poskytnout. Zařízení poskytuje 

komplex pobytových služeb v nepřetržitém provozu 

pracovnic sociální péče. Odborná ošetřovatelská péče 

je zajištěna prostřednictvím zdravotních sester. Provoz 

je zajištěn nepřetržitě – 24 hodin denně po všechny 

kalendářní dny roku.



Profesionální, stabilní organizace, 

příjemný kolektiv s jednotným posláním. Sdílení životních 

příběhů, jedinečnosti a neopakovatelnosti individuálních osudů 

člověka, poznávání tajemství života, utrpení, nemoci.  

Je mi dána možnost pomáhat lidem na konci jejich života, a to není 

málo. Nezbývá než poděkovat za ty něžné zážitky…  

Co se Vám v loňském roce 

nejvíce povedlo?

Co Vám Vaše práce přináší? 

Sama vnímám velký posun v oblasti personalistiky. 

Zdáme se býti poměrně spokojeným týmem, což je nutný základ 

pro poskytování dobré péče.

Je to zvláštní, ale přála bych Charitě co nejméně klientů. Vždyť my 

všichni na Charitě pracujeme na tom, aby klienti nebyli našimi klienty, 

aby se z nich stávali lidé, kteří se vyléčí, pochopí, zajistí a dál budou moci žít svůj 

život bez naší pomoci. To je však takové nesplnitelné přání.

Přála bych kvalifikované, moudré a láskyplné pracovníky, spokojené klienty, 

dostatek financí, aby se nám v kontrastu narůstající byrokracie a úředních šimlů stále 

dařilo vnímat člověka jako takového na prvním místě..
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Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Kontakt: Denní centrum sv. Ludmily

Velehradská tř. 247, 686 01  Uherské Hradiště

Telefon: 572 540 592, 734 510 397

E-mail: dcludmila@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Lenka Ševčíková

Rok vzniku: 1998

Provozní doba: Pondělí až pátek, od 8.00 do 14.00

Poslání

Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 

postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí  

nabízíme individuální pomoc a podporu soběstačnosti 

při začleňování se do běžného života. Integrací se 

snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci 

a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby 

umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak 

volného času. 

DENNÍ CENTRUM SVATÉ LUDMILY

Cíle

Umožnit uživatelům kontakt s přirozeným prostředím, 

získat nové sociální dovednosti, dosáhnout co největší 

samostatnosti a co nejvyšší úrovně začlenění se 

do společnosti. 

Cílová skupina

Uživateli jsou dospělé osoby starší osmnácti let 

s mentálním a kombinovaným postižením v pásmu 

lehké až středně těžké mentální retardace
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Má práce mi přináší naplnění toho, 

co považuji za své životní poslání.

Co Vám v uplynulém roce 

udělalo největší radost?

Co byste popřála charitě

k narozeninám?

Co Vám Vaše práce přináší? 

…že můžu pracovat v týmu lidí, 

kteří jsou vzájemně tolerantní a vnímaví 

k potřebám uživatelů. Těší mě, že se společně 

ztotožňujeme s charitním posláním.

Aby se jí i nadále dařilo naplňovat své poslání, a to aby projevovala 

milosrdenství a naplňovala Kristovu výzvu vyhledávat potřebné a pomáhat 

bližním v nouzi. Všem zaměstnancům bych přála, aby se stejně jako 

naši uživatelé dovedli radovat i z těch nejmenších maličkostí.
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Poslání

Posláním Chráněného bydlení Ulita je vytvářet prostor 

k získání a upevňování schopností a dovedností 

umožňujících začlenění do společnosti dospělým lidem 

s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou 

za individuálně stanovené míry podpory osobního 

asistenta schopni částečně samostatného života. 

Cíle

Na základě zájmu uživatele a individuálně stanovené 

míry podpory asistenta vytvářet podmínky zajišťující 

uživateli domov, v němž může rozvíjet své znalosti, 

schopnosti a dovednosti vedoucí ke zvyšování, 

upevnění a udržení své soběstačnosti a samostatnosti 

v maximální možné míře.

Cílová skupina

- osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým 

až středním mentálním postižením, osoby se 

získaným poškozením mozku) 

- osoby s kombinovaným postižením (osoby s men-

tálním a tělesným postižením, osoby s mentálním 

a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zra-

kovým postižením).

Věková struktura uživatelů služeb:

- mladí dospělí (18 – 26 let)

- dospělí (27 – 64 let)

Kontakt: Chráněné bydlení Ulita

Velehradská tř. 246, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 604 222 171 (vedoucí), 730 580 107 (asistenti)

E-mail: chb@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Bc. Lenka Kaňovská, DiS.

Rok vzniku: 2014

Provozní doba: nepřetržitá

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ULITA
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Asi tak jako jiným 

lidem mi moje práce přináší starosti, ale i radosti, 

hlavně však pocit smysluplnosti a užitečnosti. S každým 

dnem se učím něco nového, každý den je úplně jiný a to mě 

na mojí práci baví ze všeho nejvíc. Těší mě dívat se na lidi kolem sebe 

– na spolupracovníky, jak se jim vede jejich práce, na naše uživatele, 

jak rozkvétají vlivem nabyté svobody, kterou chráněné bydlení 

přináší. A když někdo z nás klopýtne? Stane se, nikdo není 

dokonalý, i chybami se přeci člověk učí. 

Co Vám v uplynulém roce

 udělalo největší radost?

Co Vám Vaše práce přináší? 

OCH UH přeji kvalifikované pracovníky s dobrým srdcem, 

spokojené uživatele, dostatecné finanční zajištení a dlouhá léta dalšího 

fungování.

Pokud se ohlédnu 

do loňského roku, napadá mě mnoho událostí, 

ze kterých jsem měla radost. Největší mám z toho, že se našemu 

pracovnímu týmu podařilo za podpory vedení OCH UH v plné míře 

zrealizovat myšlenku chráněného bydlení. Protože nejde jen o to přestěhovat 

lidi z jiných sociálních služeb či z rodin, podstatné je podpořit tyto lidi v tom, 

co oni sami chtějí, doprovázet je v jejich vlastním životě a my máme 

tu čest stát těmto lidem po boku. 
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Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Kontakt: Centrum sociální rehabilitace labyrint

Masarykovo nám. 157/8, Uherské Hradiště 68 601

Telefon: 606 741 808 vedoucí zařízení

Email: labyrint@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Michaela Hubíková

Rok vzniku: 2009 

Provozní doba: Ambulance: po, út, čt, pá 8.00 – 14.00

(Středa pouze individuální konzultace)

Poslání

Labyrint nabízí lidem z cílové skupiny podporu zvládat 

negativní důsledky jejich znevýhodnění a žít /i s ním/ 

život spokojeně a lépe. Jsme sociální služba, která 

nabízí aktivity ambulantní a terénní formou, bezplatně. 

Cíle

Naším cílem je člověk, který žije spokojený a přínosný 

život, má naději i přes omezení způsobené one-

mocněním, a který znovu získal osobní sílu a důstojné 

místo ve společnosti.

Cílová skupina

Službu sociální rehabilitace poskytujeme osobám 

s duševním onemocněním (z klinicko-diagnostického 

hlediska se jedná převážně o osoby s psychotickým 

onemocněním) a osobám s mentálním postižením 

(jejichž postižení umožňuje zvládat základní činnosti 

sociální služby) U obou cílových skupin je věkové 

rozpětí 18-64 let.

