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Úvodní zamyšlení                                                                             
 

Rok 2008 je za námi. Co všechno nám přinesl a vzal nám také něco? 

Život v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi probíhá již zaběhnutým tempem. 

Vznikají tu přátelství mezi ženami, které spojuje podobný osud a je dobře, že tyto vztahy 

pokračují i po opuštění azylového domu. Je velmi potěšující, když nás navštíví maminky, 

které u nás dříve bydlely a podělí se s námi o dobré zprávy z jejich nového života. Jsou tak  

posly šťastných zpráv a pro aktuálně ubytované jakousi nadějí. 

Počátkem roku 2008 nás navštívili inspektoři sociálních služeb a prověřovali, jakým 

způsobem je u nás služba realizována. Vyšli jsme ze ctí, ale ne, že by u nás nebylo co 

zlepšovat. Těšilo nás zejména to, že samotnou sociální práci děláme na velmi dobré úrovni a  

v naší práci jsou taková slova „balzámem“ na duši. 

V roce 2008 jsme započali a do konce dotáhli jednu větší investiční akci, za což 

vděčíme zejména sponzorům. Na zahradě našeho domu vyrostla krásná dřevěná pergola, která 

byla slavnostně uvedena do provozu začátkem září. Poskytne tak maminkám a dětem zase o 

něco lepší podmínky pro bydlení. 

Přes každodenní starosti a problémy, se kterými se setkáváme, nám přináší určitě 

uspokojení  a radost každé vlídné slovo odezvy, které slýcháme ať už od našich maminek 

nebo i zvenčí. V dnešní době je spíše módou  kritizovat než chválit, avšak nechceme si nechat 

vzít chuť do naší práce, kterou chceme dělat srdcem a v takovémto zařízení to ani jinak nejde.   

 

 

 

                                                            Jana Skuciusová, ředitelka o.p.s. Petrklíč 
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Základní informace    
  
Název a adresa organizace: Petrklíč, o.p.s. 
                                              Azylový dům pro matky s dětmi  
                                              Na Krajině 44 

686 01 Uherské Hradiště - Vésky  
 
Zakladatel: Město Uherské Hradiště 
 
Kontakt: telefon:   572 503 675 
 e-mail: petrklic.ops@seznam.cz 
                internet: www.petrklicuh.cz 
 
Bankovní spojení: 1417811399/0800 
 
 
Petrklíč, o.p.s. vznikla dne 29.5.2004 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, 
vedeného krajským soudem v Brně, s identifikačním číslem IČ: 269 28 060 
 
Provoz azylového domu byl zahájen dne 1.7.2006. 
 
 
 
 
Poslání organizace 

Posláním obecně prospěšné společnosti Petrklíč je pomoc zvládnout nepříznivé období ženám 
a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální začlenění. 
 
 
Cíl organizace 

Cílem je zlepšení nepříznivé situace klientky, popř. udržení její situace na stávající úrovni a 
zabránění jejímu zhoršování. Pomoc je taková, aby byly klientky schopny řešit samostatně 
své problémy a staly se tak nezávislými na systému sociální pomoci nebo aby se jejich 
závislost minimalizovala.  
 
 
Cílová skupina uživatelek 

Ženy a matky s dětmi v nepříznivé životní situaci. Jedná se zejména o: 

� oběti všech forem domácího násilí 

� osoby bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život 

� osoby, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci 

� osoby žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí 

� klientka dětského domova, která dosáhla zletilosti a nemá možnost dalšího ubytování 
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Přehled činností vykonávaných v r. 2008 
 
Poskytované služby 

� Azylové ubytování s maximální dobou pobytu na 1 rok 

� Krizové ubytování  

� Bezplatné krizové poradenství a pomoc v sociálně-právních problémech 

� Individuální dlouhodobé poradenství 

� Poradenství a pomoc v péči o dítě, vedení domácnosti 

� Psycho-sociální terapie 

• Výtvarné terapeutické aktivity 

• Rozvoj tvořivých dovedností 

• Práce na počítači 

� Kontakt na jiná odborná pracoviště 

Principy poskytování služeb 

� Anonymita, diskrétnost 

� Respektování individuality klienta, jeho potřeb, názorů a přání 

� Bezpečné zázemí pro řešení obtížné životní situace, psychická podpora 

 
Co nabízíme 

Ženy, které k nám přichází s problémem, u nás najdou na prvním místě bezpečné 

zázemí a přijetí. Mluvíme s nimi o tom, co by chtěly, jak a v čem by se měla jejich situace 

zlepšit. Následně jim pomáháme postupnými kroky tak, aby dosáhly řešení své situace. 

