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Nesrovnávej svůj 

život s druhými. 

Vůbec nemáš 

ponětí o čem 

je jejich cesta 

životem. 

autor neznámý

ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ

Žába v hrnci

Klíčovým mechanismem, kterým se dá ve výchově uspět, nebo naopak selhat, je tzv. 

každodenní nepozorovatelný růst. Při jeho vysvětlení můžeme použít podobenství 

o žábě a hrnci s vodou. Představte si hrnec plný vařící vody. Kdybyste do ní vhodili 

žábu, tak se ve zlomku vteřiny refl exivně odrazí ode dna a vyskočí ven. Bude sice 

opařená, ale přežije to. Když ale stejnou žábu vložíte do hrnce se studenou vodou, 

zapnete hořák a pomalu ji začnete zahřívat – tak žábu nakonec uvaříte. Proč? 

Protože se voda bude zahřívat postupně – bude nejprve vlažná, pak teplá, teplejší – 

ale protože k tomu bude docházet pomalu, tak žába nepozná ten okamžik, kdy má 

vyskočit… až nakonec bude pozdě. Voda ji omámí, otupí, ona zůstane v hrnci, až se 

nakonec uvaří. 

Ona žába v hrnci je symbolickým obrazem pro každodenní nepozorovatelný růst. 

Žádná špatná věc se totiž nestane hned nebo ze dne na den. Děje se pomalu 

a postupně – právě oním každodenním nepozorovatelným růstem. Právě tak ztrácím 

svého partnera, tak mineme svoji dceru. Možná s ní mluvíte ironicky, zle nebo jen 

útržkovitě. Možná, že dlouhé měsíce své děti za nic nepochválíte nebo neoceníte. 

Možná, že je trestáte mlčením. Nemáte na ně čas a říkáte si tak zítra, tak zítra. 

A protože to tak je každý den, ani si toho nevšimnete. Zdánlivě se nic neděje. Ale 

stejně jako žábě se vám nemusí podařit rozpoznat ten okamžik, kdy z negativního 

návyku budete moci vyskočit. Až nakonec bude jednoho dne pozdě. A vy svou dceru 

nebo syna ztratíte.

Mluvím o tom proto, že drtivá většina průšvihů a špatných věcí se děje právě 

postupně. Nestane se skokem. Ani překvapivě. Ne najednou, zničehonic. Stane se 

každodenním nepozorovatelným růstem. Ten rozdíl poznáte nejlépe, když potkáte 

starého známého, kterého jste neviděli pět, deset let. Bum! Uhodí vás to do očí! 

Během vteřiny poznáte, jak se ten člověk celých deset let rozhodoval. Bude to mít 

vepsáno ve tváři. Vepsal si to tam svým každodenním rozhodováním.

(Marek Herman, z knihy Najděte si svého marťana)
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Ano, dělám 

chyby, ale život 

jsem nedostal 

s návodem…

autor neznámý

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Posláním obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ je pomoci zvládnout nepříznivé 

období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální začlenění.

CÍL SPOLEČNOSTI
Cílem je zlepšení nepříznivé situace uživatelky, popř. udržení její situace na stávající 

úrovni a zabránění jejímu zhoršování. Poskytujeme klientkám pomoc a takovou 

míru podpory, abychom zachovali a dále rozvíjeli jejich schopnost řešit svou situaci 

vlastními silami a staly se tak nezávislými na systému sociální pomoci nebo aby se 

jejich závislost minimalizovala.

CÍLOVÁ SKUPINA
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 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Azylové ubytování s maximální dobou pobytu na 1 rok na vlastní zařízení bytové 

jednotce s kuchyňským koutem a sociálním zařízením

Ubytování pro osoby v krizi na dobu zpravidla přesahující 14 dnů

Utajený pobyt

Sociální poradenství a zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc

Podpora a pomoc s uplatňováním oprávněných práv a zájmů

POSKYTOVANÉ SLUŽBY VYCHÁZEJÍCÍ Z INDIVIDUÁLNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ
Poradenství a pomoc v sociálně-právních problémech

 Individuální dlouhodobé poradenství včetně zajištění odborných přednášek 

k aktuální problematice

Poradenství a pomoc v péči o dítě

Poradenství a pomoc při vedení domácnosti a hospodaření

 Poradenství a pomoc při hledání zaměstnání, podpora a pomoc při zajištění 

fi nanční stability
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ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH 

Z INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Pracovně výchovná činnost s dětmi, např. výuková činnost na počítači pro děti 

Pracovně výchovná činnost s uživatelkami, například podpora a nácvik 

rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, 

rozvoj dovedností při práci s počítačem

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností dětí

Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

Výtvarná činnost pro matky s dětmi

Rukodělné činnosti a strojové šití pro matky s dětmi

V případě potřeby poskytnutí ošacení z věcných darů 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Anonymita, diskrétnost

Respektování jedinečnosti klienta, jeho rozhodnutí i možností

Podpora samostatnosti a nezávislosti 

Individuální a rovný přístup k uživatelům 

Bezpečné zázemí pro řešení obtížné životní situace, psychická podpora

CO NABÍZÍME
Ženy, které k nám přichází s problémem, u nás najdou na prvním místě vstřícné přijetí 

a bezpečné zázemí. 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 a tvoření individuálních plánů. Při celém procesu je 

kladen důraz na samostatnost a aktivní přístup uživatelky k řešení svého problému.

Naše sociální služba zahrnuje vedle ubytování zejména poradenství, možnost 

okamžitého a bezplatného rozhovoru o problému s nabídkou dalšího způsobu řešení 

a s tím související vyhledávání a poskytování informací. Nácvik sociálních dovedností, 

pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty, zpracování písemných podání v zájmu 

klientky, pomoc s péčí o děti, volnočasové aktivity, materiální pomoc aj.

Studentům vysokých škol se sociálním zaměřením nabízíme možnost odborné praxe.

