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ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ

Slovo není jen zvukem nebo psaným symbolem. Slovo je síla; je to moc, kterou máme k vyjadřování a komunikaci, 

k přemýšlení a tudíž i k vytváření situací v našem životě. Umíme mluvit. Kteří jiní tvorové na naší planetě to dokážou? 

Slovo je nejmocnějším nástrojem, který jako lidé máme; je to kouzelný nástroj. Ale stejně jako má meč dvě ostří, 

dokáže i naše slovo vytvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše okolo nás zničit. Jedním ostřím je zneužívání slova, což 

dělá ze života peklo. Druhým ostřím je čistota slova, jejímž prostřednictvím vytváříme pouze krásu, lásku a nebe 

na zemi. V závislosti na tom, jak je užíváno, může nás slovo osvobodit anebo zotročit ještě více, než si dokážeme 

představit. Veškerá kouzla, která máme k dispozici, jsou založena na slovech. Naše pozitivní slovo je bílou magií, 

zneužito se stává magií černou.(…)

Lidská mysl je jako úrodná půda, do které jsou neustále zasívána semena. Semeny jsou názory, ideje a pojmy. 

Zalijete semínko, myšlenku, a ta roste. Slovo je jako semínko a lidská mysl je tak plodná! Jediným problémem 

je, že je až příliš úrodná pro semínka strachu. Každá lidská mysl je plodná, ale pouze pro ta semínka, na která je 

připravena. Důležité je vědět, pro jaký druh semínek je vhodná a připravit ji na přijímání semínek lásky.(…)

Protože slovo je kouzlo, které lidé vlastní, a zneužívání slova je černá magie, používáme neustále černou magii, 

aniž bychom vůbec věděli, že naše slovo je kouzlem. Jedna inteligentní žena s dobrým srdcem měla dceru, kterou 

zbožňovala a milovala. Jednoho večera se po špatném dni v práci vrátila domů, unavená, plná emocionálního 

napětí a se strašnou bolestí hlavy. Potřebovala klid a ticho, ale dcera si radostně prozpěvovala a poskakovala. 

Neuvědomovala si, jak se její matka cítí; byla ve svém světě, ve vlastním snu. Cítila se báječně, a tak skákala a zpívala 

stále hlasitěji a dávala tak najevo svou radost a lásku. Zpívala tak hlasitě, že matku rozbolela hlava ještě víc, až se 

v jistém okamžiku přestala ovládat. Zlostně pohlédla na svou krásnou dcerušku a řekla: „Zavři hubu! Máš hnusnej 

hlas. Mohla bys už konečně přestat?“

Pravdou je, že v té chvíli matka netolerovala jakýkoliv hluk, ale nebyla pravda, že dcera má ošklivý hlas. Ale ta věřila 

tomu, co jí matka řekla, a v tom okamžiku se sebou uzavřela dohodu. Poté dlouho nezpívala, protože věřila, že 

má ošklivý hlas a každého, kdo by ji slyšel, by to otravovalo. Ve škole byla ostýchavá, a když byla požádána, aby 

zazpívala, odmítala.

Bylo pro ni dokonce obtížné hovořit s jinými lidmi. Všechno se v důsledku této nové dohody v děvčátku změnilo: 

věřilo, že musí potlačovat své emoce, aby bylo přijímáno a milováno.

Kdykoliv slyšíme nějaký názor a uvěříme mu, uzavíráme dohodu, která se stává součástí našeho systému víry. Toto 

děvčátko vyrostlo, a i když mělo krásný hlas, nikdy již nezpívalo. Z jediného kouzla se vyvinul celý komplex. A tímto 

kouzlem ji očaroval ten, kdo ji nejvíce miloval: její vlastní matka. Matka si neuvědomila, co svým slovem způsobila. 

Nevšimla si, že použila černou magii a začarovala svou dceru. Nevěděla o síle svého slova, a proto ji z toho nelze 

vinit. Udělala totéž, co jí samé činili mnoha způsoby její matka, otec a jiní lidé. Zneužila slovo.

Kolikrát toto provedeme vlastním dětem? Projevujeme před nimi tento typ názorů a naše děti pak v sobě nesou 

černou magii celá léta. Lidé, kteří nás milují, na nás aplikují černou magii, ale nevědí o tom. Proto jim to musíme 

prominout; nevědí, co činí.

Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody, Dohoda první – Nehřešte slovem
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
Posláním obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ je pomoci zvládnout nepříznivé 

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

CÍL ORGANIZACE
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 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

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

Smysl života je 

radovat se ze 

života a činit 

jej pro každou 

lidskou bytost 

krásnějším.

(David Ben Gurian)

Naděje vždycky 

způsobí, že 

uvěříme.

(Robert Fulghum)
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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.

Nejobyčejnější 

pozemské věci 

jsou protkány 

společnými 

nitkami, které nás 

vážou k sobě.

(Robert Fulghum)

Základní smysl 

života spočívá 

v naší normální 

lidské existenci.

(Tu Wei-Ming)
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O ŽIVOTĚ V PETRKLÍČI
aneb Jak to vidí pracovníci azylového domu
Maminky s dětmi, které k nám přicházejí z různého sociálního prostředí, s odlišnými 

životními příběhy, spojuje stejná potřeba a to potřeba psychické podpory. Často 

z jejich úst zaznívá přání, že by chtěly pobyt v azylovém domě využít k zorientování 

se v situaci, ve které se ocitly, k nabytí sil a uklidnění sebe a hlavně dětí. Jelikož 

jedním z cílů organizace je poskytnout klientkám také psychickou pomoc a podporu 

při zvládání nepříznivé sociální situace, rozhodly jsme se tento rok 2014 zaměřit 

právě na odbornou psychologickou a psychosociální pomoc.

