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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název a adresa organizace: PETRKLÍČ, o.p.s.

 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

 Na Krajině 44

 686 01 Uherské Hradiště – Vésky 

IČO: 269 28 060

Kontakt: Telefon: 572 503 675

 E-mail: info@petrklicuh.cz

 Internet: www.petrklicuh.cz

Bankovní spojení:  1417811399/0800

Zřizovatel:  Město Uherské Hradiště

Statutární zástupce: Bc. Kamila Nekolová, Dis., ředitelka společnosti

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
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ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ

Před kamennou zdí

 Byl jednou jeden král a ten už byl tak starý, že se sám rozhodl předat trůn někomu 

mladšímu. Povolal k sobě všechny učence své říše.

 „Chci odkázat tuto zemi tomu, kdo nejlépe zodpoví jednu otázku. Nuže: 

představte si, že jdete se slabou bezbrannou dívkou a náhle před vámi stojí vysoká 

kamenná zeď. Vy tu dívku chcete nějak dopravit na druhou stranu. Ale jak?“

 Učenci se zamysleli, zamnuli si šedé brady, a pak se začali hlásit jako o překot.

 „Já“, řekl první, „bych ji vedl podél zdi tak dlouho, dokud bych nenašel její konec. 

Každá zeď musí někde končit, ne?“

 „Nesmysl!“ vykřikl na to druhý. „Proč se vláčet takový kus cesty? Já bych sehnal 

hezky dlouhý žebřík. Vzal bych holku do náručí a prostě bych ji přes zeď přenesl.“

 „Pracná hloupost!“ ušklíbl se třetí. „na to stačí sud střelného prachu. Já bych tu 

zeď rozmetal na cimprcampr!“

 Křičeli jeden přes druhého a měli stále podivnější nápady. Ve své učenosti vymysleli 

sta a jeden způsob, jak dostat dívku přes zeď. Náhle si král povšiml mladého sluhy, 

který zatím v koutě pánům oprašoval klobouky.

 „A ty?“ řekl. „Tebe nic nenapadlo? Co bys v téhle situaci dělal ty?“

 „Já,“ usmál se plaše sluha, „já bych se té dívky nejdřív zeptal, jestli vůbec chce na 

druhou stranu zdi.“

 „Sláva! Konečně rozumné slovo!“ zasmál se král z celého srdce. „Tak tobě rád 

odkážu říši. A vládni jí tak, jako té dívce před kamennou zdí!“

 (Daniela Fischerová: Duhová jiskra. Vyšehrad, Praha 2001)
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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:

XX oběti všech forem domácího násilí

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

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

XX osoby žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí

XX klientky dětského domova, které dosáhly zletilosti a nemají možnost dalšího ubytování

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
XX azylové ubytování s maximální dobou pobytu na 1 rok ve vlastní zařízené bytové jednotce s kuchyňským koutem 

a sociálním zařízením

XX ubytování pro osoby v krizi na dobu zpravidla přesahující 14 dnů

XX sociální poradenství a zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc

XX podpora a pomoc s uplatňováním oprávněných práv a zájmů

POSKYTOVANÉ SLUŽBY VYCHÁZEJÍCÍ Z INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ
XX poradenství a pomoc v sociálně-právních problémech

XX individuální dlouhodobé poradenství včetně zajištění odborných přednášek k aktuální problematice

XX poradenství a pomoc v péči o dítě

XX poradenství a pomoc při vedení domácnosti a hospodaření

XX poradenství a pomoc při hledání zaměstnání, podpora a pomoc při zajištění finanční stability
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ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH Z INDIVIDUÁLNÍHO 

PORADENSTVÍ 
XX výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

•  pracovně výchovná činnost s matkami a dětmi 

•  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

•  rukodělné a výtvarné činnosti pro matky s dětmi

XX v případě potřeby poskytnutí ošacení z věcných darů

XX v případě potřeby poskytnutí potravinové pomoci 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
XX anonymita, diskrétnost

XX respektování jedinečnosti klienta, jeho rozhodnutí i možností

XX podpora samostatnosti a nezávislosti 

XX individuální a rovný přístup k uživatelům 

XX 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 hledání dalšího způsobu řešení na základě vnitřních zdrojů klienta 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.
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ROK 2018 V PETRKLÍČI, O.P.S.