Bez mých dětí 

by byl můj dům 

čistý a peněženka 

plná, ale moje srce 

prázdné.

autor neznámý
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CHRÁNÍME ZÁJMY NEJMENŠÍCH DÍKY POVĚŘENÍ 

K VÝKONU SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Současné rodinné právo je postaveno na ochraně nejlepších zájmů dítěte. Dítě je totiž 

zvlášť zranitelné, oproti většině dospělých není způsobilé bránit vlastní zájmy, a proto 

vyžaduje zvláštní ochranu. Jednou z povinností rodiče je pečovat o své děti. Někdy 

se však na naší životní cestě mohou vyskytnout překážky, které při jejich zdolávání 

mohou být ohrožující i pro naše děti. Pod pojmem dítě v ohrožení si zpravidla 

vybavíme fyzické násilí nebo hrubé zanedbávání v sociálně slabých rodinách. Kromě 

facek, modřin a ubližování ale zanechává hluboké stopy v duši dítěte hlavně strach 

a nejistota, co bude s nimi a s jejich rodiči dál, když životní situace rodiny kolísá 

z jakýchkoli důvodů. 

V azylovém domě se sociální pracovnice snaží poskytnout maximální podporu a pomoc 

ubytovaným ženám tyto životní překážky zdolávat a zároveň při tom nezapomínat 

na své děti. Aktivně proto spolupracujeme s místně příslušným oddělením sociálně-

právní ochrany dětí v Uherském Hradišti. Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí 

provádějí v azylovém domě také šetření a v pravidelných intervalech jsou v kontaktu 

s pracovnicemi azylového domu kvůli diskuzi nad preventivními opatřeními nebo 

hledání možných a schůdných cest při ochraně zájmů nezletilých dětí. Spolupráci 

provázejí také dobré vzájemné vztahy, za což děkujeme. V letošním roce jsme velmi 

úzkou spolupráci navázali také s oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Uherském 

Brodě. 

Pomoc nezletilým dětem máme zaštítěnou zákonem. Obecně prospěšné společnosti 

PETRKLÍČ bylo rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje uděleno pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, od 3. 1. 2008.

Každé ráno máme 

po zazvonění 

budíku úplně novou 

příležitost udělat 

v čase, který nám 

byl darován, to, 

co chceme. A po 

celý zbytek života 

budeme tento dar 

dostávat znovu 

a znovu.

Hyrum Smith



8

ROZSAH POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 

OCHRANY DĚTÍ:

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě;
příklady z praxe: 

• Maminka často v průběhu pobytu řeší výbušnost své dcery a chování vůči ní, pro-

tože z pohledu matky ji dcera nerespektuje. Situace se vyhrocuje a konfl ikt je pak 

oboustranný. Sociální pracovnice ve většině případů zasahují a zjišťují stanoviska 

obou stran s důrazem na respekt dětského vyjádření. Matce bylo také doporuče-

no využít služby videotrénink interakcí poskytovanou bezplatně přímo v azylovém 

domě. Tento druh terapie vede ke zvýšení rodičovských kompetencí, zlepšení ko-

munikace a vztahů v rodině.

• Maminka byla v průběhu pobytu motivována ke zlepšení komunikace při předá-

vání dcery otci při střídavé péči. Jednalo se také o vyladění komunikace mezi rodi-

či a péčí o dítě, konkrétně o stejný přístup ve školní přípravě dcery a zajištění věcí 

při týdenním pobytu u jednoho z rodičů. Toto matka řešila i v součinnosti se soci-

álně-právní ochranou dětí. Výsledkem bylo zavedení deníčku pro zápis vzkazů při 

jednotlivých předáních.

• Dcera byla mimo jiné i v důsledku chronického onemocnění mimo dosah kontaktu 

s vrstevníky a ani matka tento styk nepodporovala. Rozhovor vedly sociální pracovni-

ce s matkou, která problém neviděla. Rozhovor veden i s dcerou, která byla velmi pla-

chá a soustředila se na to, aby neřekla nic špatně. Pracovnice proto vyhodnotily situ-

aci a podaly zprávu na sociálně-právní ochranu dětí, kde s matkou zesílili spolupráci. 

Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům 

při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně 

postižené;
příklady z praxe: 

Sociální pracovnice vedla poradenský rozhovor s matkou na základě zásahu sociál-

ní pracovnice ve výchovné situaci matky na syna. Maminka užila dle pohledu sociál-

ní pracovnice v konkrétní situaci nepřiměřený tělesný trest vůči svému synovi. Rozho-

vor směřoval k účinkům takových trestů z výchovného hlediska a hledání cest, jak je 

možno jednat jinak. Pracovnice s matkou refl ektovala také minulost uživatelky, která 

v dětství sama tyto tresty prožívala a nyní je odsuzuje. S matkou se pak dlouhodobě 

spolupracovalo na změně výchovného působení. 

• Maminka si přišla pohovořit o různých tématech týkajících se její současné situa-

ce. Z rozhovoru vyplynulo stěžejní téma – výchova syna. Maminka má pocit, že je 

na něj moc přísná a může jím být vnímána jako zlá matka. Sociální pracovnice dává 

uživatelce různé příklady ve směrech výchovy dětí, poskytuje náhled na její výcho-

Některé děti se 

chovají tak, jako 

kdyby neměly rodiče. 

To proto, že někteří 

rodiče se chovají tak, 

jako by neměli děti.

Andrejev Leonid 

Nikolajevič
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vu a podporuje ji ve svém směřování. Hranice poskytují dítěti jistotu bezpečí. Sociál-

ní pracovnice uživatelku vedla k tomu, aby si refl ektovala výchovné situace, ve kte-

rých se hodnotí jako přísná a nechala ji přemýšlet o tom, zda je nyní vidí jako správ-

né. Uživatelka se tak sama svým pozdějším pohledem na situace spojeným s do-

danými informacemi od sociální pracovnice mohla sama ujistit, že nejedná špatně.

• Uživatelce byl zprostředkován kontakt na centrum poradenství pro rodinu a me-

zilidské vztahy. Sem docházela jak ona tak její syn. Zakázkou bylo zvládnutí změn 

spojených s odchodem z domova, prožitím domácího násilí, pochopením posto-

jů rodičů, apod.

• Mamince byl zprostředkován kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu 

pro vyšetření syna a zjištění specifi ckých vzdělávacích potřeb, popřípadě přiděle-

ní asistenta.

• Se sociální pracovnicí plánováno krokově, co vše je třeba udělat pro dosažení od-

kladu školní docházky. Maminka potřebovala významnou podporu ze strany soci-

ální pracovnice a důslednost při kontrole dosažení jednotlivých kroků. Výsledkem 

je splnění a odklad školní docházky včetně zajištění docházky do mateřské školy. 