LABYRINT - CENTRUM 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
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Jako první mě napadlo 

slovo „starosti“. Je to tak, role vedoucího sebou nese 

starosti, ale říkám si, že bez starostí bych nemohla pocítit 

radosti, které přichází výměnou za to, jakou energii a snahu do věcí 

vkládám. Práce s lidmi je opravdu nevšední, každý den nemůže být stejný, 

jelikož každý z nás, ať pracovníků či uživatelů, do něj přináší kus sebe sama. 

Proto jsem na tomto místě a pracuji s těmito lidmi, mám ráda 

tu mnohotvárnost a nevšednost.

Co Vám v uplynulém roce udělalo 

největší radost?

Co Vám Vaše práce přináší? 

Mé přání je, aby více mládla, než stárla. 

Přinášela víc naděje než smutku. A měla kolem 

i v ně lidi s upřímným srdcem…

Zatetelila jsem se 

radostí v okamžiku, kdy jsem si šla poprvé 

prohlédnout nové prostory pro naše zařízení. Pocítila 

jsem štěstí při společném /nás a uživatelů/ cirkusovém 

představení s Cirkusem Paciento.

Zahřálo mě u srdce, když nám vyšli vstříc z městské knihovny 

v Kunovicích a pomohli nám zřídit tréninkové místo 

pro jednu z našich uživatelek.

A ještě by toho bylo……
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Terén: po, st 8.00 -  17.00 h., út, čt, pá 8.00 - 15.00

Soc. rehabilitace pro lidi s mentálním postižením: út 8.00 - 12.00

st 8.00 - 14.00 (detašované pracoviště Velehradská tř. 246, Uh. Hradiště

Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Kontakt: Občanská poradna Uherské Hradiště 

Velehradská tř. 181, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 572 540 723, 606 453 502

E-mail: obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Jan Hoférek, DiS.

Rok vzniku: 2005

Provozní doba: 

Po, út, st, čt: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Pá: 8.00 – 12.00  

Poslání

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. Snahou poradny je 

usilovat o to, aby lidé znali svá práva a povinnosti a byli 

sami schopni hájit své oprávněné zájmy. 

Cíle

Jedná se o poradenství, kdy „občan radí občanovi“. 

Poradci nejsou právníci, ale sociální pracovníci spe-

ciálně vyškolení v oblasti právních norem.

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.

Prostřednictvím Asociace občanských poraden upozor-

ňujeme příslušné státní a místní orgány na nedostatky 

legislativy způsobující problémy občanům ve snaze 

ovlivnit její vývoj.

OBČANSKÁ PORADNA

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
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Cílová skupina

Poradna poskytuje informace, rady a pomoc všem lidem 

bez omezení věku.

Poskytované služby:

Informace (např. číslo zákona nebo znění vybraných 

paragrafů, zprostředkování kontaktu 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 telefonické 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, zdra-

votnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo 

životního prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva 

ČR, právní systém EU, občanské soudní řízení, veřejná 

správa, trestní právo, ústavní právo.

Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.



Co byste popřál charitě 

k narozeninám?

Hodně spokojených uživatelů, hodně 

pracovníků se srdcem na pravém místě 

a dobré jméno mezi lidmi.

Pracovníci: Mgr. Lenka Rokytová – vedoucí pracovník (do 05/2015), sociální pracovník

Jan Hoférek, DiS. - vedoucí pracovník (od 06/2015), sociální pracovník

Mgr. Veronika Vávrová, Mgr. Lenka Horčicová – sociální pracovník

PŘÍMÁ POMOC 

OBČANŮM V SOCIÁLNÍ TÍSNI
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Přímá pomoc je poskytována občanům nacházejícím se 

v nepříznivé životní situaci nebo v sociální tísni, žijícím 

v regionu působnosti Oblastní charity Uherské Hradiště.

Cíle přímé pomoci je, aby měla dlouhodobě pozitivní 

dopad (nebyla jen krátkodobou „náplastí“ na problém), 

a zároveň aby přiměla žadatele k vlastnímu aktivnímu 

řešení své situace. Je poskytována na základě vy-

hodnocení aktuální situace žadatele, jsou navrženy další 

kroky do budoucna, vše za aktivního přístupu žadatele. 

Při rozhodování úzce spolupracujeme s městskými 

a obecními úřady a dalšími institucemi, které jsou 

v jednotlivých případech zaangažovány. Obracejí se 

na nás zejména osamělí rodiče s dětmi, rodiny a osoby 

v sociální nouzi a lidé s postiženími nebo rodiny, 

které o handicapované členy rodiny pečují. 

Nejčastějšími příčinami potřeby pomoci jsou: krizová 

situace spojená s rozpadem manželství, vážný 

zdravotní stav některého z rodičů či rodinných 

příslušníků, dlouhodobá nezaměstnanost, živelné 

pohromy aj. Poskytnutí může být v několika formách – 

např. přímá úhrada dlužných částek (energie, školné, 

nájemné aj.) nebo zakoupení potřebného vybavení, 

případně také potravin.

Přímá pomoc je nenároková.

Spoustu věcí (ale ne vše lze 

postihnout slovy) - neustále nové 

informace, úžas nad tím, co všechno je 

možné (ať tak či tak :-)), zaujetí životním 

příběhem klienta a úctu k duši.

Co Vám v uplynulém roce 

udělalo největší radost?

Co Vám Vaše práce přináší? 

Asi si nevzpomenu na jednu "top" událost 

nebo klienta. To, co mě vždycky potěší, je, 

když to v konzultaci najednou jaksi "zapadne" a je cítit, 

že se v klientovi cosi důležitého odehrálo - takový ten "aha" 

moment. Nestává se to tak často, ale když k tomu dojde,

je to pro mě svátek. :-)



Myslím, že práce v sociálních službách obecně 

umožňuje smysluplně pomáhat potřebným. Práce s lidmi 

bez přístřeší možná více akcentuje existenciální hodnoty 

a vyžaduje správná rozhodnutí ve složitějších situacích. 

Těší mě, že tým, který vedu, toto zvládá se ctí.

Co Vám v uplynulém roce 

udělalo největší radost?

To, co ji přeji již několik let: Smělé vize 

a dostatek sil a prostředků k jejich realizaci.

Kontakt: Azylové bydlení Cusanus

Průmyslová 1299, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 734 510 396

Email: abc@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Zdeněk Vávra

Rok vzniku: 2004

Provozní doba: nepřetržitá

Získal jsem naději, že řešení důsledků 

bezdomovectví v Uherském Hradišti 

nabírá žádoucí směr.

Poslání

Podpořit člověka v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry u nás nacházejí 

dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu 

při dosahování příznivých změn ve svém životě. 

Individuálním přístupem chceme cíleně přispívat 

k návratu našich uživatelů do běžného života 

společnosti.

Cíle

Spolu s našimi uživateli chceme dosáhnout jejich 

stabilizované sociální situace a získávání nezávislosti 

na sociálních službách pro osoby bez přístřeší.

AZYLOVÉ BYDLENÍ CUSANUS

Cílová skupina

Tvoří ji ženy, muži i páry bez přístřeší ve věku od 18 

do 70 let. Do cílové skupiny nespadají:

Neposkytujeme azylové bydlení osobám, které nejsou 

soběstačné, nebo je jejich soběstačnost

výrazně omezena (např. vyžadují bezbariérový přístup, 

potřebují trvalý dohled apod.).

Co Vám přináší práce s touto cílovou skupinou?

Co byste popřál charitě 

k narozeninám?
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Co Vám v uplynulém roce 

udělalo největší radost?

Charitě bych popřál, aby byla jako 

dobré víno. Svým věkem aby postupně 

vyzrávala a neustále se posouvala kupředu 

a to jak po profesionální tak i po lidské stránce. 