Role společnosti se postupem času a vývojem úrovně sociální služby přirozeně mění 

a vyvíjí. Sociální služby mají ve společnosti nezastupitelné místo. V některých situacích 

dokonce nahrazují roli primární rodiny, která z nějakého důvodu není schopna 

se postarat o své členy. Pobyt v azylovém domě není vše dávající služba, která je 

klientovi otevřena bezpodmínečně. Podíl společnosti narůstá a můžeme to vidět jak 

z fi nanční stránky, tak z očekávání společnosti. Je to smlouva mezi poskytovatelem 

(společností) a klientem. 

A společnost si přirozeně žádá, aby tento vklad byl viditelný, nejlépe i měřitelný 

a hlavně jednorázový. Jako poskytovatel sociální služby máme také odpovědnost 

za kvalitu, kterou nabízíme. Jak řekl Antoine de S. Exupéry: „Máme odpovědnost 

za to, co jsme k sobě připoutali.“ Naší volbou nebylo jít jen po povrchu (v našem 

případě poskytnout střechu nad hlavou a doprovázení v řešení sociální situace), ale 

rozhodly jsme se, že půjdeme ještě hlouběji. Pokud chceme, aby klientky odcházely 

z azylového domu připraveny na život ve společnosti, chceme jim nabídnout 

psychologickou pomoc, která je nasměruje a povede k tomu, jak najít své vlastní 

zdroje, sílu a kontrolu svou situaci zvládnout. V uplynulém roce jsme našim klientkám 

nabídly několik okruhů přednášek s odborníky. 

Tématem těchto setkání bylo především:

 Vyrovnání se s pobytem v azylovém domě

 Vnímání sebe jako ženy, nalezení vnitřní síly

 Jak být vzorem pro své děti a pomoci jim v životě zvládat náročné situace

 Nalézt sebedůvěru pro život mimo „bezpečí“ azylového domu

Usilovná snaha 

hledat smysl 

vlastního života je 

základní hybnou 

silou v člověku. 

Dovoluji si tvrdit, 

že neexistuje na 

světě nic, co by 

člověku pomohlo 

přežít i ty nejhorší 

podmínky tak 

účinně, jako 

poznání, že jeho 

život má nějaký 

smysl.

(Viktor Frankl)
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Je nám velkým potěšením, že naše pozvání v uplynulém roce přijali:

• pí. Rozita Mertová 

Setkání bylo koncipováno jako sebepodpůrná  skupina. Klientky AD se společnou 

účastí obohatily o své životní příběhy, mohly zde z úst jiných klientek vyslechnout 

radu a podporu pro řešení své situace. Tématem byly partnerské vztahy, role matky, 

identita ženy. 

• PhDr. Andrea Novosadová

Proběhlo několik setkání skupinového i individuální poradenství. Tématem byly 

krizové okamžiky v životě, partnerské vztahy.

• Pí. Bc. Jana Frantíková

Vedla pro klientky cyklus přednášek, jejichž tématem byla výchova dětí a manželství.

• Mgr. Pavel Nepustil, PhD. s Mgr. Kateřinou Novotnou

Toto setkání bylo koncipováno jako společné vzdělávání pracovnic spolu s klientkami. 

Hlavním tématem vzdělávání bylo představení kolaborativního přístupu při práci 

s klienty, tzn. začlenění klienta do řešení jeho situace, spolupráce pracovníka a klienta, 

které se vyhýbá diagnostikování a jednání o klientovi bez jeho aktivní spoluúčasti.

Cílem všech přednášek a setkání bylo hlavně posílit sebedůvěru uživatelek naší 

služby nejen v roli ženy, ale také matky. Ze zkušenosti vyplývá, že být matkou 

samoživitelkou je do jisté míry znevýhodněná a zraňující pozice. Žena jako matka 

je ochranitelkou nejen pro sebe, ale hlavně i pro své děti. Děti mohou být motivací, 

proč např. v nefungujícím partnerském vztahu zůstávat nebo odejít. Ovšem role ženy 

s rolí matky se nemusejí potkávat. Naopak se mohou míjet. Klientky, které přicházejí 

do našeho azylového domu, si vybraly právě tuto roli matky, která převládá. Chtějí 

děti vychovávat v klidném prostředí bez hádek a stresu. Mnohdy je rozhodnutí 

nelehké a dospět k němu si vyžaduje čas. Ne všechny maminky ale čas mají a celý 

rozhodovací proces je tak zkrácen na minimum. To jsou všechno velmi psychicky 

náročné situace, se kterými se klientky mají možnost vyrovnat až ve chvíli, kdy se 

ubytují zde. A proto z tohoto pohledu, ocitnout se v azylovém domě není prohra, ale 

známka toho, že klientky si vybraly život s dětmi, kterým chtějí nabídnout víc, než 

bylo doposud v jejich silách. 

aneb O mýtech a pocitech, které doprovází ubytované maminky
První překážku, kterou musí klientky společně s dětmi překonat ještě před samotným 

pobytem, jsou předsudky, se kterými se na cestě stále ještě potkávají. Výrazy jako 

např. nicka, azylačka, špatná matka jsou pro některé maminky velmi nepříjemnou 

zkušeností. Bydlet v azylovém domě vnímají některé ženy jako selhání, které si 

i vyčítají a vůči vlastním dětem se za to stydí. Možná by pro ně tento fakt byl o to 

lehčí, kdyby společnost na tyto osamělé matky přihlížela více s respektem a úctou. 

Je snadné vidět to, co se nám nabízí a co vidět chceme. Mohu na matky ubytované 

v azylovém domě pohlížet jako na sociální případy, které se nechtějí postarat o sebe 

Děti jsou kotvy, 

které drží matčin 

život.