• Účast na případové konferenci za účasti matky, ředitelky azylového domu, školní-

ho psychologa, pracovnice sociálně-právní ochrany dětí, pracovnice sociálně akti-

vizační služby a pracovníka střediska výchovné péče HELP. Na případové konferen-

ci se projednávalo chování dětí a jejich školní prospěch. 

• Mamince byla v průběhu pobytu poskytována podpora a pomoc související se slucho-

vým postižením dítěte. Kromě řešení zdravotního stavu dcery se jednalo také o pod-

poru a pomoc při řešení školní šikany. Sociální pracovnice zvládly výzvu v podobě ko-

munikace pomocí prstové abecedy a naučily se používat i některé základní znaky. 

Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení vý-

chovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě v rámci poradenské činnosti. 
příklady z praxe: 

Každoroční účast na Dni prevence na základní škole Za Alejí, kde pracovnice žáky 

osmých tříd seznamují s naší sociální službou a tématem domácího násilí a nási-

lí v partnerských vztazích. Dále mají pracovnice přichystána pro přednáškovou čin-

nost také témata jako je týrané a zneužívané dítě nebo stalking, či seznámení s naší 

sociální službou. 

• Sociální pracovnice také přednášely dětem z družiny základní školy UNESCO v Uh. 

Hradišti, které seznamovaly s různými životními situacemi, díky nimž se můžou ně-

kteří rodiče s dětmi ubytovat v azylovém domě. Před Vánoci děti spolu s vychova-

telkami školní družiny přišly s nápadem, že by pro naše maminky s dětmi zrealizo-

valy sbírku. Děti, které byly ještě plné dojmů z povídání o osudech jiných rodin, se 

s velkým nasazením pustily do shromažďování věcí, které už jim jsou malé nebo je 

doma nepotřebují.

Existuje- li něco, 

co chcete změnit 

u svého dítěte, 

zamyslete se nejprve, 

zda to není něco, co 

byste měli změnit 

u sebe. 

Carl Gustav Jung
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 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

LEDEN
Den prevence 

Pracovnice azylového domu se účastní dnů prevence již od jejich samotného začátku. 

Spolupráce se základní školou Za Alejí se stává tradicí a má hlubší a dlouhodobější cha-

rakter. I v průběhu roku jsme se školní psycholožkou v kontaktu a snažíme se o spolu-

práci tam, kde se vyskytuje rodinný problém. Sociální pracovnice svou přednášku v roce 

2013 na této škole orientovaly na představení služby a následně na téma domácí násilí. 

ÚNOR
Přednáška Centra sv. Sáry

Pracovnice sociálně aktivizační služby centra sv. Sáry přijely prezentovat svou službu 

do azylového domu, k těm, které je mohou také potřebovat a tak přímo oslovily 

část své cílové skupiny. Cílem této služby je zejména zkvalitnit život celé rodině tím, 

že aktivizují své klienty v oblastech, kde se vyskytl problém. Významným přínosem 

služby je pro uživatelky azylového domu návaznost na řešení jejich nepříznivé 

sociální situace v terénu. Tato služba se tak stává komplementární, tedy doplňkovou. 

Při vzájemné spolupráci uživatelky a sociálních pracovnic (jak azylového domu, tak 

Centra sv. Sáry) je možné pojmout problematiku komplexněji. V azylovém domě 

může cesta pro řešení začít, nastartovat se a poté je možné, aby ať už v průběhu či 

po skončení pobytu bylo dosaženo cíle za podpory terénního pracovníka.

Karneval 

Únor tradičně patří karnevalům, fašankům, rejům masek, tanečním zábavám a hýření. 

Toto vše v sobě spojily maminky s dětmi a sociálními pracovnicemi při organizaci 

dětského karnevalu. Zápal dětí do her a tancování nebral konce. Na doplnění 

energie maminky připravily drobné občerstvení, které příjemně doplnilo celou akci. 

Spokojení a příjemně unavení pak usínali hlavní hrdinové večera s myšlenkou na 

příjemně strávený čas a probuzení do prázdninového týdne.

BŘEZEN
Výmalba společných prostor azylového domu 

Už v prosinci loňského roku nás oslovila paní Jana Šabršulová Rotterová, která 

maminkám azylového domu darovala věcné dary a nabídla nám také netradiční 

sponzorský dar ve formě výmalby prostředí azylového domu. Život maminek jí nebyl 

lhostejný a tak zajistila malířku paní Terezu Jelénkovou, která v průběhu března 

a dubna vymalovala krásnými dětskými motivy společné prostory azylového domu. 

A tak prostředí, ve kterém maminky s dětmi stráví část své životní etapy, je pro ně 

příjemnější. 

První krok 

proto, abyste 

od života získali 

to, co chcete je 

rozhodnout se, 

co to je.

Ben Stein
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DUBEN
Velikonoce na sněhu 

Letošní Velikonoce jsme oslavili na sněhu. Děti tak kromě tradičního malování vajíček 

a pomlázky postavily na zahradě azylového domu sněhuláka. 

Den plný krásy 

Velké díky patří pracovnímu týmu profesionálek z Centra krásy v Uherském Hradišti, 

které s ochotou a především naprostou profesionalitou splnily sen maminkám 

z azylového domu pro ženy a matky s dětmi PETRKLÍČ, o.p.s. V sobotu 27.4.2013 

proběhla naprosto netradiční akce. Maminky z azylového domu byly hýčkány v rukou 

odbornic, od konečku prstů, po konečky vlasů. Byla jim dopřána pro ně naprosto 

výjimečná služba, kterou některé využily vůbec poprvé v životě. Pro většinu se jedná 

o služby natolik fi nančně nedostupné, že jich využívat nemohou.

Velmi si vážíme všech, kteří podporují naší neziskovou organizaci, a není jim život lidí 

ze sociálně znevýhodněného prostředí lhostejný. 

KVĚTEN
Svátek matek 

Aby děti mohly poděkovat maminkám za jejich péči, k příležitosti svátku matek, vy-

robily děti při volnočasové aktivitě vedené sociální pracovnicí svým maminkám drob-

nou pozornost ve formě dekorativního zápichu do květináče a papírového přáníčka. 