LEDEN
Začátkem nového roku dostaly maminky možnost strávit společný den se svými 

dětmi v Dětském centru ve Štěpnicích.  Tento zážitek byl věnován pí. Monikou 

Matulovou, majitelkou centra. 

V průběhu ledna maminky s dětmi také navštívily kavárnu Café 21, kde si v rámci 

akce „Káva navíc“, mohly pochutnat na kávě či zákusku. Při této akci návštěvníci 

kavárny mohli zaplatit kávu navíc ke svému účtu jako dar právě pro maminky 

z našeho azylového domu.

Opět jsme přijali pozvání Základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti, kde jsme se 

zúčastnili Dne prevence. V rámci přednášky byli žáci seznámeni s cílem, posláním 

a provozem azylového domu. Dále byla žákům přiblížena problematika domácího 

násilí, jelikož jednou z cílových skupin AD jsou právě oběti domácího násilí.

ÚNOR
Měsíc únor byl ve znamení nových setkání a očekávání. Do pracovního týmu nám 

přibyl nový kolega, který byl nejen pro ryze ženské složení pracovnic, ale i naši cílovou 

skupinu zajímavou změnou.  

Nový nebyl pouze pracovní tým, ale i složení maminek s dětmi, které byly do 

azylového domu přijaty. 

BŘEZEN
V měsíci březnu se náš pracovní tým zúčastnil odborné stáže v Azylovém domě 

pro ženy a matky s dětmi o.p.s. ve Vsetíně. Pracovníci měli možnost seznámit se 

s provozem dané služby a navzájem se obohatit o zkušenosti v rámci sociální práce 

s cílovou skupinou. 

Dále se březen nesl v duchu velikonočních svátků. Chystala se výzdoba, jídlo a další 

velikonoční tradice. Na Velikonoční pondělí pak byly děti odměněny sladkými balíčky, 

které zajistili naši dárci. 

Vedle příprav na Velikonoce, došlo také ke změně vybavení bytových jednotek, kde 

byly zakoupeny nové jídelní židle. 

DUBEN
V dubnu se na zahradě azylového domu konalo sázení bylinkových záhonků, které 

ochutily jídlo i nápoje nejen klientkám, ale i pracovníkům. Další aktivity pro maminky 

s dětmi připravily i praktikantky, které v azylovém domě PETRKLÍČ, o.p.s. vykonávaly 

odbornou praxi. Jednou takovou akcí byla i výroba domácího mýdla.
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KVĚTEN 
Dne 30. 5. 2018 proběhla v Sushi baru v Mlýnské ulici v Uherském Hradišti akce, kdy 

hosté, kteří si objednali japonské speciality nebo něco jiného, věnovali svou útratu 

našemu AD PETRKLÍČ, o.p.s. Ve spolupráci s tiskem DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., 

který uvedl článek o této události, se za daný den vybralo 6.000,-Kč, které následně 

posloužily na nové vybavení, provoz či volnočasové aktivity pro děti.

Jelikož azylový dům PETRKLÍČ, o.p.s. spolupracuje s potravinovou bankou a může 

tak poskytovat i potravinovou pomoc našim uživatelkám, přijali pracovníci pozvání 

na setkání odběratelů potravinové banky ve Zlínském kraji. Setkání se uskutečnilo 

21. 5. 2018 v Otrokovicích a zaměřovalo se na předání zkušeností a novinek v rámci 

další spolupráce.

ČERVEN 
Dne 2. 6. 2018 proběhla v našem azylovém domě oslava Mezinárodního dne dětí. Ve 

spolupráci s dobrovolníky z Maltézské pomoci, o.p.s. a přítomnými maminkami byl 

dětem připraven zábavný program zakončený každoročním oblíbeným táborákem. 

Dne 19. 6. 2018 navštívili náš azylový dům PETRKLÍČ, o.p.s. zástupci společnosti 

KIK textil a Non-Food spol. s.r.o., která se opět rozhodla podpořit náš AD a v rámci 

zákaznické sbírky, kterou zorganizovala, nám její zástupci přijeli předat výtěžek ve 

výši 47.823,28,-Kč. 

Koncem měsíce června se pracovníci AD PETRKLÍČ, o.p.s. společně s pracovníky 

dalších azylových domů zúčastnili kurzu sebeobrany stylu SORUDO. Pracovníci se 

během kurzu dozvěděli mnoho užitečných informací, ale také praktických technik, 

jak se bránit při ohrožení zdraví či života. 