Základním předpokladem pro takovouto práci s uživatelkou je osobní kontakt se sociální 

pracovnicí. 

Naše sociální služba zahrnuje vedle ubytování zejména poradenství, vyhledávání a 

poskytování informací, nácvik sociálních dovedností, pomoc při jednání s úřady a dalšími 

subjekty, zpracování písemných podání v zájmu klientky, pracovní terapii, pomoc s péčí o 

děti, volnočasové aktivity, materiální pomoc aj. 

 
Novinky v poskytování služeb 

� V listopadu 2007 požádala o.p.s. Petrklíč Krajský úřad ve Zlíně, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví o vydání rozhodnutí k pověření výkonu sociálně – právní ochrany dětí. 

Pověření bylo o.p.s. Petrklíč vydáno Krajským úřadem ve Zlíně 3.1. 2008. 
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Akce konané v azylovém domě v r.2008 

� U příležitosti 2. výročí provozu azylového domu byl 27.6.2008 uspořádán „Den 
otevřených dveří“.  

� V září 2008 byla na zahradě azylového domu slavnostně otevřena pergola za účasti 
zástupců firmy Europe One Steel, která poskytla finanční prostředky potřebné 
k výstavbě pergoly, a také představitelů uherskohradišťské radnice. 

 

   
 

� V průběhu celého roku byly v azylovém domě pořádány různé volnočasové aktivity 
určené především dětem – malování, soutěže, karneval. Probíhala také setkání, kterých 
se účastnily i maminky dětí – společný táborák.  

 

 
 

� V prosinci se v azylovém domě konala mikulášská besídka, na níž byly dětem rozdány 
drobné dárky od našich sponzorů. 

 

 
 

� Pod vánočním stromečkem pak děti nalezly kromě spousty hraček od drobných dárců 
také plyšové medvídky od firmy Hamé, a.s. z Babic. 
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Spolupráce 

� Jsme v pravidelném kontaktu s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví Městského 
úřadu v Uherském Hradišti. 

� Navázali jsme kontakty s azylovými domy v Uherském Brodě, Otrokovicích a 
Kroměříži. V roce 2008 proběhlo několik vzájemných setkání, na nichž si pracovníci 
vyměnili spoustu cenných zkušenosti z jednotlivých azylových domů. 

 

  

 

� V listopadu navštívili azylový dům zástupci vlámských měst a organizací v rámci 
partnerství města Uherské Hradiště s iniciativou TIMUR v projektu SUSTAIN – 
Network of Sustainable Cities, spolufinancovaného vlámskou vládou. Zajímali se o 
fungování azylového domu, poskytované služby a současně měli možnost prohlédnout 
si zázemí azylového domu včetně bytových jednotek. 

 

� V listopadu naše zařízení navštívily zástupkyně Nadace Děti-kultura-sport a prohlédly 
si jeho zázemí. 

  

 

� Petrklíč, o.p.s. je partnerem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb 

v Uherském Hradišti“  
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích 
 
Přehled o stavu majetku a závazků a nákladů a výnosů za rok 2008 
 

    Rozvaha k 31.12.2008 (v tis. Kč)    

           

Aktiva      Pasiva     

Dlouhodobý majetek  397  Vlastní zdroje   96 
     Oprávky k dlouhodobému 
majetku -348       Vlastní jmění   49 

Krátkodobý majetek  315       Výsledek hospodaření  47 

     Pohledávky   114  Cizí zdroje   268 

     Krátkodobý finanční majetek 199       Dlouhodobé závazky  127 

    Jiná aktiva   2       Krátkodobé závazky  138 

          Jiná pasiva   3 

Aktiva celkem   364  Pasiva celkem   364 

           