Den Země v Kovosteelu 

Při příležitosti oslav Dne Země se areál Kovosteelu proměnil na velkolepou ekologickou 

dílnu pro malé i velké, kde o zábavu nebylo nouze. Jedné z atrakcí a aktivit na Dni 

Země se na pozvání pí. Ondruchové zhostily i pracovnice azylového domu PETRKLÍČ, 

o.p.s. Pro tyto dva dny se z nich stali piráti obléhající loď s příznačným jménem 

„Naděje“. Každý, kdo se přišel do areálu podívat, totiž zaplacením vstupného přispěl 

na sociální služby ve svém okolí. Takto získaný fi nanční obnos rozdělili představitelé 

společnosti REC Group s.r.o. mezi vybrané sociální služby v regionu. PETRKLÍČ, o.p.s. 

byl díky této akci podpořen částkou 35.000,-Kč. Tento fi nanční zdroj byl využit na 

nákup PC techniky a s tím spojenými náklady.

ČERVEN
Výstava poskytovatelů sociálních služeb 

V rámci programu výstavy poskytovatelů sociálních a navazujících služeb na 

Uherskohradišťsku a okolí se mohli návštěvníci seznámit s celkem 36 službami včetně 

společnosti PETRKLÍČ, o.p.s., které byly prezentovány na velkoplošných panelech na 

Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. 

Protože lidé 

nedovedou 

ocenit přítomnost 

a naplnit ji 

životem, touží 

tolik po lepší 

budoucnosti 

a koketují tolik 

s minulostí.

J. W. Goethe
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Den dětí v azylovém domě 

Měsíc červen mají děti velmi rády. Na jeho konci jim začínají dlouhé dva měsíce 

prázdnin a začátek jim zpříjemňuje oslava jejich svátku. V azylovém domě plném dětí 

jsme den dětí strávili soutěžním odpolednem, které vyvrcholilo táborovým ohněm.

Táboráky již tradičně podporuje fi rma HAMÉ, s.r.o., která k příležitosti dne dětí 

věnovala azylovému domu své výrobky. Představitelé fi rmy přijeli předat dary přímo 

uživatelkám a dětem. Vážíme si dlouhodobé spolupráce a zájmu fi rmy HAMÉ, s.r.o., 

děkujeme.

Canisterapie 

Maminky a děti s radostí uvítaly možnost účastnit se canisterapie, kterou pro ně 

zdarma realizovala paní Adéla Hrabcová z Canisterapeutického sdružení Jižní Moravy. 

Paní Hrabcová přivedla do azylového domu svou fenku Agátku, která si všechny přes 

prvotní dojem respektu získala svou klidnou povahou. Děti se učily, jak s takovým 

pejskem zacházet, jak se o něj starat a jak mu správně dávat povely. Maminky i děti 

si vyzkoušely, jak se vyčesává srst a u toho si příjemně popovídaly o péči o psy 

i samotné canisterapii.

Velmi si vážíme ochoty paní Hrabcové, která nás za vyplnění jejího dotazníku 

odměnila canisterapií a rozzářila tak dětské oči. Děkujeme.

ČERVENEC
Den otevřených dveří 

Každoročně otevíráme v červenci dveře všem, kteří mají zájem se podívat na azylový 

dům nejen z té vnější strany. Ne jinak tomu bylo také letos hned začátkem prázdnin. 

Příjemně jsme tak nastartovali prodloužený sváteční víkend. Pro návštěvníky bylo 

připraveno drobné občerstvení a malé upomínkové předměty, které vytvořily 

uživatelky azylového domu ve spolupráci sociálních pracovnic. Program je doplněn 

promítáním poutavé fotografi cké prezentace, která ukazuje, jak se čas mění a jak 

život plyne. Vždy si u toho uvědomíme, jak krátkou část života maminek a dětí 

můžeme ovlivnit, ale jak dlouhou budoucnost můžeme pomoci pozměnit.

Azylový dům je v provozu již sedmým rokem. Za tuto dobu našlo pod jeho střechou 

domov už 112 maminek. Pomoc těmto ženám by nebyla možná bez fi nančních 

příspěvků zřizovatele – města Uherské Hradiště, nadačních fondů, soukromých 

sponzorů i drobných dárců z řad veřejnosti. Jsme velmi rádi, že se k nám sponzoři 

vracejí a cestu nacházejí i ti noví. Azylový dům se tak otevírá nejen v den otevřených 

dveří, ale po celý rok, kdy se snaží přiblížit každému, kdo má zájem.

Bouře nutí duby 

zapouštět

hlubší kořeny.

George Herbert
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Podpora z veřejné sbírky 

Ve dnech 22.–24. července pořádal sbor Bratrské jednoty baptistů na Masarykově 

náměstí v Uherském Hradišti akci Bus4life. V těchto dnech bylo možné shlédnout 

v multimediálním autobuse řadu odborných prezentací, zakoupit si odborné 

publikace, s dětmi využít herní plochy a účastnit se soutěžního zábavného odpoledne. 

Součástí této akce byla také charitativní sbírka, jejíž výtěžek daroval sbor azylovému 

domu PETRKLÍČ, o.p.s.

Prostřednictvím sbírky se podařilo vybrat 1.160,- Kč. Velmi si vážíme podpory, kterou 

nám projevil pan Novosad – statutární zástupce Sboru BJB v Uherském Hradišti. 

Děkujeme všem, kteří prostřednictvím sbírky přispěli.

SRPEN
Prázdniny v azylovém domě 

Prázdniny se nesly v duchu společně stráveného času maminek s dětmi. Jako 

každý rok i letos to žilo zejména na zahradě azylového domu. Kromě výtvarných 

volnočasových aktivit se maminky také učily péct domácí chleba. Energii získanou ze 

sluníčka pak společně s dětmi vydávaly při pohybových aktivitách vedených sociální 

pracovnicí. 