(Sofoklés)

Děti je třeba 

vychovávat k lásce 

k lidem a ne 

k sobě samému. 

A proto samotní 

rodiče musí mít 

rádi lidi.

(Dzeržinskij)

Jedině děti vědí, 

co hledají. 

(Antoine de Saint-

Exupéry)
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nebo své děti a „zneužívají“ společnost a sociální dávky. Ale také mohu pohlížet 

na tyto matky jako na ženy, které se staví ke své situaci zodpovědně a prokazují to 

právě tím, že tu bydlí. Dostaly se do situace, kterou již nemohou vlastními silami 

zvládat, a proto požádaly o ubytování v azylovém domě. Pro řešení své situace hledají 

podporu a sociální pracovnice je doprovází jejich řešením. Příčiny, které k tomu vedly, 

mohly vzniknout v důsledku jejich nerozvážnosti (fi nanční, partnerské, bytové) nebo 

to jsou situace, které ovlivnit nijak nemohly, mohly na ně pouze reagovat (domácí 

násilí, odchod partnera). A právě pro tyto skupiny maminek je pobyt v azylovém 

domě nový start, za který jsou velmi rády. Svým posláním jim azylový dům poskytuje 

potřebnou ochranu, mnohdy po velmi dlouhé době tu zažívají pocit bezpečí a klidně 

spí.

Rozdíl mezi klientkami azylového domu je v tom, že ony nemohou využít pomoc 

primární rodiny, jako prvotní záchrany. Samy nejčastěji uvádějí jako důvod bytové 

podmínky, kdy je u sebe rodina prostě ubytovat nemůže, jelikož na to nemají 

prostory. Dalším faktorem jsou fi nance a nefungující vztahy v rodině. 

Každá osamělá matka s dětmi přijde do azylového domu se svou historií, životními 

zkušenostmi a návyky. Některé tyto návyky nekorespondují s návyky zažitými ve 

většinové společnosti. Úkolem azylového domu není ubytované matky převychovávat, 

ale ukázat jim cestu, po které se mohou vydat. A to je další mýtus, se kterým se 

matky z azylového domu setkávají. Narážejí na názory, že jsou zde za trest, protože 

něco provedly. V tomto ohledu zde není a nemůže být žádný soudce, ani žádný 

obviněný. 

I samotný chod azylového domu se snaží kopírovat „normální“ život mimo azylový 

dům. PETRKLÍČ je místo, kde je potřeba platit nájem, dodržovat domovní řád včetně 

pravidelného úklidu, respektovat jeden druhého a zodpovědně se starat o své děti. 

Protože každá matka má své vnitřní zdroje, ze kterých čerpá, pracovnice se snaží 

tyto zdroje respektovat a zároveň je posilovat. Ukazovat klientkám souvislosti, které 

k sobě neodmyslitelně patří. Můžeme říct, že významná většina matek za období 

pobytu v azylovém domě udělá velký kus práce sama na sobě. 

Pokud mají klientky popsat výhody ubytování v azylovém domě, naprostá většina 

z nich odpoví, že velkou oporou jsou pro ně sociální pracovnice, dále také samotný 

fakt, že mají střechu nad hlavou, kde mohou být se svými dětmi. A právě děti jsou 

tou největší motivací pro změnu. Dávají matkám velkou sílu přetrhnout minulé 

návyky, nefunkční vazby a vztahy a začít život znovu, trochu jinak.

Budoucí osud 

dítěte je vždy 

v rukou jeho 

matky.

(Napoleon)

To zlé ve svém 

osudu nikdo znát 

nemusí. To hezké 

ano, protože víra 

v to, že přijde, 

nám pak smutné 

chvíle pomáhá 

přežít. Copak není 

pravda, že každý 

mrak má stříbrný 

okraj?

(Helena Růžičková)
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ROK 2014 V PETRKLÍČI

LEDEN
Den prevence

Jako již několik předchozích let, tak i letos se pracovnice azylového domu účastnily 

akce Dnů prevence na Základní škole Za Alejí v Uherském Hradišti. Azylový dům 

PETRKLÍČ navázal s touto základní školou spolupráci a nejenom během dnů prevence 

jsou pracovnice se školní psycholožkou v kontaktu, aby mohly díky vzájemné 

spolupráci pomáhat v oblasti rodinných problémů. Sociální pracovnice na této akci 

prezentovaly služby PETRKLÍČE a stěžejní část přednášky věnovaly krizové oblasti 

domácího násilí a následně se žáky diskutovaly na téma Život v ohrožení. 

ÚNOR
Letošní únor sociální pracovnice věnovaly z velké části výzkumu a rozhovorům 

s klientkami, které byly zaměřeny na zjištění jejich potřeb a požadavků v oblasti 

přednáškových činností a zájmových aktivit. Tyto aktivity a činnosti tak mohli posléze 

nabídnout jak pracovnice azylového domu, tak i další pracovníci, kteří byli v průběhu 

roku pozvání k přednáškovým a workshopovým akcím.

Výstava poskytovatelů sociálních služeb

Letos v únoru také proběhla Výstava poskytovatelů sociálních služeb, které se 

zúčastnilo i naše zařízení.  Tato výstava mimo jiné vede ke zvýšení informovanosti 

obyvatel a ke spolupráci poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb 

i zadavatelů.

BŘEZEN
Přednáška Všeobecné zdravotní pojišťovny

V měsíci březnu nás navštívily dvě pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny, které 

představily maminkám činnost pojišťovny a zaměřila se zejména na preventivní 

programy, které pojišťovna nabízí. Klientky se dozvěděly, které výhody mohou 

čerpat a co pojišťovna nabízí pro maminky, dospělé osoby i děti. Přednáška měla 

i svou praktickou část, kdy si maminky mohly vyzkoušet analýzu tělesných hodnot 

a obdržet zdarma výsledky, které s nimi pracovnice pojišťovny konzultovala. Klientky 

a děti, které se také zúčastnily, obdržely nejenom věcné předměty a hračky, ale 

i mnoho zajímavých materiálů a návodů pro zdravý životní styl, riziková zranění, 

otěhotnění či návody pro prevenci zdraví.