           

           

    Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 v (tis.Kč)   

           

Náklady     Výnosy    

Spotřebované nákupy  286  Tržby za vlastní výkony  299 

     Spotřeba materiálu  56       Tržby z prodeje služeb  299 

     Spotřeba energie  230  Výnosy z krátkod. fin. majetku 10 

Služby celkem   164       Přijaté příspěvky  39 

     Opravy a udržování  6  Provozní dotace  1779 

     Cestovné   9  Výnosy celkem   2126 

     Náklady na reprezentaci 2  Výsledek hospodaření  86 

     Ostatní služby   146       

Osobní náklady   1567       

     Mzdové náklady  1134       

     Zákonné sociální pojištění 396       

     Zákonné sociální náklady 38       

Ostatní náklady   23       

Náklady celkem   2040       
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Roční účetní uzávěrka za rok 2008 
 
 
 
Významné položky Aktiv společnosti Petrklíč, o.p.s.: 
 
Společnost pořídila dlouhodobý hm. a drobný dl.hmotný majetek v hodnotě  73 tis.Kč. 
Nákup tohoto majetku byl především financován z peněžních darů sponzorů, 
Případně přímo darováním majetku. 
Dále společnost poskytla zálohy na energie plyn, elektřina, vodné stočné  113 tis.Kč. 
 
 
Významné položky Pasiv společnosti Petrklíč, o.p.s.: 
 
Fondy – rezervní fond                                              0 tis.Kč. 
Fondy – vlastní majetek finanční dary na DHM       50 tis.Kč 
Dohadné účty pasivní – nevyfakturované energie     126 tis. Kč. 
Mzdové náklady – splatné mzdy za prosinec 2008       73 tis. Kč. 
 
Celkový výsledek hospodaření roku 2008         86 tis.Kč. 
 
Kladný výsledek hospodaření bude rozdělen na pokrytí ztráty roku 2007 ve výši 39 tis. Kč a 
zbylá část zisku ve výši 47 tis.Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti. 
 
 
Významné položky Výkazu zisku a ztráty společnosti Petrklíč, o.p.s: 
 
 
Náklady 
 
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance   1.568 tis.Kč 
 
Náklady na spotřebu energií – vyplývá z charakteru azylového domu     230 tis.Kč 
 
Náklady na spotřební materiál – drogerie, kancelářské potřeby,materiál 
Pro terapii, drobný dlouhodobý majetek – odpisy – celkem       56 tis.Kč 
Z toho drobný dlouhodobý majetek – odpisy        22 tis.Kč 
 
Náklady na služby – telekomunikace, odpady, internet, vedení účetnictví  146 tis. Kč 
 
Náklady celkem         2.040 tis.Kč 
 
Výnosy 
 
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace (od zřizovatele 
Města Uh. Hradiště, MPSV a vyplacené prostředky za Grant EU)   1.779 tis.Kč 
 
Významnou položkou jsou tržby z prodeje služeb – nájem, praní      299 tis.Kč 
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Peněžní příspěvky (dary)             25 tis.Kč 
Věcné příspěvky (dary)             13 tis.Kč 
 
Výnosy celkem         2.126 tis.Kč 
 
 
 

Úplný objem výnosů v členění na dotace, tržby z prodeje služeb a ostatní 
výnosy  

Celkový objem výnosů        2.126 tis. Kč 

Přehled rozsahu výnosů Petrklíč, o.p.s. v členění podle zdrojů v r. 2008 

Provozní dotace 

Město Uh.Hradiště

9%

Proplacení Grantu 

EU

44%

Dotace MPSV

31%

Tržby z prodeje 

služeb

14%

Ostatní výnosy

0,45%
Přijaté příspěvky 

(dary)

1,55%

 

 

 

 
 