ZÁŘÍ 
Návštěva starosty města Uherské Hradiště 

Do azylového domu přijel na návštěvu starosta města Uherské Hradiště pan Květoslav 

Tichavský, kde jej srdečně přijala ředitelka Kamila Nekolová. Setkání proběhlo 

v příjemné neformální atmosféře zahradních prostor azylového domu. K povídání 

s panem starostou byly přizvány také sociální pracovnice a uživatelky azylového 

domu, které tak měly možnost vznášet své dotazy z oblastí, které je tíží a patří do 

režie města. Uživatelky nejvíce zajímala otázka podpory bydlení pro osoby s nízkými 

příjmy ze strany města ale také třeba problematika nezaměstnanosti. V rozhovoru 

jsme se nemohli vyhnout i sociální oblasti. Prodiskutovány byly problémy, fungování 

i záležitosti, ve kterých se sociální službě daří. Městu Uherské Hradiště patří velký dík 

za jeho fi nanční i další podporu, kterou projevuje azylovému domu.

Děkujeme panu starostovi za jeho lidské slovo i nadhled, kterým nás povzbudil 

k další práci v sociální sféře.

Dotace Zlínského kraje 

Azylový dům provází od jeho založení spousta pravidelných a dlouhodobých dárců, ale 

i těch, kteří přicházejí a zase odcházejí. Všem, i těm, kteří nám přinesou povzbuzující 
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slovo, jsme velmi vděčni za jejich ochotu a podporu, kterou nám dávají. Velmi si této 

pomoci vážíme. Jedním z poskytovatelů fi nanční pomoci je také Zlínský kraj. V roce 

2013 podpořil provoz azylového domu částkou 534.000,-, a to z rozpočtu Zlínského 

kraje, prostřednictvím účelové neinvestiční dotace. Děkujeme. 

ŘÍJEN
Dar společnosti TESCO 

Tesco v Uherském Hradišti darovalo azylovému domu částku 7.000,-Kč. Podpora 

směřovala samozřejmě k uživatelkám a jejich dětem. Každá uživatelka má v azylovém 

domě svou bytovou jednotku, kde se snaží vytvářet pro sebe a své děti dočasné 

rodinné zázemí. Svůj dočasný domov chtějí i musejí udržovat v čistotě. Bohužel ne 

vždy se na kvalitní čisticí prostředky najdou v jejich omezeném rozpočtu peníze. 

Proto jsme se rozhodli využít fi nanční podpory Tesca tak, že jsme na každou bytovou 

jednotku zakoupili sadu čisticích prostředků, které mohou maminky využívat pro 

dosažení lepší čistoty a desinfekce svého domova. Užitek tohoto daru se však využije 

hned dvakrát, a to jak v rovině obdarování uživatelek, tak v oblasti lepší údržby 

prostor azylového domu.

PETRKLÍČ, o.p.s. děkuje pobočce Tesca v Uherském Hradišti, jeho pracovnímu týmu, 

především pak řediteli hypermarketu Bc. Klegovi a personálnímu manažerovi panu 

Ing. Šurmánkovi. Velmi si vážíme jejich podpory a profesionálního přístupu.

Haloweenské vyřezávání dýní 

Aby na svátek zemřelých nebyl náš azylový dům příliš smutný, připravily maminky 

s dětmi za podpory sociální pracovnice dýňovou výzdobu venkovních i vnitřních 

prostor. Po zapálení svíčky vyřezané dýně krásně osvěcovaly okna azylového domu. 

LISTOPAD 
Strom splněných přání 

Městská kina Uherské Hradiště, p.o., uspořádala akci „STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“, 

díky které chce pomoci přinést do azylového domu pro všechny jeho obyvatele tolik 

očekávané kouzlo Vánoc, smích a radost ze splněných přání. Vybrané vánoční dárky 

byly shromažďovány v kině Hvězda od listopadu až do 20. 12. 2013. Každé z dětí 

si napsalo své tajné přání pod tento kouzelný strom a spolu k nim se připojily se 

svým přáním i maminky. Velmi bychom chtěli poděkovat panu Josefu Korvasovi, 

řediteli Městských kin Uherské Hradiště a projektové manažerce paní Fornůskové 

Janálové za nápad a realizaci akce „STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. Děkujeme ale také 

především vám všem, kteří jste svými dary udělali nádherné Vánoce maminkám 

s dětmi v azylovém domě PETRKLÍČ, o.p.s.

Budoucnost 

je něco, kam 

se každý z nás 

dostane rychlostí 

60-ti minut za 

hodinu, a to bez 

rozdílu, kdo to je 

a co udělá.

C. S. Lewis
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PROSINEC
Mikuláš 

Už několik dní před vzácnou návštěvou Mikuláše, čerta a anděla se děti učily a opa-

kovaly básničky i písničky, které chtějí Mikuláši přednést. Do naší soukromé umělecké 

galerie také namalovaly, jak si čerta, anděla a Mikuláše představují. S maminkami i te-

tami smlouvaly, že vlastně ani tolik nezlobily a ještě se snažily své chování vylepšit. Mi-

kulášskou delegaci nám letos, stejně jako loni, poslali z fi rmy HAMÉ, s.r.o. Zaměstnan-

ci fi rmy pomáhali shromáždit mikulášskou nadílku, aby tak ulevili křídlům anděla, sta-

rým zádům Mikuláše a kopytu čerta. Dárečků pro hodné děti se sešlo opravdu hodně, 

mezi hračkami a sladkostmi dostaly děti, ale i maminky produkty fi rmy HAMÉ, s.r.o.

Velmi si vážíme podpory fi rmy HAMÉ, s.r.o., děkujeme nejen za předané dary, ale 

také za krásný večer, který bude pro mnohé děti nezapomenutelný.

Vánoční dílničky 

Paní Jana Gálová si připravila pro děti i maminky vánoční dílničky, kde jim ukázala, jak 

si mohou svůj domov vyzdobit i pomocí velmi levného materiálu. Vyrábění andílků, 

vánočních stromečků i hvězd zvládli všichni, malí i velcí. Při výrobě výzdoby jsme se 

příjemně naladili na první adventní neděli a paní Gálová nás také pozvala na tradiční 

vánoční dílničky, které pořádá pod záštitou svého občanského sdružení HULKA. 

Děkujeme za krásné prožití předvánočního sobotního odpoledne.