Táborák

První oteplení maminky s dětmi přivítaly zahradním táborákem, který je mezi 

maminkami a dětmi v našem azylovém domě velmi oblíbený a během roku častý. 

Radost z prvních opečených špekáčků si přišly na zahradu užít maminky i děti.
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DUBEN
Velikonoční tvoření

Letošní Velikonoce si užily nejenom děti, ale i maminky. Velikonoční výzdobu dostaly 

vnitřní prostory azylového domu, ale i bytové jednotky maminek. Díky paní Gálové 

z občanského sdružení Hulka z Hluku se dostalo prostoru k velikonoční kreativitě 

všem. Tvořilo se na zahradě i uvnitř domu, zdobily se drobné kamínky ubrouskovou 

technikou,  vyráběly se papírové kytičky, zdobila se vajíčka. Děti si pochutnaly na 

vyrobených kuřátkách z piškotů, slepovaných marmeládou. Velikonoční svátky tak 

aktivně prožily maminky i děti. 

KVĚTEN
Přednáška paní Rozity Mertové

V květnu do našeho zařízení zavítala milá dvoudenní návštěva, paní Rozita Mertová, 

herečka činoherního divadla, kterou můžeme znát z Filmu Indián a sestřička 

či z jejího působení v rádiu Proglas. Paní Mertová prezentovala scénické čtení 

autorského monodramatu „ŽENA“, poté následovala beseda zaměřená na ženy, 

jejich partnerské a rodinné vztahy, vnímání jejich identity a osobnosti. Důležitým 

a zajímavým tématem bylo také zamyšlení se nad tím, jak odpouštět, jak od sebe 

odvrátit bolest a křivdu, pocit samoty. Její návštěva se těšila hojné účasti. Během 

tohoto setkání nám dobrovolníci z Dobrovolnického centra Uherského Hradiště 

zajistili hlídání dětí a připravili pro ně dny plné výtvarných činností, zábavy a her.

Preventivní akce pro ZŠ UNESCO

Jako minulý rok, tak i letos sociální pracovnice s ředitelkou PETRKLÍČE připravily pro 

děti z prvních až třetích tříd v družině Základní školy UNESCO Uherské Hradiště 

preventivní program v podobě přednášky hrou. Děti byly rozděleny do tří skupin, 

kde pomocí povídání a hrací aktivity sdílely své názory, představy a hlavně měly 

možnost zorientovat se v tom, co jednotlivé životní situace znamenají a zamyslet se 

nad důvody ubytování v azylovém domě.

ČERVEN
Den dětí v azylovém domě

Hned první červnový den mohou děti oslavit svým velkým svátkem. Každoročně 

se na něj těší také děti v azylovém domě, kde je pro ně vždy přichystán bohatý 

program. Letos nám s organizací pomohli děti a pracovníci Nízkoprahového zařízení 

Větrník z Uherského Brodu, kteří pro všechny připravili odpoledne plné soutěží 

a her.  Zapojily se nejen děti, ale i maminky a společně jsme strávili výjimečné 

odpoledne. Nechybělo malování na obličej, sladké odměny, opékaní špekáčků 

i zpívání u táborového ohně. Tento den byl otevřený i pro obyvatele Vések a jsme 
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velmi rádi, že nás někteří obyvatelé z řad maminek a dětí navštívili a společně se 

zapojili do všech aktivit, a rovněž i mezi sebou navázali komunikaci s klientkami 

z našeho zařízení.  Tento příjemný den byl zakončen společným táborákem, který 

trval až do večerních hodin. 

ČERVENEC
Den otevřených dveří 

Již se stalo tradicí, že začátkem července u nás probíhá Den otevřených dveří. 

Ceníme si, že k nám i letos zavítalo hodně návštěvníků, kteří měli zájem se podívat, 

jak to u nás vypadá. Svou účastí ocenili jak pracovníky, tak i maminky v jejich práci 

a projevili podporu pro další úsilí. Velmi nás těší, že nepřízeň počasí neodradila ani 

pana starostu Květoslava Tichavského a pana místostarostu Ing. Zdeňka Procházku, 

kteří se o chod azylového domu PETRKLÍČ zajímají a u společného stolu se s námi 

podělili o své zážitky a postřehy. Rovněž nás poctila svou návštěvou vedoucí odboru 

sociálních služeb a zdravotnictví PhDr. Květoslava Zlatušková, pracovnice oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí Uherské Hradiště a jejich vedoucí paní Jana Nohalová. 

Také nás navštívily pracovnice charitního zařízení z Centra Svaté Sáry. Stejně tak si 

vážíme i zájmu obyvatelů Vések, kteří se nebáli přijít a získat odpovědi na své otázky 

a prohlédnout si naše zařízení. 

Podpora z veřejné sbírky 

Ve dnech 7.–11. července 2014 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, a účastnit se dětského soutěžního zábavného odpoledne. Součástí této 

akce byla charitativní sbírka, jejíž výtěžek daroval Sbor BJB azylovému domu PETRKLÍČ. 

Prostřednictvím sbírky se podařilo vybrat 1.900 Kč. Velmi si vážíme podpory, kterou 

nám projevil pan Pavel Novosad, DiS. ze Sboru BJB v Uherském Hradišti. 

Děkujeme všem, kteří prostřednictvím sbírky přispěli.  