 
Nejvýznamnějšími položkami na straně výnosů byl evropský grant ve výši 923 tis.Kč, 

provozní dotace z MPSV ve výši 656 tis. Kč a dotace od zřizovatele ve výši 200 tis. Kč. 
Mezi největší donátory patří fi.  Europe One Steel Uherské Hradiště /50.000,- Kč/, díky níž 
byla pořízena pergola v azylovém domě, Nadace Děti kultura sport /25.000,- Kč/ na vybavení 
nábytkem a pořízení zahradního domku, hodnotný věcný dar jsme obdrželi od fi. Unikov 
Bzenec – zahradní nábytek /11.500,- Kč/  
V závěru roku 2008 jsme obdrželi kladné stanovisko od dvou nadací, u kterých bylo žádáno 
grant. Je to Nadace OKD, kde jsme žádali o částku 123 tis.Kč za účelem vybudování 
kuchyňky v krizovém bytě azylového domu a Nadace Terezy Maxové, kde byl podpořen náš 
projekt směřující k volnočasovým aktivitám matek a dětí u nás ubytovaných, částkou 103 
tis.Kč. Oba projekty se však realizují v roce 2009.  
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Vývoj a konečný stav fondů Petrklíč, o.p.s. v roce 2008 
 
V roce 2008 skončilo hospodaření neziskové organizace Petrklíč s kladným 

hospodářským výsledkem  ve výši 86 tis. Kč. Původně plánovaný výsledek hospodaření 
v částce 70,9 tis. Kč byl překročen o + 15,1 tis. Kč. Díky tomuto kladnému výsledku 
hospodaření se podařilo pokrýt zbylou ztrátu z roku 2007 ve výši 39 tis. Kč. Celkový čistý 
výsledek hospodaření po započtení ztráty roku 2007 tedy činí +47 tis. Kč. Tento byl v plné 
výši převeden do rezervního fondu společnosti. 

 
 
Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené na spotřebu 

vč. energií, služby, mzdové náklady a ostatní náklady 
 

Celkový objem nákladů        2.040 tis. Kč 

 

Spotřební náklady 

vč. energií

14%

Ostatní náklady

1%

Osobní náklady

77%

Služby

8%

 
 
 
 
 
Statistika využití služeb AD v r. 2008 
 
 V roce 2008 využilo ubytování a s ním spojených služeb v AD celkem 50 osob – z toho 
bylo 18 dospělých a 32 dětí. V roce 2008 se v AD nově ubytovalo 12 žen a 20 dětí, u 6 žen a 
12 dětí pobyt trval od r.2007 a k 31.12 2008 zde bylo ubytováno 7 žen a 12 dětí.  

  

Osoby ubytované v AD

Dospě lé 

osoby

44%

Děti

56%
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Věková struktura klientek

26-30 let

32%

18-25 let

5%
41 a více 

let

11%

31-40 let

52%

Věková stuktura dětí

4-6 let

16%

7-10 let

22%

11-15 let

22%

16-18 let

9%

0-1 rok

6% 1-3 roky

25%

 
 
 
 
 

Důvod ubytování v AD

domácí 

násilí - 

psychické

15%

jiné

4%

domácí 

násilí - 

fyzické

19%

neshody s 

partnerem

12%

bytový 

problém

50%

 
 
 
 
 

Místo trv. pobytu klientek AD

okr. 

Uh.Hradiště

50%

okr. 

Hodonín

28%

mimo ČR

11%mimo 

Zlínský kraj

11%
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Struktura organizace 
 

 
 

 
 

Složení správní rady:      

• Ing. Stanislav Blaha – předseda správní rady, místostarosta města Uh. Hradiště 
• JUDr. Dana Šilhavíková, členka správní rady, vedoucí Právního odboru Městského 

úřadu Uh. Hradiště 
• Mgr. Bc. Květoslava Zlatušková, členka správní rady, vedoucí Odboru sociálních 

služeb a zdravotnictví Městského úřadu Uh. Hradiště   
 

Složení dozorčí rady:      

• Ing. Vladimír Moštěk – předseda dozorčí rady, vedoucí Ekonomického odboru 
Městského úřadu Uh. Hradiště 

• Jana Nohalová, členka dozorčí rady, vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí na 
odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Uh. Hradiště 

• Mgr. Miroslava Voltemarová, členka dozorčí rady, vedoucí Oddělení správy ostatního 
majetku a právník na Odboru správy majetku města Městského úřadu Uh. Hradiště 

 

Ředitelka společnosti:     

• Jana Skuciusová 
 
 
 
 
 

Správní rada 

Vedoucí sociální 
pracovnice (1) 

Ředitelka 

Dozorčí rada 

Sociální pracovnice 
(4) 
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Výrok auditora 
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Sponzoři 

Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům, firmám i jednotlivcům za jejich 
nezištnou pomoc, kterou našemu zařízení a jeho klientkám poskytli. 