Pojďte s námi do pohádky Divadlo BLIC už naše maminky s dětmi znají, v létě 

loňského roku nám představili pohádku „O třech motýlcích“ a teď si pro děti 

z azylového domu přichystali krásné interaktivní divadelní přestavení. Každé dítě 

si rádo hraje a základem hry se stává hra „na něco“, toto přirozeně uplatňovaly 

i naše děti při zapojení se do pohádek. Na dětských tvářích bylo vidět, že je hraní 

baví, spontánně se vžily do role a využily k dotvoření děje i svou fantazii. Divadlo 

bylo výjimečné nejen aktivním zapojením publika, ale také rodinnou atmosférou 

a blízkostí herců k dětem. Děkujeme za krásné představení na profesionální úrovni, 

které spolu s přizpůsobením se dětskému divákovi přineslo působivé zážitky všem.

Kouzla a čáry s Jirkou Hadašem 

Všestrannost, neuvěřitelnou energii a talent pro zaujetí nejen dětského diváka 

ukázal v azylovém domě kouzelník pan Jiří Hadaš. Svým představením zcela 

nadchnul „velké“ i „malé“ publikum. Děti se vydováděly a byly vtaženy přímo do 

jeho kouzel a kouzelnických her. Každý dostal od kouzelníka dárek v podobě zvířátka 

z balónku a bylo opravdu neuvěřitelné, co všechno pan Hadaš dokázal vykouzlit. Co 

je ale nejdůležitější, dětem vykouzlil kopec úsměvů a smíchu všech, kteří se večera 

účastnili. Mockrát děkujeme za vykouzlení nádherné vánoční atmosféry a také za 

lidský a profesionální přístup.
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Další ze štědrých darců 

Manželé Veronika a Petr Zámečníkovi letos udělali krásné Vánoce mnoha lidem. 

Snažili se pomoci tam, kde je to opravdu třeba a především tak, aby jejich pomoc 

byla účinná a měla smysl. Paní Veronika osobně navštívila azylový dům, udělala 

si čas, zajímala se o osudy maminek a přemýšlela, jak jim nejefektivněji pomoci. 

Neznala jména ani tváře těch, které se rozhodla se svým manželem obdarovat, ale 

podle konkrétní životní situace se rozhodla každé z maminek přispět určitý fi nanční 

obnos. Maminkám přispěli například na školní družinu a zájmové kroužky dětí, také 

na vybavení bytu nebo nákup šicího stroje, na kauci bytu nebo nákup sportovního 

vybavení pro dítě, které je velmi sportovně nadané. Každé z maminek ještě přispěli 

na nákup potravin pro štědrovečerní večeři.

Velmi si podpory všech dárců vážíme, jsme rádi za efektivní pomoc, ale 

především velmi děkujeme za zájem, ochotu naslouchat, otevřený a lidský 

přístup. Přejeme, aby radost, kterou v průběhu roku vytvořili u nás, našla 

cestu i zpět k nim.

 

JE TO SRDCE, KTERÉ ROZDÁVÁ. RUCE UŽ JENOM DÁVAJÍ…
Pro neziskové společnosti je významným přínosem sponzorská podpora, jak ze 

sektoru soukromých společností, tak ze strany jednotlivců. Oslovování podporovatelů, 

vzájemná komunikace i následná spolupráce je jednou z priorit dobře fungující 

veřejně prospěšné organizace.

Téměř každý týden sociální pracovnice v azylovém domě přivítají dárce, který se 

rozhodne pomoct ubytovaným ženám v jejich nelehké situaci tím, že daruje vybavení 

domácnosti nebo hračky, obuv a oblečení po dětech, po sobě nebo po svých 

kamarádkách. Každé ubytované mamince pak ušetří v rodinném rozpočtu výdaje, 

díky kterým si může maminka v nepříznivé situaci pomalu šetřit například na kauci 

nájmu. 

Co se děje s věcmi, které dárci přinesou?
Sociální pracovnice v průběhu týdne shromažďují všechny věcné dary, aby se mohly 

spravedlivě předat všem klientkám současně. Každou neděli tak v době od 15:00 do 

18:00 probíhá „bazárek“ v prostorách azylového domu. „Bazárek“ není prodejní 

akcí, maminky mají možnost si vzít bezplatně to, co zrovna potřebují. 

Přebytky z „bazárku“ jdou do dobrých rukou
Ve chvíli, kdy po ukončení bazárku zůstanou přebytky, které si dárce nechce vzít zpět, 

sociální pracovnice je zabalí a jsou předány dál potřebným (zpravidla do charitních 

kontejnerů na ošacení a hračky). 

Uč se z cizích chyb, 

neboť život není 

dost dlouhý, aby 

je člověk spáchal 

všechny sám.

Neznámý autor
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Chcete darovat a nevíte jak na to?
Každý dárce má možnost rozhodnout se, jestli poskytne fi nanční nebo věcný dar pro 

organizaci nebo přímo obyvatele azylového domu. 

Pokud se rozhodnete, že chcete darovat dětem nebo matkám z PETRKLÍČE cokoli 

věcného, můžete přinést dar na naši adresu kdykoli bez předchozí domluvy. Věci od 

Vás převezme sociální pracovnice, která Vás v případě Vašeho zájmu také provede po 

azylovém domě a seznámí Vás s jeho provozem. 

Chcete darovat konkrétní věc konkrétnímu člověku? 
Vzhledem k ochraně osobních údajů Vám bohužel nemůžeme poskytnout bližší 

informace o ubytovaných klientkách a jejich dětech, pokud s tím nebudou souhlasit. 

Můžeme Vám ale poskytnout informace o počtu ubytovaných klientek a počtu 

ubytovaných děti, případně věkové složení těchto dětí. 

 

Výjimku tvoří speciální akce, kdy zejména ve vánočním období nabízejí dárci větší 

množství darů nebo možnost zapojení se do speciálních akcí typu Strom splněných 

přání, apod. Obyvatelky azylového domu jsou o těchto akcích informovány předem 

a mají možnost se rozhodnout, zda se jí chtějí zúčastnit. Také mají možnost se 

rozhodnout, jaký typ informací chtějí v rámci akce poskytnout (např. jméno a věk 

dítěte, délku pobytu v AD, fotku, své jméno, atd.). 

Chcete darovat peníze azylovému domu? 
Pokud se rozhodnete darovat jakýkoli fi nanční obnos naší sociální službě, bude s vámi 

sepsána darovací smlouva, ve které můžete uvést účel, pro který je dar poskytnutý 

(na provoz služby, na volnočasové aktivity pro klientky). 