ČERVENEC
Dne 13. 7. 2018 proběhl již tradičně v našem azylovém domě PETRKLÍČ, o.p.s. Den 

otevřených dveří. Do našeho azylového domu již po několikáté zavítal starosta 

města Ing. Stanislav Blaha v doprovodu místostarosty PhDr. Iva Frolce. Dále nás 

navštívili členové správní a dozorčí rady města Uherské Hradiště. Mezi dalšími hosty 

byli rovněž zástupci místní komise ve Véskách, pracovnice oddělení sociálně právní 

ochrany dětí města UH, pracovnice Centra sv. Sáry Oblastní charity UH a pracovníci 

z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež TULIP. Nechyběli také dárci nebo 

obyvatelé Vések. 

Hosté si během návštěvy mohli prohlédnout prostory AD včetně bytové jednotky, 

či měli možnost seznámit se se základními principy naší služby prostřednictvím 

prezentace.
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SRPEN
Dne 30. 8. 2018 se uživatelky zúčastnily přednášky na téma osobní a rodinné finance, 

která pro ně byla připravena přímo v azylovém domě. Přednášku pro ně zorganizoval 

AD PETRKLÍČ, o.p.s. ve spolupráci s Občanskou poradnou při Oblastní charitě v Uh.

Hradišti, tu zastupoval vedoucí občanské poradny pan Jan Franc, DiS. Klientky měly 

možnost zapojit se do sestavení témat, která by je zajímala. Jednalo se například 

o témata exekuce, ale také správné hospodaření domácnosti. 

I přes různé životní příběhy a mnohdy těžká období bylo léto v azylovém domě 

příjemné. A to především díky finančnímu daru společnosti KIK textil a Non-Food 

spol. s.r.o., díky nimž jsme mohli zakoupit dětský zahradní nábytek a dětský bazének. 

Díky finančnímu daru od Sushi baru v Mlýnské ulici, v Uherském Hradišti, pak mohly 

maminky s dětmi navštívit zajímavá místa v regionu.

ZÁŘÍ  
V průběhu měsíce září se uskutečnil v areálu zahrady azylového domu sběr jablek 

z naší jabloně, která opět přinesla velkou úrodu. Společně s pracovnicí AD se sběru 

zúčastnily i uživatelky a děti. Jablka byla zpracována různými způsoby, ať už na 

přesnídávky nebo jako sušená dekorace na vánoční svátky. 

V září náš azylový dům PETRKLÍČ, o.p.s. navštívila ministryně práce a sociální věcí 

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., v rámci svého výjezdu do Zlínského kraje. Zajímala 

se o provoz sociální služby a v rámci volné diskuse byly rozebírány otázky z oblasti 

sociální práce.

ŘÍJEN
V měsíci říjnu probíhala v azylovém domě instalace nových kuchyní, kterou realizovala 

firma Bobík s.r.o. se sídlem v Hluku. Kuchyně v bytových jednotkách dostaly 

modernější vzhled, například byly pořízeny indukční desky na vaření. Na výslednou 

rekonstrukci se byli podívat i členové dozorčí a správní rady města Uherské Hradiště. 

Koncem měsíce října se již tradičně vykrajovaly dýně, které zdobily vchod azylového 

domu.  Pro některé to byla každoroční tradice, pro jiné zase nová zkušenost, jak se 

s dětmi zabavit a něco si vyrobit.

 

LISTOPAD
Dne 10. 11. 2018 jsme se opět zapojili do Národní potravinové sbírky, která se 

uskutečnila v hypermarketu TESCO v Uherském Hradišti, kde mohli lidé svým nákupem 

potravin nebo drogerie podpořit i naši službu. Do sbírky se jako dobrovolníci zapojili, 

jak sociální pracovníci azylového domu PETRKLÍČ, o.p.s., tak i uživatelky. Díky 

všem, kteří se na potravinové sbírce podíleli, se vybralo 710 kg trvanlivých potravin 

a drogerie.
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Koncem měsíce října se již tradičně vykrajovaly dýně, které zdobily vchod azylového 

domu.  Pro některé to byla každoroční tradice, pro jiné zase nová zkušenost, jak se 

s dětmi zabavit a něco si vyrobit.