 

Město Uherské Hradiště 
 

 
 

Nadace Děti – kultura – sport, Uherské Hradiště EUROPE ONE STEEL s.r.o. 
 

   
   

Kovovýroba Hoffman, s.r.o.         UNIKOV spol. s r.o. Vracov 

                 
Hamé, a.s. Babice     LINEA NIVNICE, a.s. 
 

        

  
Tomáš Bílek – Kolín  Pekařství Masaříkovi – Mařatice     Pavel Janča – Kunovice 

 
a další anonymní dárci 

 
Dne 12.10.2008 poskytla Nadace Děti - kultura - sport v rámci Zdravotního a 

sociálního grantu Azylovému domu Petrklíč, o.p.s. částku 25.000,- Kč. Tato částka bude 
použita pro pořízení nábytku a zahradního domku pro azylový dům. Symbolický šek 
slavnostně předal hejtman zlínského kraje Libor Lukáš. 
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Příběhy 

Lucka 30 let, tři děti 

Lucka žila před příchodem do azylového domu s přítelem, který ji finančně zneužíval, neplatil 
výživné na děti a nijak nepřispíval na domácnost. Pro neschopnost platit nájem jim majitel 
bytu vypovídá nájemní smlouvu a Lucka přichází s dětmi hledat útočiště v azylovém domě. 
Rodina jí sice pomáhá, ale není možné, aby bydlela u nich. V průběhu pobytu se daří vyřešit 
splácení dluhů, které vznikly v době soužití s bývalým partnerem. Lucka podává žádost o 
přidělení sociálního bytu. Po téměř roce pobytu v azylovém domě jí je byt přidělen a Lucka 
s dětmi odchází do svého nového domova. 
 
Nikola 25 let, tři děti  

Nikola vyhledala ubytování v azylovém domě v době, kdy se starala o malou dcerku a v brzké 
době čekala ještě miminko. Partner, v jehož domě krátkou dobu předtím pobývala, ji i 
s dcerkou vyhodil na ulici. Současně bránil Nikole v kontaktu s nejstarší dcerou a tu před 
matkou schovával u rodiny v cizině. Nikola se obávala, že ztratí střechu nad hlavou a tím by 
mohla přijít i o mladší dcerku. Proto se rozhodla vyhledat pomoc v azylovém domě. Byla 
ihned přijata. Zde nachází klid, zázemí a pomoc při její snaze získat nejstarší dceru do své 
péče. Po pár týdnech přivádí na svět krásnou holčičku. Na konci roku je stále ubytována 
s dětmi v azylovém domě, ale snaží se shánět jiné bydlení a podává si žádost o městský byt.  
 
Simona 40 let, dvě děti 

Simona žila s manželem dlouhé roky ve společném domě. Jejich vztah nebyl vždy úplně 
harmonický, ale kvůli dětem nechtěla rozbíjet rodinu. Manžel začal později stále více 
holdovat alkoholu a dopřával si ho často ve velkém množství. Jeho chování se Simoně 
nelíbilo, ale on na její výtky reagoval agresivně a hrubě jí nadával. Vše vyvrcholilo jednoho 
večera, kdy mu po návratu z hospody opět vyčetla jeho chování. Manžel ji před očima dětí 
surově zbil. Tehdy se definitivně rozhodla – odejít a to hned. Sociální pracovnice jí pomohly 
kontaktovat azylový dům. Zde nachází již na druhý den potřebný klid. Velkou oporu má také 
v přátelích, kteří jí v obtížné situaci nabídnou možnost dočasného bydlení. Po několika dnech 
pobytu v azylovém domě, kdy si Simona mohla v klidu promyslet své další kroky a vyrovnat 
se s nepříjemnou zkušeností, odchází do nabízeného bytu. 
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