SRPEN
Prázdniny v azylovém domě 

Na prázdniny, jako vždy, se letos opět nejvíce těšily děti. Tyto letní měsíce tak 

trávily maminky společně s dětmi nejvíce na zahradě azylového domu, kde měly 

děti i nafukovací bazének a mohly si tak společně užít malých vodních radovánek. 

Během letních dnů se maminky s dětmi bavily i společnými výtvarnými činnostmi či 

společnými výlety za krásami a okolní přírodou. Teplé letní večery patřily společným 

táborákům či čajovým dýchánkům, kde měly možnost maminky spolu se sociálními 

pracovnice povídat si o společných tématech, strastech i radostech každodenního 

života. 

Když se ti někdy 

zdá, že je život 

příliš těžký, zkus 

trochu napodobit 

klauna, kterému 

sice srdce pláče, 

ale který přece se 

smíchem hraje na 

housle pro jedno 

dítě, aby se vyléčil 

ze slz svého srdce.

(Phil Bosmans)
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ZÁŘÍ 
Přednáška paní Frantíkové

Ve dnech 12.9. a 13.9.2014 proběhl v PETRKLÍČI cyklus přednášek s paní Bc. Janou 

Frantíkovou. Tématem setkání byla výchova dětí a manželství. Paní Frantíková 

je matkou pěti vlastních dětí a sedm dětí má svěřeno v pěstounské péči. Paní 

Frantíková má cenné zkušenosti s přednáškami, neboť v minulosti sedm let pořádala 

víkendy orientované pro maminky s dětmi. Tato přednáška byla v duchu podělení 

se o zajímavé, poutavé a vtipné zkušeností, které ocenili i účastníci z řad dárců 

a veřejnosti. 

Paní Frantíkové děkujeme za její přínos a rovněž velmi děkujeme Dobrovolnickému 

centru Uherské Hradiště, které vypomohlo s hlídáním dětí. Spolupráce s ním nám 

umožňuje pořádat a realizovat různé akce nejen pro klientky našeho azylového 

domu.

ŘÍJEN
Zlínský kraj opět podpořil PETRKLÍČ 

Provoz azylového domu je zajišťován, jako téměř každá sociální služba, pomocí 

vícezdrojového fi nancování. Příjmy do rozpočtu zařízení jsou rozděleny každým 

rokem různým poměrem fi nančních prostředků z rozpočtu města Uherské Hradiště, 

MPSV, projektů a grantů, popřípadě další podpory z veřejných sbírek, nadací nebo 

od soukromých dárců. Každá pomoc v oblasti fi nančního zajištění provozu služby 

je pro nás velkou oporou, díky níž můžeme zajišťovat služby nejen v požadovaném 

standardu, ale také je dále zkvalitňovat a rozvíjet. Peníze pomáhají nejen v běžném 

provozu při správě budovy a zajištění chodu azylového domu, ale také při realizaci 

různorodých volnočasových aktivit a akcí spojených s tradicemi, vzděláváním, sociálně 

psychologickými činnostmi.  Prostřednictvím kvalitně poskytované sociální služby 

se nám daří podporovat klientky v jejich vlastních dovednostech a schopnostech 

v takové míře, aby byly schopné zvládnout svou životní situaci vlastními silami.

Azylový dům provází od jeho založení pravidelní a dlouhodobí dárci, ale i ti, kteří 

přicházejí a poskytnou podporu jednorázově. Za každou pomoc, ať už fi nanční, 

materiální nebo i formou ocenění, jsme vděčni a ceníme si podpory, která je nám 

skrze ni předávána. 

Jedním z poskytovatelů fi nanční pomoci je také Zlínský kraj. V roce 2014 podpořil 

provoz azylového domu částkou 136.000,- Kč, a to z rozpočtu Zlínského kraje, 

prostřednictvím účelové neinvestiční dotace. I tyto fi nanční prostředky chceme 

využít co nejefektivněji k tomu, abychom svou prací pomohli tam, kde se to vrátí 

Nejlepší lidské 

okamžiky bývají 

malých rozměrů, 

ale duchovně nám 

vystačí na celý 

život. 

(Robert Fulghum)
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celé společnosti – maminkám, které předávají své návyky, hodnoty a postoje k životu 

svým dětem, naší další generaci. Děkujeme.

Nadace SYNOT fi nančně podpořila PETRKLÍČ

Nadace SYNOT je jedním z významných donátorů neziskového sektoru ve Zlínském 

kraji. Granty vyhlašuje už od roku 2006 a soustřeďuje se na podporu kultury, 

školství, sportu a zájmové činnosti, zdravotnictví a sociální oblasti. Náš azylový dům 

byl podpořen částkou 10.000,- Kč.

Tyto prostředky byly použity na vybavení knihovny, která se nachází v přízemí AD 

a slouží jak veřejnosti, tak účelům našeho AD. Je to místo, kde pro klientky realizujeme 

volnočasové aktivity a kde mohou trávit volný čas a setkávat se také při otevírací 

době knihovny s jejími návštěvníky. Konkrétně byly fi nanční prostředky použity na 

zakoupení koberce do knihovny, dekoračních samolepek na zeď, papírových rozet, 

barevných sedacích kostek, barevného stolku, závěsných lampiónů, dětské barevné 

stoličky a náklady na vymalováním místností v azylovém domě. Nadaci SYNOT velmi 

děkujeme.

PETRKLÍČ postoupil do semifi nále soutěže Neziskovka roku 2014

Úsilí a píle, kterou vkládáme do poskytování sociální služby ženám a matkám s dětmi 

již od roku 2006, byla oceněna tím, že jsme v Neziskovce roku 2014 postoupili mezi 

5 nejlepších neziskových organizací z celé ČR v naší kategorii. Hlavní cenu jsme sice 

nevyhráli, nicméně nás velmi těší, že se naše zařízení dostalo do tak úzkého výběru. 