 

LISTOPAD
Dne 10. 11. 2018 jsme se opět zapojili do Národní potravinové sbírky, která se 

uskutečnila v hypermarketu TESCO v Uherském Hradišti, kde mohli lidé svým nákupem 

potravin nebo drogerie podpořit i naši službu. Do sbírky se jako dobrovolníci zapojili, 

jak sociální pracovníci azylového domu PETRKLÍČ, o.p.s., tak i uživatelky. Díky 

všem, kteří se na potravinové sbírce podíleli, se vybralo 710 kg trvanlivých potravin 

a drogerie.

Dne 12. 11. 2018 měli pracovníci azylového domu PETRKLÍČ, o.p.s. možnost podívat 

se do azylového domu Nový domov v Otrokovicích pod Charitou Otrokovice, který 

poskytuje pomoc ženám, matkám s dětmi, příp. i otcům s dětmi. Naše sociální 

pracovníky přivítali a následně s jejich provozem seznámili vedoucí služby pí. Mgr. 

Veronika Halasová, DiS. společně s pracovnicemi azylového domu. 

PROSINEC 
Již tradičně se 5. 12. 2018 konala mikulášská nadílka. Mikuláše a jeho pomocníky 

pro náš azylový dům zrealizovali dobrovolníci z Maltézské pomoci, o.p.s. v Uherském 

Hradišti pod vedením Mgr. Pavlíny Sedláčkové. 

Na Štědrý den jsme se dlouho připravovali. Maminky s dětmi nazdobily stromeček 

nebo se peklo cukroví. Ale především jsme převzali velké množství dárků, které 

se rozhodli darovat všichni ti, kteří chtěli udělat radost druhým. Mezi takové patří 

například sbírky „Krabice od bot“, sbírka Křesťanské mateřské školy a farnosti 

v Uherském Ostrohu či sbírka „Hradišťský blešák“ organizovaná p. Janou Drobnou, 

na které se vybraly finanční prostředky pro náš azylový dům, a dárci ještě dle seznamu 

splnili všechna napsaná přání našich dětí.
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STATISTIKA VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2018
Za rok 2018 pomohl azylový dům celkem 22 ženám a 34 dětem. 

Ubytovací kapacita azylového domu byla za celý rok naplněna na 97,3 %. Lůžka v bytových jednotkách byla 

obsazena na 73,26 %. V průběhu roku jsme individuálně, skupinově a interdisciplinárně poskytli odbornou 

intervenci v 1230 případech.

Nejvíce uživatelek, které využily službu, bylo ve věku 31–40 let. Nejmladší uživatelce bylo 21 let a nejstarší uživatelce 

47 let. Průměrný věk byl 31,9 let.

Graf 1: složení uživatelek podle věku

18–25 let

26–30 let

31–40 let

41–64 let

45

14

32
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Z celkového počtu ubytovaných dětí bylo nejvíce ve věku 2 – 6 let (47%), což představuje celkem 16 dětí. Ubytovanou 

s nejvíce dětmi, byla matka se čtyřmi dětmi. Během pobytu se dvěma matkám narodilo dítě.

Graf 2: složení dětí podle věku
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47

15
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Graf ukazuje, že 42 % uživatelek bylo v AD ubytováno v rozmezí 0–3 měsíců, kdy se z celkového počtu jednalo o 8 

uživatelek. Průměrná délka pobytu byla 3,7 měsíce.

Graf 3: délka pobytu
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Nejčastějším důvodem přijetí byla ztráta bydlení a nepříznivá finanční situace. Jednalo se celkem o 73 % uživatelek.

Graf 4: důvod přijetí k pobytu

Ztráta bydlení a finanční situace

Domácí násilí

Oprávněné zájmy v oblasti SPOD

Partnerské neshody
73

14

9 4

Nejčastěji ubytovanými byly matky samoživitelky na rodičovské dovolené, které měly hlavní příjem rodičovský 

příspěvek, a to ve 41 % (9 uživatelek). Z celkového počtu bylo během pobytu v AD zaměstnáno nebo na brigádě 

6 uživatelek, tedy 27 %. Zbylé matky byly v evidenci ÚP a čerpaly převážně dávky hmotné nouze.

Graf 5: hlavní příjmy uživatelek

Po ukončení pobytu si 84 % uživatelek našlo nějakou formu samostatného bydlení. Většina uživatelek získala 

ubytování formou pronájmu s finanční podporou od Nadace J&T a Agrofert.