Kontakt: Azylový dům svatého Vincence

Na Hradbách 700, 686 03 Staré Město

Telefon: + 420 572 542 988

E-mail: ad.vincence@uhradiste.charita.cz

Vedoucí zařízení: Mgr. Otto Holeček

Rok vzniku: 2000

Provozní doba: nepřetržitá

Samozřejmě, že největší událostí 

minulého období byla celková rekonstrukce 

azylového domu a nové zařízení jeho interiéru. 

Skutečnost, že se to povedlo v poměrně krátké době a zvýšila se 

kvalita pro zajištění služby mi udělalo  největší radost 

v tomto období.

Poslání

Poskytnout podporu mužům, kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou 

schopni řešit vlastními silami, ale chtějí danou situaci 

vyřešit a v co nejkratší možné době se vrátit do běžné 

společnosti.

AZYLOVÝ DŮM SVATÉHO VINCENCE

Cíle

Poskytnutí přístřeší, pomoc při řešení aktuální situace, 

stabilizace sociální situace, resocializace, zvyšování 

kvality poskytované služby, prevence přenosných 

nemocí

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší, muži na okraji společnosti, ve věku 

18 až 80 let, plně mobilní a soběstační, bez základního 

zabezpečení, navracející se z psychiatrických proti-

alkoholních léčeben, z výkonu trestu odnětí svobody, 

ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy po dosažení zletilosti, osoby v krizi a lidi žijící 

na ulici.
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Co byste popřál 

charitě k narozeninám?
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Použité zkratky

ABC - Azylové bydlení Cusanus

DPS - Domácí pečovatelská služba

AD - Azylový dům sv. Vincence

LAB - Labyrint - centrum sociální rehabilitace

COA - Centrum osobní asistence

OP - Občanská poradna Uherské Hradiště

CDS - Centrum denních služeb pro seniory

TUL - Nízkoprahové zařízení pro děti 

          a mládež TULiP

CSS - Centrum sv. Sáry

CHB - Chráněné bydlení Ulita

DCL - Denní centrum sv. Ludmily

DZP - Domácí zdravotní péče

DBT - Domov pokojného stáří Boršice

PKP - Půjčovna kompenzačních pomůcek

DBP - Domov Boršice - odlehčovací služba

HS - Humanitární sklad

DHT - Charitní domov Hluk

PHO - Přeprava osob s handicapem

DHP - Domov Hluk - odlehčovací služba

PP - Přímá pomoc občanům

   * Nezjištěno - anonymita uživatelů 

     u některých služeb

* * počet návštěvníků (i opakovaně)
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Kontakt: Centrum svaté Sáry

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 606 641 980

E-mail: sara@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Mgr. Božena Horáková

Rok vzniku: 2010

Provozní doba: 

Terénní forma: po, út, st, čt: 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 sociálně aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi, která je poskytována osobě 

nebo celé rodině pečující alespoň o  jedno či více dětí 

ve věku 0 – 18 let z ORP Uherské Hradiště. Služba 

podporuje rodiny, které se ocitly v životní situaci, jež by 

mohla mít nepříznivý vliv na dítě nebo ho mohla 

ohrožovat. Služba je poskytována terénní i ambulantní 

formou.

Cíle

Znovuobnovení zdravého fungování rodiny s příznivým 

dopadem na vývoj dítěte. Vedeme rodinu ke zvýšení 

CENTRUM SVATÉ SÁRY
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samostatnosti, zlepšení schopnosti ke vzájemné 

komunikaci mezi členy rodiny. Předcházíme umístění 

dítěte do ústavní péče a motivujeme rodinu k vytvoření 

vhodných podmínek pro navrácení dítěte do rodinného 

prostředí.

Cílová skupina

Rodiny s dítětem/dětmi do 18 let z Uherského Hradiště 

a okolních obcí.



Pocit uspokojení při dobře provedené práci, 

a pokud je korunovaná úspěchem, tak tím víc. 

V opačném případě motivaci k hledání nových řešení, 

zlepšování svých dovedností i služby,

a také možnosti dalšího vzdělávání. 

Co Vám v uplynulém roce udělalo 

největší radost?

Co Vám Vaše práce přináší?

Skvělý tým, který se vloni více 

stabilizoval a také úspěchy a zlepšení situace 

některých našich uživatelských rodin.

Aby si OCH UH dokázala udržet dosavadní kredit 

dobré a spolehlivé organizace v regionu, na niž se mohou 

potřební lidé obrátit. Správné pracovníky, kteří svou 

erudovaností, profesionalitou, ale i lidským přístupem dokáží 

při svém výkonu kvalitní práce dobré jméno Oblastní charitě přenést 

mezi lidi do terénů a do ostatních organizací, institucí 

a úřadů.

41

Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Kontakt: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

Nádražní 29, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 606 672 239, 725 520 998

E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

www.klubtulip.cz, Facebook: NZDM TULiP Uherské Hradiště

Vedoucí: Mgr. et BcA. Josef Kostka 

Rok vzniku: 1996 

Provozní doba: po, út, čt, pá: 14.00 – 19.00

st: 7.00 – 15.30 - administrativní den

Poslání

Jsme tady pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště 

a okolí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí 

ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích 

s okolím) a mají zájem o podporu a pomoc při řešení 

svých problémů. Snažíme se pro ně vytvářet takové 

místo, kam může každý z nich přijít a trávit svůj volný čas 

s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat 

na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v bu-

doucnu sám věděl rady.

Cíle

Informovaný uživatel, který dokáže zvládnout kritické 

období dospívání a je schopen smysluplně trávit svůj 

volný čas, umí pracovat s informacemi a samostatně 

řešit krizové situace ve svém životě.

Cílová skupina

Děti a mládež a mladí dospělí ve věku 12 – 26 let, 

které navíc splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

- dávají přednost pasivnímu trávení volného času

- tráví volný čas na ulici v regionu Uherské Hradiště

- jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy

- ocitli se v nepříznivé životní situaci

- mají životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů 

se svým okolím.

Do cílové skupiny nespadají děti a mládež se 

specifickými potřebami, které naše sociální služba 

nemůže zabezpečit (např. problémová komunikace, 

osoby se zjevným psychickým onemocněním, 

prostorové bariéry, práce s osobami závislými 

na návykových látkách).

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ TULiP
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Kromě každodenních 

starostí také nevšední zážitky, 

které bych jinde zažil jen stěží.  

Co Vám v uplynulém roce udělalo 

největší radost?

Co Vám vaše práce přináší?

Největší radost mi asi udělaly úspěchy 

některých našich uživatelů ve škole. U některých 

dobré umístění v olympiádách, u některých dobré známky 

z testů nebo zkoušení a u některých zvládnutý reparát. 

Odhodlané a vytrvalé zaměstnance 

a příznivé financování. 

V roce 2015 byl projekt „O krok dál“ realizovaný NZDM TULiP finančně podporován z Podprogramu na podporu NNO v oblasti rizikových typů chování (PF 07-15).
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Co byste popřál 

charitě k narozeninám?



Kontakt: Dobrovolnické centrum

Velehradská tř. 181, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 602 381 789

E-mail: dc@uhradiste.charita.cz

Vedoucí: Barbora Grósová

Rok vzniku: 2005

Provozní doba: dle individuální dohody

Poslání  

Prostřednictvím dobrovolníků pomáháme všude tam, 

kde je naší pomoci potřeba. Zaměřujeme se především 

na dobrovolnické programy pro děti a mládež 

(doučování + sociálně – preventivní program Kamarád 

do nepohody) a na programy zaměřené na aktivizaci 

seniorů.

Cíle

Zvyšovat povědomí veřejnosti o dobrovolnictví jako 

občanské ctnosti.