Zásluha na tomto výsledku a poděkování patří tak i všem těm, kteří nás podporují 

nejen fi nančně, ale i svými dary, činy, uznáním a podporou. Za vaši přízeň a podporu 

děkujeme, pomáhá nám to dělat svou práci tak dobře, jak nejlépe dovedeme. 

LISTOPAD 
Tesco Uherské Hradiště znovu podpořilo PETRKLÍČ

Tesco v Uherském Hradišti darovalo letos azylovému domu částku 5.000,- Kč. Účel 

využití této částky byl přizpůsoben na míru potřebám azylového domu. Podpora 

měla směřovat co nejvíce k uživatelkám a jejich dětem. Proto jsme se rozhodli využít 

fi nanční podpory Tesca tak, že jsme nakoupili sadu čisticích prostředků pro dosažení 

lepší čistoty a dezinfekce domova. Čisticí prostředky byly nakoupeny v hypermarketu 

Tesco v Uherském Hradišti, kde při nákupu pomáhal vstřícný personál. 

PETRKLÍČ děkuje pobočce Tesca v Uherském Hradišti, jeho pracovnímu týmu, 

především pak personálnímu manažerovi panu Ing. Davidu Šurmánkovi. Velmi si 

vážíme jejich podpory a profesionálního přístupu. 

Zlatý věk je tam, 

kde jsou děti. Tam, 

kde jsou děti, je 

zlatý věk.

(Novalis)
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Přednáška Pavla Nepustila a Kateřiny Novotné

V listopadu k nám zavítali Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. a Mgr. Bc. Kateřina Novotná 

se svou přednáškou a vizí na téma kolaborativní přístup v sociální práci. Přednáška 

proběhla nejen pro sociální pracovnice azylového domu, ale její odpolední část byla 

věnována i klientkám, které se mohly účastnit společného vzdělávání se sociálními 

pracovnicemi.

PROSINEC
Mikulášská nadílka od fi rmy Algeco

Díky zaměstnancům fi rmy Algeco, kteří se rozhodli obdarovat děti v našem azylovém 

domě, si mohly děti dopřát bohatého Mikuláše. Díky sbírce, která proběhla mezi 

zaměstnanci, byly pořízeny pro děti nejen sladkosti, ale také dárky, které obohatily 

Mikulášské balíčky. Tato společná chuť pomáhat podporuje také maminky, které 

v těchto chvílích cítí, že nejsou samy. Věříme, že se všem zaměstnancům rozdaná 

radost vrátí. Mikulášskou delegaci nám letos připravili dobrovolníci z Dobrovolnického 

centra Oblastní charity Uh. Hradiště. Velmi si vážíme podpory dobrovolníků, 

děkujeme nejen za předané dary, ale také za krásný večer, který byl pro mnohé děti 

nezapomenutelný.

Vánoce

Tak jako v každé rodině jsou i u nás Vánoce svátky pohody a naděje. Tím víc přináší 

maminkám jakákoliv pomoc či slovo podpory víru, že ty příští Vánoce už budou 

slavit se svými blízkými a ve svém domově. A jelikož jsou Vánoce hlavně svátkem 

dětí, nemohly ani u nás chybět koledy, pečlivé přípravy, pečení cukroví, zdobení 

a tvoření, kterými si mohly děti své čekání zpříjemnit a zkrášlit také prostory AD. 

Každoročně zdobil naši chodbu také vánoční strom, který si maminky ozdobily 

společně s dětmi a na Štědrý večer zde našly dárky, společnou pohodu a naději pro 

další dny a nadcházející rok. Vánoční atmosféru se dařilo vytvářet spolu se sociálními 

pracovnicemi, které pravidelně tráví vánoční svátky v zaměstnání s maminkami 

a jejich dětmi a snažily se vánoční pohodu roznést do všech koutů celého domu. 

Poděkování dárcům

Manželé V.Z. a P.Z. se rozhodli i v roce 2014, stejně jako v roce předešlém, pomoci 

maminkám a dětem v azylovém domě PETRKLÍČ. Nebyli sami, dárců a hodných lidí 

se srdcem, které chce pomoci a obdarovat, rok od roku přibývá. Manželé Z. si svůj 

dar promysleli a jejich přáním bylo darované fi nance využít efektivně. Individuálně 

pro každou z maminek věnovali fi nanční částku, která by mohla pomoci v jejich 

situaci. Paní V.Z. si udělala v adventním období čas a zajímala se o konkrétní situace 

ubytovaných maminek. Neznala jména, neviděla tváře, zajímala se o životní příběh 

a také o cíle, které si maminky v rámci individuálního plánování stanovily, aby se jejich 

Kdo nikdy nebyl 

dítětem, nemůže 

být ani dospělým

(Charlie Chaplin)
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situace mohla změnit. Nakonec se rozhodli darovat každé mamince fi nanční částky 

na zařízení bytu, vybavení a pomůcky pro děti, podpořit sportovně nadané děti, 

pomoci s výdaji na křest narozeného dítěte a další. Radost, ale hlavně překvapení 

a nevěřícnost maminek, že zázraky se na Vánoce opravdu dějí, lze jen těžko popsat.

Za celý azylový dům, obyvatele i pracovníky velmi děkujeme za zájem, ochotu 

pomoci, ale především otevřený a lidský přístup s opravdovým zájmem o životní 

příběhy žen a matek, které samy vychovávají své děti. Jejich šťastná hvězda nesvítí 

každý den a někdy velmi bojují o své místo v naší společnosti. Možná selhala jejich 

původní rodina? Možná ony samy udělaly špatná rozhodnutí? Možná. V každém 

případě situace, ve kterých se nacházejí, se mohou stát komukoliv z nás a díky za 

všechny, komu jejich životní příběh není lhostejný.