Graf 6: ubytování po skončení pobytu

Forma samostatného bydlení

Další sociální služba (např. AD)

Rodičovský příspěvek
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
Obecně prospěšná společnost v účetním období 2018 uskutečňovala činnosti pouze v rámci obecně prospěšných 

služeb. Neposkytovala žádné doplňkové činnosti.

V roce 2018 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se záporným hospodářským výsledkem ve 

výši – 16 tis. Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2018 byl 7 osob.

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2018
ROZVAHA K 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

VÝZNAMNÉ POLOŽKY AKTIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, O.P.S.
Zálohy uhrazené dodavatelům energií (elektřina, plyn, voda)  57 tis.Kč

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PASIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, o.p.s.:
Fondy – rezervní fond     138 tis.Kč

Fondy – vlastní majetek finanční dary na DHM    245 tis.Kč

Dohadné účty pasivní – nevyfakturované energie    43 tis.Kč

Mzdové náklady – splatné mzdy za prosinec 2018 vč. odvodů  223 tis.Kč

Celkový výsledek hospodaření roku 2018 -16 tis. Kč.

Vzniklá ztráta ve výši 16 tis. Kč bude pokryta z rezervního fondu společnosti.

AKTIVA

Dlouhodobý majetek 1705

Oprávky k dlouhodobému majetku -1505

Krátkodobý majetek 454

Pohledávky 73

Krátkodobý finanční majetek 374

Jiná aktiva 7

Aktiva celkem 654

PASIVA

Vlastní zdroje 367

Vlastní jmění 245

Výsledek hospodaření -16

Rezervní fond 138

Cizí zdroje 287

Dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky 287

Jiná pasiva 43

Pasiva celkem 654



17

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2018 (V TIS. KČ)

VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, o.p.s.:

NÁKLADY
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 2 671 tis.Kč

Náklady na spotřebu energií 179 tis.Kč

Náklady na spotřební materiál – drogerie, kancelářské potřeby, materiál

pro terapii, drobný dlouhodobý majetek – odpisy – celkem   254 tis.Kč

     Z toho drobný dlouhodobý majetek – odpisy 106 tis.Kč

Náklady na služby – telekomunikace, odpady, internet, vedení účetnictví 178 tis.Kč

Ostatní náklady – odpisy DHM 10 tis.Kč

Náklady celkem 3 588 tis.Kč

Celkový objem nákladů 3 588 tis. Kč

z toho náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 3 588 tis. Kč

Náklady pro plnění doplňkových činností 0 Kč

Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti 0 Kč

NÁKLADY

Spotřebované nákupy 433

Spotřeba materiálu 254

Spotřeba energie 179

Služby celkem 454

Opravy a udržování 234

Cestovné 28

Náklady na reprezentaci 14

Ostatní služby 178

Osobní náklady 2671

Mzdové náklady 2022

Zákonné sociální pojištění 649

Zákonné sociální náklady 0

Ostatní náklady 30

Náklady celkem 3588

Graf: přehled nákladů PETRKLÍČ, o.p.s., v členění podle zdrojů za r. 2018

Celkový objem nákladů 3 588 tis. Kč

Spotřební náklady včetně energií

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady
74,43

12,66

12,07

0,84
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VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony 487

Tržby z prodeje služeb 487

Výnosy z krátokod. fin. majetku a ostatní výnosy 126

Přijaté příspěvky 342

Provozní dotace 2617

Výnosy celkem 3572

Výsledek hospodaření -16

Výnosy
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace od:

Města Uherské Hradiště    903 tis.Kč

MPSV   1 714 tis.Kč

Významnou položkou jsou tržby z prodeje služeb – nájem, praní    487 tis.Kč

Peněžní příspěvky (dary) 342 tis.Kč

Výnosy z finančního majetku               0,1 tis.Kč

Ostatní výnosy    25 tis.Kč

Výnosy celkem 3 572 tis. Kč

Graf: přehled výnosů PETRKLÍČ, o.p.s.,  
v členění podle zdrojů za r. 2018

Celkový objem výnosů 3 572 tis. Kč

Tržby z prodeje služeb

Dotace město Uherské Hradiště

Ostatní příspěvky na provoz

Dotace MPSV

Ostatní výnosy

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

ZA ROK 2018
Nejvýznamnějšími položkami na straně výnosů z činnosti společnosti, byly výnosy z poskytovaných služeb klientům 

azylového domu v celkové výši 487 tis. Kč.  Ostatní výnosy společnosti byly tvořeny zejména úroky z BU a příjmy za 

ztracený či poškozený inventář od klientek a čerpáním z rezervního fondu společnosti ve výši 126 tis. Kč.