Zapojení lidí všech věkových kategorií do dobrovolnické 

činnosti.

Školením a supervizemi zajistit, aby práce dobrovolníků 

byla kvalitní a efektivní.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Cílová skupina

DOBROVOLNÍCI jsou obyčejní lidé, kteří dělají 

neobyčejné věci. Jsou to všichni, kteří chtějí ze své 

dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku 

na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch 

jiných lidí.

PŘÍJEMCI DOBROVOLNÉ POMOCI jsou všichni, 

kteří potřebují a chtějí přijmout pomoc (např. děti 

a mládež, rodiny s dětmi, lidé s různým typem handi-

capu, děti a mládež ohrožení delikvencí, senioři, osoby 

v sociální nouzi aj.).
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Práce v Dobrovolnickém centru mi přináší 

především pocit naplnění a radosti. Jsem velmi vděčná 

za možnost pracovat s dobrovolníky, protože jsou to všechno 

velmi inspirativní lidé a vím, že s jejich pomocí můžeme 

dokázat opravdu velké věci. 

Co Vám v uplynulém roce 

udělalo největší radost?

Co Vám vaše práce přináší?

Největší radost mám z toho, kolik chvály se 

ke mně na naše dobrovolníky doneslo. Je vždy velmi 

radostné slyšet od lidí, jak jim dobrovolníci pomohli, jak je 

inspirovali nebo jak je pozitivně ovlivnili. Když slyším 

tolik spokojených slov, tak vím, že co děláme je správné 

a že to má smysl.

Charitě bych přála, aby její srdce i nadále tvořil 

tým plný pozitivních, tvořivých a pracovitých lidí, 

kteří svou práci odvádí profesionálně a lidsky zároveň. 

Pak bych jí přála spoustu spokojených uživatelů 

a dostatek podpory a uznání ze strany 

široké veřejnosti.
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Co byste popřála 

charitě k narozeninám?



Kontakt: Středisko humanitární pomoci

Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 572 555 783, 602 194 358

E-mail: info@uhradiste.charita.cz

Rok vzniku: 1991 

Středisko humanitární pomoci

 (Humanitární sklad)

Humanitární sklad je otevřen každé první pondělí 

v měsíci pro všechny občany, kteří se dostali do obtížné 

životní situace. Činností skladu se podílíme na zlepšení 

života těchto osob či rodin, a to u nás i v zahraničí. 

Přijímáme materiální dary od fyzických i právnických 

osob bez nároku na potvrzení o přijetí. 

Textil, oblečení a lůžkoviny přebíráme vyprané 

a uložené v krabicích či pytlích. Přijímáme také kočárky, 

kuchyňské nádobí a drobné vybavení domácnosti, 

hračky aj. Po přetřídění a rozdělení podle kvality určité 

kusy oblečení putují do charitního obchůdku Lidumila 

s.r.o. nebo putují pro potřebné v ČR a do zahraničí. 

Určitá část zůstává ve skladu pro přímou pomoc 

v regionu.

Službu zajišťují dlouhodobé dobrovolnice.

Rovněž jsme sbírali použité poštovní známky, 

které prostřednictvím farnosti Valašské Meziříčí a hnutí 

Rodina mají dopomoci misijním zdravotnickým 

zařízením v Africe na zaplacení školného dětem 

z nemajetných rodin. Známek bylo 44,9 kg. 

Odběr věcí z charitního šatníku je od roku 2014 

zpoplatněn symbolickou částkou 20 Kč.

STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ POMOCI

Humanitární sklad:

Rostislavova 488, 686 01 Uherské Hradiště 

Provozní doba: každé první pondělí v měsíci 

od 14.00 hod. – 17.00 hod.
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Diecézní charita Brno  1450 kg ošacení

Diakonie Broumov      150 kg ošacení

Charita Hodonín   130 kg ošacení 

   a potravinová pomoc

Slovenská republika 

Charita Trenčín   100 kg ošacení

Na Ukrajinu přes Arcidiecézní 

charitu Olomouc   670 kg ošacení a přikrývky

Pomoc bez hranic a.s.  200 kg ošacení a přikrývky

Expedice a poskytnutí pomocné ruky „domácím 

a zahraničním“:
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Potravinová sbírka

Projekt Potravinová sbírka byl zahájen v červenci 2013. 

Spolupracujeme s prodejnou  Enapo na sídlišti Východ 

v ulici Sadová, prodejnou  potravin ve Starém městě 

v ulici Slavomírova a prodejnou Hradišťanka 

na Protzkarově ulici v centru města Uherské Hradiště. 

Cíl projektu je rychlá a účinná pomoc lidem, kteří z váž-

ných důvodů nemohou zajistit sobě nebo svým blízkým 

stravu. Na základě sociálního šetření jsou potraviny 

prostřednictvím charitních služeb předány potřebným.

Potravinová pomoc poskytnutá potřebným osobám v roce 2015

muži ženy rodina + počet dětí

36 29 39 (+72), z toho bylo 5 mužů a 34 žen

Celkem: 
Bylo vydáno 1404 kusů potravin pro 104 osob z toho 72 dětí

Sbírka probíhá tak, že do speciálně označeného drátě-

ného koše uvnitř prodejny můžete po zaplacení vložit 

potraviny (nejlépe trvanlivé), které chcete darovat lidem 

v nouzi.



DALŠÍ PROJEKTY A AKTIVITY

Také se vzděláváme….

Projekt: Vzdělávání pro Hradiště – založení tradice společného vzdělávání

Doba realizace: 9/2013 – 6/2015

Partner projektu: Diakonie ČCE, středisko CESTA Uherské Hradiště

Cílová skupina projektu: Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách  

Manažer projektu: Dalibor Jirásek

V rámci projektu se realizovalo celkem 66 akreditovaných vzdělávacích aktivit, do kterých se zapojilo 173 pracovníků, 

z toho 44 sociálních pracovníků a 129 pracovníků v sociálních službách. Celková účast na kurzech byla 681 osob. V rámci 

projektu také 27 pracovníků využilo možnost stáží v různých zařízeních. Celkem proběhlo 384 hodin stáží ve 24 zařízeních. 

Kromě krátkodobých kurzů proběhl jeden kurz s časovou dotací 70 hodin a jeden kurz v rozsahu 160 hodin.

Projekt byl úspěšným nástrojem k zajištění růstu odborných znalostí a dovedností pracovníků dvou stěžejních poskytovatelů 

sociálních služeb v Uherskohradišťském regionu a nelze jeho přínos hodnotit jinak než kladně.

Východiska projektu:

Systém celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách je velmi specifický tím, že většina z nich má pouze 

základní vzdělání (příp. výuční list) a potřebný kurz dle zákona o sociálních službách. Většinou se nechtějí účastnit kurzů, 

které jsou pro ně příliš „vědecké“ - nejvíce jim chybí jednoduché a časově nenáročné kurzy s praktickými příklady a s nácviky. 

Vzdělávací moduly reflektovali mimo jiné nárůst nových sociálních pracovníků, a to i na pozicích vedoucích služeb. Zároveň 

jsme chtěli umožnit profesionální růst i v dlouhodobějších kurzech. 

Přizpůsobit pokud možno vzdělávání tak, aby nebyl narušen systém poskytování jednotlivých sociálních služeb, vzhledem 

k velikosti naší organizace. 
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Hodnocení projektu:

Zjištění okamžitého pocitu z kurzu 

Zde převládali pozitivní prvky a doporučení pro kolegy tento kurz absolvovat. Společná účast pracovníků různých služeb byla 

většinově vnímána jako pozitivní – výměna zkušeností, ale i neformální poznání se lidí z jedné velké organizace. Společná 

účast nadřízených a podřízených na jednom kurzu byla vnímána pozitivně bez výhrad. 