Všem dárcům, kteří v roce 2014 a nejen v něm pomohli azylovému domu 

a maminkám s dětmi upřímně děkujeme a přejeme, ať se jim radost, kterou 

udělali u nás, vrací v celém roce 2015!

Věřím, že fantazie 

je silnější než 

vědění. Že mýty 

mají větší moc 

než historie. Že 

sny jsou mocnější 

než skutečnost. Že 

naděje vždy zvítězí 

nad zkušeností. 

Že smích je 

jediným lékem 

na zármutek. 

A věřím, že láska 

je silnější než smrt.

(Robert Fulghum)
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STATISTIKA VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2014

Azylový dům na začátku července oslavil osm let provozu a za tu dobu zde našlo 

zázemí přes 112 maminek s dětmi. Poskytnout jim pomoc a podporu můžeme díky 

fi nančním příspěvkům zřizovatele - města Uherské Hradiště, MPSV, Zlínského kraje, 

nadačních fondů, soukromých sponzorů i drobných dárců z řad veřejnosti. Doufáme, 

že spolupráce bude i nadále takto přínosná a maminky, které mají zájem o ubytování 

v našem azylovém domě, zde naleznou jistotu, kterou potřebují do dalších let.

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

na plných 100 %.

Azylový dům na 

začátku července 

oslavil osm let 

provozu a za tu 

dobu zde našlo 

zázemí přes 112 

maminek s dětmi.

67 % matek 

bylo v PETRKLÍČI 

ubytováno jen 

s jedním dítětem.

Nejvíce uživatelek uživatelek (10) bylo ve věku 31-40 let. Průměrný věk všech 

ubytovaných uživatelek byl 37 let.

Většina ubytovaných žen (66,7 %) pocházely z Uherskohradišťska a okolí. Další 

ubytované uživatelky pocházely z jiných okresů v ČR nebo jiných států EU.

Graf 1: Složení uživatelek podle věku

Graf 3: Rozdělení uživatelek dle místa trvalého pobytu

18–25 let

26–30 let

31–40 let

41 a více let

Okres Uherské Hradiště

jiný okres

27,8

33,3

5,6
11,1

66,7

55,6

V roce 2014 bylo nejméně ubytovaných dětí ve věku 0–1 rok. 67 % matek bylo 

v PETRKLÍČI ubytováno jen s jedním dítětem.

Graf 2: Složení dětí podle věku

1 rok

2–6 let

7–12 let

13–18 let

17,2

34,534,5

13,8
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V roce 2014 byly nejčastější příčinou ubytování uživatelek situace spojené se ztrátou 

bydlení a nepříznivou fi nanční situací.

V roce 2014 jsme pozorovali trend snižování celkového počtu ubytovaných uživatelek, 

u kterých se zároveň prodloužila délka pobytu. Současně se podařilo 12 z 18 

ubytovaných matek v rámci řešení své sociálně nepříznivé situace přestěhovat se do 

„svého“ – pronajatého bytu, ostatní svou situaci vyřešily jinou cestou (např. návrat 

k rodině, přátelům) a pouze jedna ze všech ubytovaných maminek se po ukončení 

pobytu v PETRKLÍČI stěhovala do jiného azylového domu.

Graf 4: Důvod přijetí k pobytu

Graf 5: Délka pobytu uživatelek

ztráta bydlení a fi nanční situace

domácí násilí

oprávněné zájmy v oblasti SPOD

partnerské neshody

1–100 dní

100–300 dní

301–350 dní

351 až více dní

20,7

16,7

13,8

16,7

41,4

22,2

24,1

44,4

V roce 2014 

byly nejčastější 

příčinou ubytování 

uživatelek situace 

spojené se 

ztrátou bydlení 

a nepříznivou 

fi nanční situací.



19

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
Obecně prospěšná společnost v účetním období 2014 uskutečňovala činnosti pouze 

v rámci obecně prospěšných služeb. Neposkytovala žádné doplňkové činnosti.

V roce 2014 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se záporným 

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

v roce 2014 byl 5.

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2014
ROZVAHA K 31. 12. 2014 ( v tis. Kč)

VÝZNAMNÉ POLOŽKY AKTIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, O.P.S.:
Zálohy uhrazené dodavatelům energií (elektřina, plyn, voda) 101 tis.Kč

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PASIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, O.P.S.:
Fondy – rezervní fond 361 tis.Kč

Fondy – vlastní majetek fi nanční dary na DHM 216 tis.Kč

Dohadné účty pasivní – nevyfakturované energie 222 tis.Kč

Mzdové náklady – splatné mzdy za prosinec 2014 vč. odvodů 58 tis.Kč

Celkový výsledek hospodaření roku 2014 -5 tis.Kč.

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

AKTIVA

Dlouhodobý majetek 1287

Oprávky k dlouhodobému majetku -1149

Krátkodobý majetek 833

Pohledávky 107

Krátkodobý fi nanční majetek 724

Jiná aktiva 2

Aktiva celkem 969

PASIVA

Vlastní zdroje 572

Vlastní jmění 216

Výsledek hospodaření -5

Rezervní fond 361

Cizí zdroje 399

Dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky 177

Jiná pasiva 222

Pasiva celkem 971

V roce 2014 

skončilo 

hospodaření 

neziskové 

organizace 

PETRKLÍČ, o.p.s. 

se záporným 

hospodářským 

výsledkem ve výši 

– 5 tis. Kč.