Společnost získala dotaci od svého zřizovatele, města Uherské Hradiště na provozní a mzdové náklady ve výši 

903 tis. Kč, finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění sociálních služeb na území Zlínského kraje ve 

výši 1 714 tis. Kč.

47,99

25,28

13,64

9,56

3,53
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Mezi další donátory a podporovatele azylového domu patřila mimo jiné společnost KiK textil a Non-Food spol. 

s.r.o., EVPÚ Defence a.s., THERMACUT, k.s., Green Grill s.r.o. V průběhu roku 2018 pokračovala spolupráce 

s Potravinovou bankou, která klientkám azylového domu přispěla dary v podobě potravin v celkové výši 65 tis. Kč. 

Donátoři z řad fyzických osob přispěli na provoz azylového domu částkou ve výši 48 tis. Kč.  Tyto finanční dary byly 

částečně využity na volnočasové aktivity pro matky azylového domu a jejich děti. Nevyužitá část těchto darů bude 

přesunuta do roku 2019.

STAV A POHYB MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ PETRKLÍČ, O.P.S., V ROCE 2018
V roce 2018 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se ztrátou ve výši -16 tis. Kč, která byla 

pokryta z rezervního fondu společnosti. 

Společnost měla k rozvahovému dni závazky ve výši 287 tis.Kč. Jedná se o závazky za dodavateli služeb a energií, 

závazky z titulu mezd za 12/2018 činily 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 2019. 

Společnost má z výsledků hospodaření předchozích let vytvořen rezervní fond ve výši 138 tis. Kč.

STRUKTURA ORGANIZACE

Správní rada Dozorčí rada

Ředitelka  
organizace (1)

Vedoucí sociální pracovnice 
a zástupkyně ředitele (1)

Pracovnice v soc. službách 
(0,5)

Pracovnice v soc. službách 
(0,5)

Sociální pracovnice (4)
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SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY:
•    František Elfmark, DiS. – předseda správní rady, radní města Uh. Hradiště

•   Mgr. Lucie Neusserová, členka správní rady, Oddělení právní, Právního odboru Městského úřadu  

Uh. Hradiště

•   Bc. Martina Říhová, členka správní rady, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálních služeb 

Městského úřadu Uh. Hradiště

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY:
•   Mgr. Milan Vaculík – předseda dozorčí rady, Oddělení právní, Právní odbor Městského úřadu Uherské 

Hradiště, do 21.3.2018

•   Ing. Jana Ondřejová – předsedkyně dozorčí rady, Oddělení rozpočtů a financování, Ekonomický 

odbor Městského úřadu Uh. Hradiště, od 22.3.2018

•   Ing. Jana Ondřejová, členka dozorčí rady, Oddělení rozpočtů a financování, Ekonomický odbor Městského 

úřadu Uh. Hradiště, do 21.3.2018

•   Mgr. et Mgr. Eliška Dopitová, členka dozorčí rady, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních 

služeb Městského úřadu Uh. Hradiště, od 16.1.2018 do 9.4.2018

•   Mgr. Tereza Pauříková, členka dozorčí rady, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb 

Městského úřadu Uh. Hradiště, od 1.6.2018 

•   Mgr. Jitka Zámečníková, členka dozorčí rady, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních 

služeb Městského úřadu Uh. Hradiště

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:
•  Bc. Kamila Nekolová, DiS.
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NAŠI PODPOROVATELÉ 
Srdečně děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří v roce 2018 podpořili činnost našeho azylového domu dotací, finančním 

darem, darováním potřebné věci, nebo služby. V roce 2018 naše sociální služba mohla být v provozu díky podpoře města 

Uherské Hradiště a poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště. Financování naší služby 

bylo zajištěno také z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím podpory z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb 

ve Zlínském kraji. Projevené důvěry si velice vážíme a je pro nás závazkem k poskytování služeb na co nejlepší úrovni. 

Z firem a nadací, kteří v roce 2018 finančně či věcným darem přispěli na naši činnost bychom rádi vyzdvihli podporu 

společnosti KIK textil a Non-Food, spol. s.r.o., EVPÚ Defence, a.s., THERMACUT, k.s., Sushi bar v Uherském Hradišti, 

Komunitní kavárna Cafe 21, Dětské centrum Štěpnice a v neposlední řadě neziskovou organizaci Lidská pouta, z.ú., která 

se zaměřuje na boj proti domácímu násilí. V předvánočním čase jsme byli také podpořeni veřejnými sbírkami. V rámci 

vánoční sbírky Města Uherské Hradiště se pro azylový dům vybrala částka 58.404, -Kč. Další podporu jsme získali v rámci 

dobročinných akcí s názvem „Krabice od bot“, „Hradišťský blešák“, sbírka Křesťanské mateřské školy a farnosti v Uherském 

Ostrohu a Základní školy Velehrad. Také hypermarket TESCO v Uherském Hradišti poskytl pro naše maminky s dětmi věcný 

dar. Nezapomínáme také na pomoc všech individuálních dárců za jejich ochotu, laskavost a srdce na dlani. Vždy nás potěší, 

když se díky jejich darům podaří v azylovém domě něco zlepšit, vybudovat, či zmodernizovat. To není vždy možné provést 

jen z prostředků rozpočtu. Touto cestou chceme poděkovat všem našim podporovatelům, kteří nám přispívají a pomáhají 

nám v naší sociální službě pokračovat.

BOJ PROTI HLADU A PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI
V průběhu celého roku 2018 jsme spolupracovali s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z.s., která v rámci boje proti 

hladu a plýtvání potravinami pomáhá zajišťovat a distribuovat klientům i naší sociální služby potravinovou pomoc. Díky 

podpoře potravinové banky jsme byli zapojeni také do projektu Národní potravinové sbírky a celkově jsme ze sbírky 

a potravinové banky pro naše maminky s dětmi získali a přerozdělili 710 kg trvanlivých potravin a drogerie. Potraviny jsme, 

kromě jejich hlavního účelu zasytit členy domácnosti v době nouze, využívali při společných aktivitách zaměřených na 

skupinový nácvik vaření a pečení při příležitosti svátečních a tradičních akcí v azylovém domě. 

CHCETE DAROVAT A NEVÍTE JAK NA TO?
Každý dárce má možnost rozhodnout se, jestli poskytne finanční nebo věcný dar organizaci (pak se sepisuje darovací 

smlouva, do které může dárce přímo uvést účel, na který si přeje, aby byl dar určen) nebo věcný dar pro obyvatele 

azylového domu. Pokud se rozhodnete, že chcete darovat dětem nebo matkám z PETRKLÍČE něco věcného, nejprve 

nás prosím telefonicky nebo emailem kontaktujte, abychom Vás mohli informovat o věkové skupině uživatelek a dětí 

a přijímání konkrétních darů. Aktuální informace můžete sledovat i na našich webových stránkách. Následně můžete 

přinést dar na naši adresu vždy poslední týden v měsíci. 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 o ochraně osobních údajů Vám bohužel nemůžeme poskytnout bližší informace o ubytovaných klientkách 

a jejich dětech. Zajištění bezpečí a ochrany pro maminky ubytované v PETRKLÍČI je pro nás prioritou, nicméně můžeme 

Vám alespoň poskytnout informace o počtu ubytovaných klientek a počtu ubytovaných děti, případně věkové složení 

těchto dětí. 

CHCETE DAROVAT PENÍZE AZYLOVÉMU DOMU? 
Pokud se rozhodnete darovat jakýkoli finanční 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 finanční dar určen pro uživatele služby, organizace použije finance takovým způsobem, aby z nich měli 

prospěch všichni ubytovaní (např. nákup výtvarných potřeb, nákup hygienických potřeb, realizace volnočasové aktivity, 

apod.). Pokud chcete, aby byl finanční dar určen na provoz služby, organizace použije finance na takovou oblast, ve které 

z hlediska rozpočtu bude dar potřebný (např. náklady na energie, náklady na personální zajištění služby, nákup vybavení, 

apod.).
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NAŠI PODPOROVATELÉ
V roce 2018 sociální službu azylový dům pro ženy a matky s dětmi PETRKLÍČ, o.p.s., podpořili:

cafe