Pokud chcete, aby byl fi nanční dar určen pro uživatele služby, organizace použije 

fi nance takovým způsobem, aby z nich měli prospěch všichni ubytovaní (např. nákup 

výtvarných potřeb, nákup hygienických potřeb, realizace volnočasové aktivity, apod.)

Pokud chcete, aby byl fi nanční dar určen na provoz služby, organizace použije fi nance 

na takovou oblast, ve které podle rozpočtu bude dar potřebný (např. náklady na 

energie, náklady na personální zajištění služby, nákup vybavení, apod.)

Největší moc je 

moc nad sebou 

samým. 

(Imperare sibi 

maximum 

imperium est)

Lucius Annaeus 

Seneca
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STATISTIKA VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2013

V roce 2013 u nás bylo ubytováno celkem 22 žen spolu se 29 dětmi. 

Ubytovací kapacita azylového domu byla v průběhu celého roku využita a naplněna 

na 98,7 %. 

86 zájemců o ubytování naši službu kontaktovalo v průběhu celého roku 171×. 

Podařilo se nám ubytovat 25 % žadatelek o službu.

Graf 1: Složení uživatelek podle věku

Graf 2: Složení dětí podle věku

Nejvíce ubytovaných žen (11) bylo ve věku mezi 21–40 lety.

Více než polovina ubytovaných dětí (55 %) byla předškolního věku v celodenní péči 

matky. 
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V roce 2013 u nás 

bylo ubytováno 

celkem 22 žen 

spolu se 29 dětmi.

Graf 3: Zaměstnanost ubytovaných žen

Většina ubytovaných žen (45 %) byly matky samoživitelky, které v roce 2013 byly se 

svými dětmi na mateřské nebo rodičovské dovolené.

41 %45 %

14 %

ženy na mateřské nebo 
rodičovské dovolené

ženy na ÚP

zaměstnané ženy
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Graf č. 5: Důvod přijetí k pobytu

Graf č. 4: Rozdělení uživatelek dle místa trvalého pobytu

V roce 2013 bylo 32 % uživatelek přijato na základě sociálně nepříznivé situace 

spojené se ztrátou bydlení a špatnou fi nanční situací, 27 % z ubytovaných bylo 

přijato kvůli domácímu násilí a 13 % kvůli dlouhotrvajícím rodinným neshodám. 

Dalších 27 % ubytovaných uživatelek bylo přijato na základě životní situace, která 

vyžadovala řešení oprávněných zájmů nezletilých dětí v oblasti sociálně-právní. 

Přesnou polovinu ubytovaných pak vedla k podání žádosti do azylového domu 

nepříznivá životní situace spojená s kombinovanými problémy spojenými zejména se 

ztrátou bydlení nebo rodinnými neshodami. 

Nejvíce uživatelek hledajících útočiště v PETRKLÍČI pocházelo z okresu Uherské 

Hradiště (65 %). Ubytováno u nás bylo 13 % žen z okresu Hodonín a 9 % z jiných 

okresů v ČR. 13 % ubytovaných bylo občany jiných států v EU. 

27 %

32 %

14 %

27 %

ztráta bydlení a fi nanční situace

domácí násilí

oprávněné zájmy dítěte v oblasti SPOD

rodinné neshody

Uherskohradišťsko

Hodonínsko

jiné okresy v ČR

jiné státy v EU

13 %

13 %
65 %

9 %

27 % 

z ubytovaných 

bylo přijato kvůli 

domácímu násilí
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ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2013
ROZVAHA K 31. 12. 2013 ( v tis. Kč)

VÝZNAMNÉ POLOŽKY AKTIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, O.P.S.:
Zálohy uhrazené dodavatelům energií (elektřina, plyn, voda) 73 tis. Kč

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PASIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, O.P.S.:
Fondy – rezervní fond   366 tis. Kč

Fondy – vlastní majetek fi nanční dary na DHM  224 tis. Kč

Dohadné účty pasivní – nevyfakturované energie  122 tis. Kč

Mzdové náklady – splatné mzdy za prosinec 2013 vč. odvodů  223 tis. Kč

Celkový výsledek hospodaření roku 2013 -5 tis. Kč

Vzniklá ztráta ve výši 5 tis. Kč bude pokryta z rezervního fondu společnosti.

AKTIVA

Dlouhodobý majetek 1 217

 Oprávky k dlouhodobému majetku -1 055

Krátkodobý majetek 807

 Pohledávky 75

 Krátkodobý fi nanční majetek 725

 Jiná aktiva 7

Aktiva celkem 969

PASIVA

Vlastní zdroje 585

Vlastní jmění 224

Výsledek hospodaření -5

Rezervní fond 366

Cizí zdroje 384

 Dlouhodobé závazky 0

 Krátkodobé závazky 262

 Jiná pasiva 122

Pasiva celkem 969

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
Obecně prospěšná společnost v účetním období 2013 uskutečňovala činnosti pouze 

v rámci obecně prospěšných služeb. Neposkytovala žádné doplňkové činnosti.

V roce 2013 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se záporným 

hospodářským výsledkem ve výši – 5 tis. Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 

v roce 2013 byl 5.O mnohé věci 

se nepokoušíme 

ne proto, že 

jsou těžké, 

ale těžké jsou 

proto, že se o ně 

nepokoušíme.

Lucius Annaeus 

Seneca
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013 (V TIS. KČ)

VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI 
PETRKLÍČ, O.P.S.:
Náklady
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 2 046 tis. Kč

z toho:

• výše nákladů na mzdu ředitele včetně odvodů za zaměstnavatele  486 tis. Kč

• výše nákladů na odměny členů správní a dozorčí rady 0 Kč

Náklady na spotřebu energií – vyplývá z charakteru azylového domu 303 tis. Kč

Náklady na spotřební materiál – drogerie, kancelářské potřeby, materiál pro terapii, 

drobný dlouhodobý majetek – odpisy – celkem 82 tis. Kč

Z toho drobný dlouhodobý majetek – odpisy  24 tis. Kč

Náklady na služby – telekomunikace, odpady, internet, vedení účetnictví  220 tis. Kč