Vzniklá ztráta 

ve výši 5 tis. Kč 

bude pokryta 

z rezervního 

fondu společnosti.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI 
PETRKLÍČ, O.P.S.:
Náklady
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 2 011 tis.Kč

Náklady na spotřebu energií – vyplývá z charakteru azylového domu 264 tis.Kč

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

drobný dlouhodobý majetek – odpisy – celkem 85 tis.Kč

Z toho drobný dlouhodobý majetek – odpisy 24 tis.Kč

Náklady na služby – telekomunikace, odpady, internet, vedení účetnictví 329 tis.Kč

Náklady celkem 2 789 tis.Kč

Celkový objem nákladů 2 789 tis. Kč

z toho náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 2 789 tis. Kč

Náklady pro plnění doplňkových činností 0 Kč

Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti 0 Kč

NÁKLADY

Spotřebované nákupy 406

Spotřeba materiálu 142

Spotřeba energie 264

Služby celkem 329

Opravy a udržování 126

Cestovné 22

Náklady na reprezentaci 8

Ostatní služby 173

Osobní náklady 2011

Mzdové náklady 1515

Zákonné sociální pojištění 496

Zákonné sociální náklady 0

Ostatní náklady 43

Náklady celkem 2789

Graf 5: Přehled nákladů PETRKLÍČ, o.p.s., v členění podle zdrojů
 za r. 2014

Celkový objem nákladů 2.789 tis. Kč

spotřební náklady včetně energií

služby

osobní náklady

ostatní náklady

1,5

11,8

14,6

72,1

Strach před 

problémy, nebyl 

ještě nikdy klíčem 

k jejich řešení.

(neznámý autor)

Všechno, co 

chceme unést, 

uneseme. To je 

zákon duchovního 

života. Jediná 

překážka je strach.

(Ellizabeth Goude)
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Výnosy
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace od:

Města Uherské Hradiště 928 tis. Kč

Zlínského kraje 136 tis. Kč

MPSV 1 209 tis. Kč

Významnou položkou jsou tržby z prodeje služeb – nájem, praní 474 tis. Kč

Peněžní příspěvky (dary) 28 tis. Kč

Výnosy z fi nančního majetku 1 tis. Kč

Ostatní výnosy 8 tis. Kč

Výnosy celkem 2 784 tis. Kč

Graf 7: Přehled výnosů PETRKLÍČ, o.p.s., v členění podle zdrojů 
 za r. 2014

Celkový objem výnosů 2.784 tis. Kč

tržby z prodeje služeb

dotace Město Uherské Hradiště

ostatní příspěvky na provoz

dotace MPSV

dotace Zlínský kraj

44,3

5,6

33,3

17,0

1,5

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony 474

Tržby z prodeje služeb 474

Výnosy z krátokod. fi n. majetku a ostatní výnosy 4

Přijaté příspěvky 28

Provozní dotace 2278

Výnosy celkem 2784

Výsledek hospodaření -5

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ PETRKLÍČE ZA ROK 2014
Nejvýznamnějšími položkami na straně výnosů z činnosti společnosti, byly výnosy 

z poskytovaných služeb klientům azylového domu v celkové výši 474 tis. Kč.  Ostatní 

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

inventář od klientek ve výši 9 tis. Kč.

Společnost získala dotaci od svého zřizovatele města Uherské Hradiště ve výši 928 

tis. Kč, provozní neinvestiční dotaci Zlínského kraje ve výši 136 tis. Kč, dotaci od 

MPSV ve výši 1.209 tis. Kč a dotaci od města Staré Město u Uherského Hradiště ve 

výši 6 tis. Kč.

Smysl života 

nemáme hledat 

ve svých úspěších, 

ale spíš v tom, 

čeho chceme 

dosáhnout.

(Chalíl Džibrán)
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Mezi další donátory a podporovatele azylového domu patřila mimo jiné Nadace 

SYNOT, společnost Tesco Stores ČR, a.s. (v textu jen Tesco) a Sbor Bratrské jednoty 

baptistů v Uherském Hradišti v souhrnné výši 17 tis.Kč. Donátoři z řad fyzických osob 

přispěli na provoz azylového domu částkou ve výši 3 tis. Kč.  Tyto fi nanční dary byly 

využity na volnočasové aktivity pro matky azylového domu a jejich děti. 

STAV A POHYB MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ PETRKLÍČE 

V ROCE 2014
V roce 2014 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ 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 172 tis.Kč. Z toho činily závazky za dodavatele služeb a energií, 

závazky z titulu mezd za 12/2014 167 tis. Kč a závazky za klienty azylového domu 

z titulu složené vratné kauce ve výši 5 tis. Kč. Všechny mzdy a odvody z mezd byly 

odvedeny v zákonném termínu do konce ledna 2015. Společnost má z výsledků 

hospodaření předchozích let vytvořen rezervní fond ve výši 361 tis. Kč.

STRUKTURA ORGANIZACE

Správní rada Dozorčí rada

Ředitelka organizace
(1)

Vedoucí sociální pracovnice 
a zástupkyně ředitele (1)

Sociální pracovnice (4)

Osud má mánii 

opakovat se. Když 

máte nejvíc práce, 

dostanete sedm 

návštěv, jednu po 

druhé

(Karel Čapek)
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SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY:
• Ing. Zdeněk Procházka – předseda správní rady, místostarosta města 

Uh. Hradiště

• JUDr. Pavlína Pančochová, členka správní rady, právnička zařazená do 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, právník zařazený do oddělení právního,  

Právního odboru Městského úřadu Uh. Hradiště

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

 

Meč osudu má dvě 

ostří. Jedním jsi Ty.

(Andrzej Sapkowski)
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NAŠI PODPOROVATELÉ
Službu azylový dům pro ženy a matky s dětmi v roce 2014 fi nančně podpořili:

Město Uherské Hradiště
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