U některých kurzů sociální pracovníci vnímali účast pracovníků v sociálních službách trochu rušivě – především tam, 

kde pracovníkům v sociálních službách chyběl určitý vědomostní „background“. 

Z negativních ohlasů se pak ojediněle objevovalo používání cizích slov lektorem, málo případů z praxe, dlouhý časový rozsah 

během dne, hodně „hraní si“ apod. 

Vnímání studijních skupin ze strany lektora

Většina potvrdila aktivní přístup v rámci semináře, zájem o problémy a názory ostatních účastníků, někdy trochu neucelená 

očekávání, postupné rozehřívání skupiny, navození atmosféry důvěry a bezpečí ve skupině, někdy citelný rozdíl v úrovni 

„vstupních vědomostí“.

Náměty do budoucna – „Vzdělávací desatero“

  1. Sjednocení systému administrativy a zjišťování vzdělávacích potřeb u zainteresovaných organizací (pro lepší 

orientaci v poptávce vzdělávání).

  2. Speciální vzdělávací témata pro určitý druh služby ponechat v kompetenci jednotlivých organizací.

  3. Větší orientace na společné vzdělávání především pracovníků v sociálních službách bez rozdílu cílových skupin.

  4. Důkladné zjišťování úrovně vstupních znalostí a dovedností jednotlivých účastníků seminářů 

  5. Pro sociální pracovníky zajistit dlouhodobé kurzy zaměřené na sebepoznání a zavádění systemických metod 

do práce.

  6. Systém společného vzdělávání vedoucích pracovníků v manažerské oblasti.

  7. Otevření některých témat i pro pracovníky sociálních odborů měst a obcí.  

  8. Vytvoření projektového týmu k přípravě a administrativě budoucího vzdělávacího projektu.

  9. Zajistit rovný přístup malých i velkých organizací z regionu (zamezit diskriminaci).

10. Vytvořit ekonomický systém spolufinancování společného vzdělávání.

PROJEKT „VZDĚLÁVÁNÍ PRO HRADIŠTĚ – ZALOŽENÍ TRADICE SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“ CZ.1.04.03/3.1.03/A7.00123 JE 

FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
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SWOT analýza zpracovaná na základě poznatků projektového týmu a lektorů

Pozitivní

IN
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Silné stránky

E
X

T
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R
N

Í

Příležitosti

1. Možnost výměny zkušeností z praxe

2. Setkávání se pracovníků z různých služeb

 

3. Společné vzdělávání více pracovníků z jedné služby

4. Kolegiální vztahy mezi účastníky

5. Průřez zaměstnanci - vzdělávání vedoucích i řadových pracovníků z různých služeb 

 

6. Aktivní účast na školení - zájem o vzdělávání

1. Lepší možnosti hledání finančních zdrojů - efektivnější využití dotací na vzdělávání

2. Vytvoření společného vzdělávacího projektu pro všechny organizace v regionu

3. Možnosti vzdělávání i v dalších tématech a oblastech

4. Změny v legislativě

VZDĚLÁVÁNÍ PRO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
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SWOT analýza zpracovaná na základě poznatků projektového týmu a lektorů

Negativní
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Hrozby

Slabé stránky

1. Spojení malé a velké organizace

2. Různá úroveň "vstupních" znalostí jednotlivých účastníků kurzů

3. Úzce zaměřený subjektivní pohled

4. Nízká úroveň předávání si informací a zkušeností v rámci organizace

5. Poměrně nízká kreativita některých účastníků

1."Přetahování" zaměstnanců mezi organizacemi

2. Stanovení "klíče" na obsazování jednotlivých kurzů

3. Udržitelnost stávajících služeb

4. Systém financování sociálních služeb

5. Změny v legislativě
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SPOLUPRÁCE S FARNOSTMI

Chráněná dílna 

pro zaměstnance se zdravotním 

postižením

Cesta 121 - pomoc starým kněžím

Pomoc rodinám

Přímá pomoc - matky s dětmi, 

lidé bez domova

Činnost farnosti pro lidi v nouzi

Papežské misijní dílo

Pomoc pronásledovaným

křesťanům

Adobce na dálku - farnost

Babice

Likvidace lepry

Nákup polohovací postele

(k zapůjčení)

Pomoc Haity

Nákup postních schránek

(režie) 

120 000,00 Kč

6 000,00 Kč

10 000 Kč

10 000,00 Kč

21 512,00 Kč

8 000, 00 Kč

30 000 Kč

7000 Kč

5 000,00 Kč

22 106,00 Kč

1 520 Kč

6 414,00 Kč

252 284,00 Kč

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Přehled výtěžku Postní almužny 2015 dle farností 

děkanátu Uherské Hradiště

Záměry využití Postní almužny 2015

25 700,00 Kč

3 780,00 Kč

9 760,00 Kč

7 623,00 Kč

1 485,00 Kč

11 255,00 Kč

1 342,00 Kč

6 312,00 Kč

1 635,00 Kč

4 050,00 Kč

5 615,00 Kč

9 443,00 Kč

5 252,00 Kč

11 538,00 Kč

7 105,00 Kč

8 000,00 Kč

8 259,00 Kč

26 074,00 Kč

20 603,00 Kč

21 751,00 Kč

5 500,00 Kč

24 197,00 Kč

1 310,00 Kč

6 300,00 Kč

17 670,00 Kč

477,00 Kč

248,00 Kč

     252 284,00 Kč

Bílovice

Březolupy

Boršice u Blatnice

Boršice u Buchlovic

Buchlovice

Hluk

Huštěnovice

Babice-Kudlovice

Jankovice

Jalubí 

Kostelany nad Moravou

Kunovice

Míkovice

Nedakonice

Ostrožská Lhota

Ostrožská Nová Ves

Osvětimany

Polešovice,Vážany,Ořechov

Popovice

Staré Město

Sady

Uh. Hradiště

Uh. Hradiště-Jarošov

Uh. Ostroh

Velehrad

Zlechov

Ostatní

Celkem

  Název projektu                                            Rozpočet
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Mgr. et Bc. Jiří Strogan, pastorační asistent

Pastorační práce v Charitě je krásná v tom, 

že můžete zajet na hlubinu s těmi, kterým sloužíte. 

V mé službě je to zaměření se na seniory a nemocné lidi. 

Je pro mě radostí setkávat se s těmi, kdo zůstávají věrni Kristu a čerpají 

pro svůj život posilu v jeho slově a přijímání eucharistie.   

Co Vám v uplynulém roce 

udělalo největší radost?

Co byste popřál charitě

k narozeninám (popř. do dalších 25 let)?

Co Vám Vaše práce přináší?

Zájem uživatelů v Denním 

centru pro seniory o společné 

setkávání se a pastorační službu.

Naší Charitě bych rád popřál ochotné lidi

 plné laskavosti, kteří chtějí pomáhat druhým podle 

příkladu Ježíše Krista a spokojené uživatele

Jde o dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců a rodin, lidí věřících, kteří si odřeknutím konkrétní ho požitku (káva, čokoláda,  

zákusek) v době postní, vyjádří svou podporu bližním v nouzi. Účelem spolupráce farností děkanátu Uherské Hradiště 

a Oblastní charity Uherské Hradiště je společně vyhledat potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos Postní almužny pomůže.

S farností Uherské Hradiště jsme spolupracovali na pomoci rodinám, jako např. pomoc z Postní almužny těžce nemocnému 

muži, upoutanému na lůžko a početné rodině s dětmi. Každý rok je stěžejní spolupráce s farnostmi děkanátu Uherské 

Hradiště při organizaci Tříkrálové sbírky a další sbírkové činnosti. Další forma spolupráce spočívá v informovanosti 

ve farnostech o některých akcích naší Charity.
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CHRÁNĚNÁ DÍLNA LIDUMILA s.r.o.

Chráněná dílna LIDUMILA s.r.o. jako samostatný subjekt pracuje od roku 2010. Pokračujeme v práci, která byla započata 

v roce 1995,  kdy Oblastní charita Uherské Hradiště tuto dílnu založila. S Oblastní charitou Uherské Hradiště zůstáváme stále 

v úzkém spojení jako samostatně fungující středisko – ředitel Oblastní charity UH je jednatelem Chráněné dílny LIDUMILA 

s.r.o.

Poslání

hlavním posláním chráněné dílny je poskytnout práci 

lidem se zdravotním postižením, kteří mají problémy na 

trhu práce. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé s různým fyzickým 

zdravotním postižením, např. neslyšící, s onkolog. 

problémy, poúrazové a pooperační stavy. 

Pracoviště chráněné dílny

Uherské Hradiště na ulici Svatováclavská 433, - šicí 

dílna a dílna s vyšívacími automaty. Ulice Otakarova-

obchůdek, kde nabízíme prodej našich výrobků, sběrnu 

chemické čistírny a sběrnu čistírny peří a zakázkového 

šití péřových výrobků ve spolupráci s fa Peří Mareš. 

Našimi pracovníky zajišťujeme provoz veřejných WC 

pro Město Uh. Hradiště.

V Olomouci na Tř. 1. máje provozujeme společně 

s Charitou Strážnice „ Originální obchůdek“.

Nabízíme     

Různé dětské kapsáře, polštářky ve tvaru zvířátek, 

dopravních prostředků, kašpárků, panenek a další, dále 

nabízíme dětské taštičky, batohy, zástěry a kuchařské 

Kontakt: Pracoviště LIDUMILA s.r.o.

Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 572 556 255, 602 520 569, 420 734 763 461

E-mail: chranena.dilna@uhradiste.charita.cz

www.chranenadilnauh.cz, kde najdete i e-shop

Vedoucí: Marie Halamíčková, 

Jednatel s.r.o.: Ing. Jiří Jakeš

Rok vzniku: 1995
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čepice pro děti i dospělé, teplákové soupravy, mikiny, 

vybavení postýlek, rychlozavinovačky, hrací deky aj. 

Také nabízíme zakázkové šití dárkových předmětů, 

ubrusů, potahů a  povlečení.                    

Na vyšívacím automatu:                    

Vyšívání na trička, čepice, pracovní oděvy, mikiny, 

dárkové a reklamní předměty, křestní roušky. Vyšíváme 

i dárkové a žertovné předměty k výročí narozenin apod.

Naše výrobky a služby nabízíme v našich obchůdcích, 

přímým prodejem na dílně, na prodejních výstavách 

a jarmarcích a na e-shopu www.chranenadilnauh.cz

Naši dílnu v roce 2015 podpořili:

Město Uherské Hradiště

Město Staré Město

Úřad práce Uh. Hradiště

Manželé Zámečníkovi – Mařatice

Pan Petr Grebeň

Fa AMON CS s.r.o.

Fa HiTechMedia Systems s.r.o.

Fa ŽAC s.r.o.

Fa P+P technik s.r.o.



V roce 2015 oslavila dílna své dvacáté výročí 

trvání. Největší radost jsme měli z toho, že jsme toto 

výročí oslavili v nových prostorách, do kterých jsme se v říjnu 

přestěhovali. Konečně jsme díky Městu Uherské Hradiště 

a sponzorům mohli našim zdravotně postiženým pracovníkům připravit  

pracovní prostředí , které si zasloužili.   

Naplnění, uspokojení, seberealizace, 

to už zní jako fráze. Při své práci zažívám nejen 

radosti, ale i starosti, problémy, kvůli kterým někdy 

nespím. Přesto,  mám svou práci ráda a když jsou spokojeni mí 

pracovníci a naši zákazníci je mi dobře u srdce.

Co Vás v roce 2015 nejvíce potěšilo?

Co byste popřála naší 

charitě do dalších let?

Co Vám vaše práce přináší?

Jen to nejlepší, hodně mladých lidí jako má 

charita ve vedoucích funkcích, kteří svou práci 

berou jako své poslání. A aby si lidé  uvědomili, že nikdy 

neví kdy pomoc charity budou potřebovat i oni. 
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Výsledky Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích a městech regionu

Babice

Bílovice

Boršice u Blatnice

Boršice u Buchlovic

Břestek

Březolupy

Buchlovice

Hluk

Hostějov

Huštěnovice

Jalubí

Jankovice

Kněžpole

Kostelany n. Mor.

Košíky

Kudlovice

Kunovice

Medlovice

Mistřice

Modrá

Nedachlebice

Nedakonice

Ořechov

Ostrožská Lhota

Ostrožská Nová Ves

Osvětimany

Podolí

Polešovice

40 379,00 Kč

53 316,00 Kč

30 650,00 Kč

74 158,00 Kč

21 380,00 Kč

49 242,00 Kč

77 667,00 Kč

145 638,00 Kč

5 178,00 Kč

23 115,00 Kč

38 178,00 Kč

11 243,00 Kč

36 541,00 Kč

27 385,00 Kč

9 789,00 Kč

26 683,00 Kč

154 339,00 Kč

12 686,00 Kč

34 836,00 Kč

24 610,00 Kč

28 912,00 Kč

53 530,00 Kč

22 883,00 Kč

38 000,00 Kč

73 322,00 Kč

20 392,00 Kč

23 778,00 Kč

49 840,00 Kč

Popovice

Salaš

Staré Hutě

Staré Město

Stříbrnice

Sušice

Svárov

Topolná 

Traplice

Tučapy

Tupesy

Uh. Hradiště

Uh. Ostroh

Újezdec u Osvětiman

Vážany

Velehrad

Zlámanec

Zlechov

 

Celkem

26 620,00 Kč

8 158,00 Kč

4 595,00 Kč

155 147,00 Kč

10 973,00 Kč

15 901,00 Kč

8 650,00 Kč

44 016,00 Kč

21 755,00 Kč

7 807,00 Kč

36 578,00 Kč

422 999,00 Kč

114 088,00 Kč

9 781,00 Kč

13 911,00 Kč

35 712,00 Kč

11 014,00 Kč

42 543,00 Kč

 

2 198 100,00 Kč

 Obec           Vykoledovaná částka 2015     Rozdíl (z roku 2014) 

2 274,00 Kč

-251,00 Kč

100,00 Kč

1 379,00 Kč

1 825,00 Kč

 5 374,00 Kč

5 477,00 Kč

10 138,00 Kč

577,00 Kč

3 368,00 Kč

3 749,00 Kč

138,00 Kč

3 140,00 Kč

1 261,00 Kč

9 789,00 Kč

863,00 Kč

14 714,00 Kč

983,00 Kč

5 896,00 Kč

247,00 Kč

2 282,00 Kč

1 180,00 Kč

2 709,00 Kč

873,00 Kč

5 782,00 Kč

-654,00 Kč

3 647,00 Kč

7 191,00 Kč

277,00 Kč

173,00 Kč

1 118,00 Kč

1 102,00 Kč

493,00 Kč

-99,00 Kč

-380,00 Kč

1 325,00 Kč

851,00 Kč

-104,00 Kč

3 072,00 Kč

17 858,00 Kč

13 053,00 Kč

1 410,00 Kč

2 209,00 Kč

-2 435,00 Kč

406,00 Kč

3 061,00 Kč

 

137 441,00 Kč
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2015

ROZVAHA k 31. 12. 2015 v tis. Kč

60 - Tržby za výkony

61 - Změny stavu zásob

62 - Aktivace 

64 - Ostatní výnosy

65 - Tržby z prod. majetku 

68 - Přijaté příspěvky 

69 - Provozní dotace

32 097 487

0

0

912 945

105 095

3 907 490

24 184 670

50 - Spotřebované nákupy

51 - Služby

52 - Osobní náklady 

53 - Ostatní daně a poplatky 

54 - Ostatní provozní náklady 

55 - Odpisy, prodaný majetek 

58 - Poskytnuté příspěvky 

59 - Daň z příjmu 

8 649 597

5 049 624

46 559 963

69 999

795 851

1 303 445

0

0

VÝNOSY CELKEM                       61 207 684 NÁKLADY CELKEM                         62 428 479

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2015                                                                                            -1 220 795

AKTIVA                                                                            PASIVA

Aktiva celkem             38 775 Pasiva celkem               38 775 

Stálá aktiva   25 747

Oběžná aktiva   12 666

Ostatní aktiva     362

Vlastní jmění   32 728

Cizí zdroje     6 073

Ostatní pasiva         -26

FINANČNÍ ZPRÁVA

Vykázaná ztráta ve výši 1.220.795 Kč neohrožuje další existenci organizace.

Přepočtené úvazky pracovníků za rok 2015 včetně dohod

Pracovníci v přímé péči 

Vedoucí pracovníci 

Administrativní pracovníci 

Pomocné profese   

126,85

9,38

11,32

8,59
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ZPRÁVA AUDITORA



Za laskavou finanční a věcnou podporu děkujeme společnostem a jednotlivcům

Dárci na Uherskohradišťsku

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
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Babice
Jegla Radim, podlahy 
Molková Pavlína
NÁBYTEK HEJDA s.r.o.
Pomoraví Babice, a.s.
Řimák Stanislav, elektroinstalace
SKKS, s.r.o.
Bílovice
Bilík Václav
Janota Jan, zahradnictví
Kopčil Tomáš, Dis., 
restaurování kamene
Suchánek Antonín, AS BET
SV-Stav, s.r.o.
Valenta Josef
Boršice
ALBUS EU, s.r.o.
ARCHIKA s.r.o.
Chudík Ján
STYL DESIGN, s.r.o.
Boršice u Blatnice
HALÍK- Truhlářství, s.r.o.
Halík Zdeněk, pěstitelská pálenice
Šmahaj Josef, zámečnictví
Břestek
Hnátík Václav, sdružení f.o.
Vávra Vojtěch, truhlářství
Březolupy
Haša Martin
Hoférek František, autoopravna
K & K - Řemesla s.r.o.
Kročil Martin, MaKro
OCTOPUS, spol. s r.o.
Pavelka Radomil, Ing.
VIS Březolupy, s.r.o.
Buchlovice
COMFIS s.r.o.
Daňhel Zdeněk
DHJ - KOVO, s.r.o.
FAVEX, s.r.o.
Hruška Petr, vodo-topo
IMACO Group, s.r.o.
Lidská pouta, z.ú.
NODIS Interiors s.r.o.
SANPROS, spol. s r.o.
Vašek Martin
Částkov
Kašná Marie, pekařství a cukrářství
ZD Nedachlebice, družstvo
Hluk
AEROSPOOL CZ, spol. s r.o.
Dufka Jaromír, pneuservis
Habarta Pavel, pohřební služba ARTE

HAMRmetallic s.r.o
Horčica Ladislav, LH plus
Jelének Miroslav
Lekeš Martin
Lenhart Michal, Garnea
Mihal Ivo
MION KOVO s.r.o.
Mořický Jan, kovoobráběčství
PRUTEX s.r.o.
RG průmyslové podlahy, s.r.o.
Rybníkář Petr, prodejna barvy-laky
Řiháčková Marie
SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.
V.D.H. DUHA, s.r.o.
Vařecha Vít
Huštěnovice
NAVZAS s.r.o.
Sláma Miroslav, Svatební centrum Princess
Jalubí
Macek Jiří, stolářství
Vydra Karel
Kněžpole
AUTO RAVIRA, s.r.o.
AZ BETON s.r.o.
Dostálek Vladimír, servis chlazení
KOVOP, spol. s r.o.
Špaček Antonín
Vyorálek Milan
Kudlovice
Batůšek Jiří, Ing.
Horvatová Ivona, MVDr.
Šebek František, Ing., Ph.D., MBA
Kunovice
ANDRIE s.r.o.
Baný Jaroslav, Ing., obchodní a 
zprostředkovatelská služba
Borovička Alois, kovoobráběčství
Fridrich Tomáš, Ing.
GASPRO spol. s.r.o.
IZOLACE MALINA s.r.o.
Jeřáby UB, a.s.
LION CAR s.r.o.
Nový Dvůr Kunovice a.s.
Poppe + Potthoff s.r.o.
Pospíšilová Jana
PRESIZA s.r.o.
Prodej stromků s.r.o.
PŘESNÉ ODLITKY s.r.o.
PS Slovácko, spol. s r.o.
Remeš Martin, zámečnictví
TREFAL, spol. s.r.o.
TRNEX s.r.o.
TWARDZIK CZ, s.r.o.

Mistřice
AGRI -M, spol. s r.o.
Šimek Dušan, Čerpací stanice Bílovice
Modrá
Zetík Antonín
Napajedla
CZ FERRO-STEEL spol. s. r.o.
Nedachlebice
NASA TRANSPORT s.r.o.
Fryšták Drahomír, opravy silničních vozidel
Chmelař Miroslav
Kunický Josef
LAX s.r.o.
NITARA s.r.o.
Taťák Zdeněk
Vávrů Ivana
ZEAS NEDAKONICE, a.s.
Ostrožská Lhota
FYTOVITA, spol. s r.o.Ostrožsko, a.s.
Ostrožská Nová Ves
FAINSTAV, s.r.o.
Gregor Miroslav, stolařství
JOKOVA s.r.o.
JUKKA, s.r.o.
Kovovýroba Hoffmann, s.r.o.
Lukáš Vratislav, malby, nátěry, fasády
S.P. TRUHLÁŘSTVÍ Mareček & Forman
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.
TOMAVA, s.r.o.
Podolí
Dokoupilová Eva, MUDr.
Hráček František, REKORD - MT
Podškubka Jan, sdružení
Polešovice
Bílek Vojtěch, Ing., 
posuzování energetické náročnosti budov
EKOLAB, v.o.s.
KALDENT, s.r.o.
Prchlík Rostislav, stavebniny
Slovák Petr, Ing.
Starinská Helena, kovovýroba
Popovice
Bárová Jana
Hanáček Jiří, DOLP CAR
Hůsek Karel, Ing., Edline
KOVOKON Popovice s.r.o.
Salaš
BERGER- LOŽISKA, s.r.o.
Staré Město
AMON CS, s.r.o.
ATP UH s.r.o.
Baroňová Věra, vedení účetnictví
Blaha Radomil, výroba a prodej keramiky

C.S.O. spol. s r.o.
CENTROPLAST, s.r.o.
DEKORA STUCK s.r.o.
DOT CONTROLS a.s.
EKO-UH, s.r.o.
Gabrielová Dana
Horká Jana, pohřební služba
Houdek Stanislav, bt servis
Hron Drahomír, daňový poradce
K+J AUTO PLUS s.r.o.
KOVOSA s.r.o.
Látal Rostislav, Ing.
MB- CONSULT, s.r.o.
Nagyová Ladislava, Ing., GARD&N
Novák Vladislav, renovace historických vozidel
PLASTMONT BUREŠ, s.r.o.
Ray Service, a.s.
Rožnovský Pavel, Ing.
Seménka Petr, Ing., stavební technická 
kancelář
Welding Group s.r.o.
Železářství Jegla s.r.o.
Stříbrnice
Brucháček Josef, půjčovna stavebních strojů
Partyš František, opravy karoserií
Svárov
Zábojník Josef, zámečnictví
Tlumačov
METALŠROT Tlumačov a.s.
Topolná
Horák Vladimír, kovovýroba
Josef Doležel plast s.r.o.
TOPAGRA, spol. s r.o.
TOPEK, s.r.o.
Traplice
MIPEXA s.r.o.
Novotný Zdeněk
Tupesy
Čevelík Vlastimil, KLEMPEX
GTK, spol. s r.o.
Uherský Brod
Česká zbrojovka, a.s.
Hanák Zdeněk, zámečnictví
KASVO spol. s r.o.
RPG Recycling, s.r.o.
Silamo s.r.o.
Uherké Hradiště
A + BX OKNA, s.r.o.
Amtest- TM s.r.o.
BEĎA TRANSPORT, s.r.o.
BEDNÁŘ UH, s.r.o.
Blahová Soňa, Ing., vedení účetnictví
Bžatek Lubomír, Ing., DEVON



Dárci mimo regionDárci na Uherskohradišťsku

Centrum svaté Sáry
Ing. Zdeněk Blažek - finanční dar
Lidská pouta, z. ú. - finanční dar
Adéla Kočicová - zapůjčení skákacího hradu na Den Charity
pan Habarta - cukrovinky do vánočních balíčků
STYLEMODE, Petra Večeřová - klíčenky a přívěsky do vánočních balíčků
Antonín Mareček - textilní hračky
drogerie DM - dárky do vánočních balíčků
Pavel Zemek - dárkové tašky
Pavla Blažková - vystřihovánky
Knihkupectví KOSMAS Zlín - omalovánky + malé kalendáře
Kovosteel recycling s.r.o
Chráněné bydlení Ulita 
Fonergy s.r.o.

Bánov
ALTECH, spol. s r.o.
Brno
ASIO, spol. s r.o.
Cart4Future s.r.o.
MAREL s.r.o.
MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Silnická Emílie
Frýdek-Místek
HUTNÍ PROJEKT Frýdek- Místek a.s.
Hodonín
TPK spol. s r.o.
Holešov
EXPOWIN spol. s r.o.
Praha
Best Oil Česká republika s.r.o.
KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o.
Sumi Agro Czech s.r.o.
Troleg s.r.o.PrahaDotace24, s.r.o.
Prostějov
Perfect Distribution a.s.
Zlámanec
Říha Radoslav, zámečnictví-kovoobráběčství
Zlín
Jiří Křístek-OFSITO s.r.o.

CATDESIGN CZ, s.r.o.
Crea Vision s.r.o.
CTZ s.r.o
D & D Czech, s.r.o.
Dat, s.r.o.
DEOKOKR s.r.o.
Dirbák Josef, fa ZUZKA
Dobešová Helena, Ing.
ELEKTRO UH s.r.o.
ELING BOHEMIA, s.r.o.
EVPÚ Defence a.s.
Foltýnová Milena
FONERGY s.r.o.
FORSCHNER, spol. s r.o.
FYTO spol. s r.o.
GEMCO, s.r.o.
GRAFIKO, s.r.o.
H & B cz s.r.o.
Hanáček Josef
Hanák Antonín, rámování-paspartování
HARDMAN UH a.s.
HiTechMedia Systems s.r.o.
IZOLACE M s.r.o.
Jagoš Jan, Bc., HYGMONT
JAKOS KABINY, s.r.o.
Jakšíková Marie
Kapsová Anna, JUDr, advokátní kancelář
KLENOTY JAS s.r.o.
KV components, s.r.o.
Los Kachlos s.r.o.
Malina Vojtěch
MANITECH Uherské Hradiště, s.r.o.
MAPATRANS, s.r.o.
Marková Monika, Ing., oceňování majetku
MARLIN, s.r.o.
Martinák Jindřich, ak. sochař
MI- EUROPE, s.r.o.
Mifka Lukáš
MIKULÍK projekty s.r.o.
MONTECO spol. s r.o.
MOSTOVÉ JEŘÁBY, a.s.
MUDr. Jaromír Čerešňák s.r.o.
Navrátil Roman, RNTC
Nožička Josef, Ing., Primaroute-Cestovní 
kancelář
Oční optika JMJ, s.r.o.
Oční optika Lesa, s.r.o.
OPTIKCENTRUM s.r.o.
PADMA, s.r.o.
PaPP spol. s r.o.
PAVEKO, spol. s r.o.
Pohunek Jan, Ing., geodetická kancelář
Pokorná Eva, MUDr.

Polášek Josef- Ševčík Petr, autoopravna
Procházková Hana, vedení účetnictví
Prochorova s.r.o.
R.K.SERVIS, spol. s r.o.
RES-UH s.r.o.
Ronald A. Chisholm Czech s.r.o.
RZ EKONOM s.r.o.
SCHULTE INFRA s.r.o.
SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo
Sochorec Zdeněk, JUDr.
STAV- ARMO spol. s r.o.
STAVSPEKTRUM s.r.o.
Straka Petr, MASTR
Straková Hana, Sunny Trans
STUDIO 5, v.o.s.
Šupková Marie, JUDr.
Šustrová Ludmila
THERMACUT s.r.o.
TRANSA VARIANT s.r.o.
UH audit spol. s.r.o.
UH CAR, s.r.o.
UH SPED s.r.o.
UHS JAKOS, a.s.
UNIPROJ s.r.o.
Vaculík Petr, Ing., inženýrská činnost ve výstavbě
Vala Zdeněk, výroba kartáčů
VK - MONTERA s.r.o.
Vlk David, koupelny
Vrána František
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.
WATRIO s.r.o.
Wunderlich Michal
ZEKIA spol. s r.o.
Uherský Ostroh
AQUATRADING, s.r.o.
Fortel katalog s.r.o.
LEKEŠ CZ s.r.o.
OSTROH, spol. s.r.o.
Újezdec
Tomšová Jana
Velehrad
Václav Hrabec s.r.o.
Veselí nad Moravou
Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.
Vlčnov
Knotek Pavel, KOPOZ
Lekeš Petr, vzdělávací agentura
Zlechov
Odstrčilík Stanislav, pokrývačství
TORASPOL, s.r.o.

Speciální poděkování patří manželům Zámečníkovým



Oblastní charita Uherské Hradiště

Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon:  572 555 783

E-mail: info@uhradiste.charita.cz

www.uhradiste.charita.cz

Azylové bydlení Cusanus

Azylový dům svatého Vincence

Centrum denních služeb pro seniory

Centrum osobní asistence

Centrum svaté Sáry

Domácí pečovatelská služba

Domácí zdravotní péče

Občanská poradna Uherské Hradiště

Středisko humanitární pomoci

Přeprava osob se zdravotním handicapem

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Domov pokojného stáří Boršice

Charitní domov Hluk

Denní centrum svaté Ludmily

Dobrovolnické centrum

Chráněná dílna Lidumila s.r.o.

let pro 
vás

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 služeb 

Oblastní charity Uherské Hradiště

 DPS

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

Labyrint centrum sociální rehabilitace

Domy s pečovatelskou službou

Chráněné bydlení Ulita