Náklady celkem  2 693 tis. Kč

Celkový objem nákladů 2 693 tis. Kč

z toho náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 2 693 tis. Kč

Náklady pro plnění doplňkových činností 0 Kč

Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti 0 Kč

NÁKLADY

Spotřebované nákupy 385

Spotřeba materiálu 82

Spotřeba energie 303

Služby celkem 220

Opravy a udržování 30

Cestovné 20

Náklady na reprezentaci 4

Ostatní služby 166

Osobní náklady 2 046

Mzdové náklady 1 540

Zákonné sociální pojištění 506

Zákonné sociální náklady 0

Ostatní náklady 42

Náklady celkem 2 693

Když ti život dá 

ránu, oklepej 

se, když ti vyrazí 

dech, pak se 

pořádně nadechni, 

a když tě srazí 

na kolena, tak se 

zvedni, protože 

nikdo jiný to za 

tebe neudělá! 

autor neznámý
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36,61 %
29,54 %

11,79 %

19,87 %

2,19 %

Umění žít není 

uměním hrát 

s dobrou kartou, 

ale uměním sehrát 

se špatnou kartou 

dobrou hru. 

Robert Louse 

Stevenson

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony 317

Tržby z prodeje služeb 317

Výnosy z krátokod. fi n. majetku a ostatní výnosy 15

Přijaté příspěvky 44

Provozní dotace 2 312

Výnosy celkem 2 688

Výsledek hospodaření -5

Graf č. 7:  Přehled výnosů PETRKLÍČ, o.p.s., v členění podle zdro-
jů za r. 2013

Celkový objem výnosů 2 688 tis. Kč

dotace Město Uherské Hradiště

dotace Zlínský kraj

dotace MPSV

tržby z prodeje služeb

ostatní příspěvky na provoz

Graf č. 6:  Přehled nákladů PETRKLÍČ, o.p.s., v členění podle 
zdrojů za r. 2013

75,97 %

8,17 %

1,56 %

14,3 %

Osobní náklady

Ostatní náklady 

Služby

Spotřební náklady vč. energií

Celkový objem nákladů 2 693 tis. Kč

Výnosy
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace od:

Města Uherské Hradiště 984 tis. Kč

Zlínského kraje 534 tis. Kč

MPSV 794 tis. Kč

Významnou položkou jsou tržby z prodeje služeb – nájem, praní 317 tis. Kč

Peněžní příspěvky (dary) 44 tis. Kč

Výnosy z fi nančního majetku 2 tis. Kč

Ostatní výnosy 13 tis. Kč

Výnosy celkem 2 688 tis. Kč
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V roce 2013 

skončilo 

hospodaření 

neziskové 

organizace 

PETRKLÍČ, o.p.s. 

se ztrátou ve výši 

-5 tis. Kč 

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ PETRKLÍČ, O.P.S., ZA ROK 

2013

Nejvýznamnějšími položkami na straně výnosů z činnosti společnosti, byly výnosy 

z poskytovaných služeb klientům azylového domu v celkové výši 317 tis. Kč. Ostatní 

výnosy společnosti byly tvořeny zejména úroky z BU a příjmy za ztracený či poškozený 

inventář od klientek ve výši 15 tis. Kč.

Společnost získala dotaci od svého zřizovatele města Uherské Hradiště ve výši 984 tis. 

Kč, provozní neinvestiční dotaci Zlínského kraje ve výši 534 tis. Kč a dotaci od MPSV ve 

výši 794 tis. Kč. 

V průběhu roku 2013 získala společnost příspěvek na činnost od společnosti REC 

Group s.r.o. v rámci akce Den země ve výši 35 tis. Kč. 

Mezi další donátory a podporovatele azylového domu patřila Nadace Synot, 

společnost ZALMONT s.r.o., SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY BAPTISTŮ v Uherském Hradišti 

a společnost CTZ s.r.o. v souhrnné výši 9 tis. Kč. Tyto fi nanční dary byly využity na 

volnočasové aktivity pro matky azylového domu a jejich děti. 

STAV A POHYB MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ PETRKLÍČ, O.P.S., 

V ROCE 2013

V roce 2013 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se ztrátou ve 

výši -5 tis. Kč.

Vzhledem k vytvořeným fi nančním rezervám kumulovaným po dobu trvání 

Individuálního projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, byla 

pokryta ztráta z rezervního fondu společnosti. Společnost měla k rozvahovému dni 

závazky ve výši 33 tis. Kč. Z toho činily závazky za dodavatele služeb a energií, závazky 

z titulu mezd za 12/2013 223 tis. Kč a závazky za klienty azylového domu z titulu 

složené vratné kauce ve výši 6 tis. Kč. Všechny mzdy a odvody z mezd byly odvedeny 

v zákonném termínu do konce ledna 2014. Společnost má z výsledků hospodaření 

předchozích let vytvořen rezervní fond ve výši 366 tis. Kč. 
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SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY: 
•   Ing. Zdeněk Procházka – předseda správní rady, místostarosta města Uh. Hradiště

•  JUDr. Pavlína Pančochová, členka správní rady, referentka Oddělení právního, 

Právního odboru Městského úřadu Uh. Hradiště

•  Mgr. Petra Zálešáková, členka správní rady, referentka Oddělení sociálně – právní 

ochrany dětí, Odboru sociálních služeb a zdravotnictví, Městského úřadu Uh. 

Hradiště

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY: 
•  Ing. Ivana Martináková – předsedkyně dozorčí rady, referentka Oddělení 

rozpočtů a fi nancování, Ekonomického odboru Městského úřadu Uh. Hradiště

•  Mgr. Zuzana Marková, členka dozorčí rady, referentka Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, Odboru sociálních služeb a zdravotnictví, Městského úřadu Uh. 

Hradiště

•  Mgr. Milan Vaculík, člen dozorčí rady, referent Oddělení právního, Právního odboru 

Městského úřadu Uh. Hradiště

ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁN: 
• Bc. Kamila Nekolová, DiS. 

STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

Správní rada Dozorčí rada

Ředitelka společnosti 
(1)

Vedoucí sociální pracovnice 
a zástupkyně ředitele (1)

Sociální pracovnice (4)

Často 

zapomínáme, 

že lidé, s nimiž 

musíme žít, také 

musí žít s námi. 

Lafayette Ronald 

Hubbard
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NAŠI PODPOROVATELÉ
Službu azylový dům pro ženy a matky s dětmi v roce 2013 fi nančně podpořili:




