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Jedna mladá dvojice vešla do nejkrásnějšího obchodu s hračkami ve 
městě. Manželé si dlouho prohlíželi barevné hračky, které tu byly v policích 
vyrovnané až do stropu. Hraček a nejrůznějších krabic s nimi tu bylo 
nepřeberné množství ve veselém nepořádku. Byly tam panenky, které 
plakaly, elektronické hračky, malinkaté kuchyňky, ve kterých se pekly dorty 
a pizzy, a další a další hračky. 

Manželé se nemohli rozhodnout. Přiblížila se k nim milá prodavačka. 

Žena se jí snažila vysvětlit: „Podívejte, my máme malou holčičku, ale jsme celý 
den pryč a často i večer.“

„A holčička se tak málo směje,“ pokračoval muž. 

„Chtěli bychom jí koupit něco, co by jí dělalo radost,“ řekla zase ta žena. „Když 
nejsme doma… Něco, co by ji potěšilo, když je sama.“

„Je mi líto,“ usmála se mile prodavačka. „Ale my neprodáváme rodiče.“ 

Rozhodnutí pořídit si děťátko znamená uzavřít s ním smlouvu – tu největší, 
jakou si člověk  může představit. Všichni malí k nám přicházejí, protože jsme je 
pozvali do života, a ptají se nás: „Zavolali jste mě. Jsem tu. Co pro mě máte?“ 
Tady začíná naše zodpovědnost za výchovu človíčka. 

(Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše, Portál 2012)

ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ   
NEJSOU NA PRODEJ

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

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

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

koutem a sociálním zařízením

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

•  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 finanční stability
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ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ 
•  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

•  v případě potřeby poskytnutí ošacení z věcných darů

•  v případě potřeby poskytnutí potravinové pomoci 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
•  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 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.

LEDEN
V měsíci lednu probíhaly v AD PETRKLÍČ, o.p.s. odborné stáže. 
Studentky vysokých škol s humanitním zaměřením se aktivně 
zapojovaly do chodu AD, měly možnost se zblízka seznámit 
s kompetencemi a prací sociálního pracovníka, a také si pro klientky 
i jejich děti připravily zajímavé programy. 

Dne 28. 1. 2019 se již po několikáté AD PETRKLÍČ, o.p.s. zúčastnil Dne prevence, který je pořádán Základní 
školou Za Alejí v Uherském Hradišti. Pracovnice z AD žákům představily naši službu, její poslání a provoz, 
v další části nastínily problematiku domácího násilí, která je s azylovým domem úzce spjata, neboť ženy, 
oběti domácího násilí, jsou jednou z cílových skupin našeho AD.

ÚNOR 
Od konce ledna a v průběhu února jsme se účastnili 
hlasování v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, 
jehož organizátorem je Tesco Store ČR a.s. a Nadační 
fond Tesco. Azylový dům se do projektu zapojil s přáním 
vytvořit příjemnější prostředí v AD ve formě herních 
prvků na zahradu. Po vyhodnocení projektu jsme se 
umístili na 3. místě a obdrželi jsme od Nadačního fondu 
Tesco částku 10.000, -Kč. 

BŘEZEN 
Azylový dům poskytuje kromě ubytování také možnost poradenství, jehož součástí jsou například 
i vzdělávací a aktivizační činnosti. Během nich mohou klientky zlepšit své dovednosti nebo posílit své 
rodičovské kompetence. Dále mohou upevňovat vztahy se svými dětmi a učit se smysluplně s nimi trávit 
čas. 

Jedna taková aktivita se konala i v měsíci březnu, kdy se klientky zúčastnily vaření zdravých pokrmů. 
Kromě přípravy jídla pro sebe a své děti, se klientky seznámily s radami, jak 
nakupovat zdravé suroviny s omezeným finančním limitem a jak je co 
nejlépe využít. 

ROK 2019
V PETRKLÍČI, O.P.S.
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DUbEN 
Měsíc duben byl převážně ve znamení příprav na Velikonoce. Kromě tradiční 
velikonoční výzdoby azylového domu, se klientky zapojily také 
do výroby cukroví, kraslic a velikonočních věnečků, jimiž si 
ozdobily své bytové jednotky. 

A ani v tomto roce na nás naši dárci nezapomněli 
a obdarovali děti sladkými balíčky.

V souvislosti s podobnými finančně náročnějšími 
obdobími, mohou být klientkám poskytnuty potravinové 
balíčky, které jsou zajišťovány prostřednictvím 
potravinové banky, se kterou náš azylový dům 
dlouhodobě spolupracuje. 

KVĚTEN 
Dne 22. 5. 2019 a 12. 6. 2019 se klientky zúčastnily přednášek a následné diskuse na téma dluhové 
poradenství, finanční gramotnost a drogová problematika. Přednášky byly realizovány přímo v prostorách 
azylového domu PETRKLÍČ, o.p.s., ve spolupráci s Centrem komplexní péče ve Zlínském kraji v rámci 
společnosti Podané ruce o.p.s. Tématy naše klientky provedly dluhová poradkyně, Bc. Eliška Slavíková 
a vedoucí centra a psycholožka, Mgr. Jarmila Krajčová.

Dne 31. 5. 2019 se v našem azylovém domě konala akce 
k Mezinárodnímu dni dětí. Všichni se do výtvarných 

a sportovních aktivit, realizovaných Mgr. Michaelou 
Miklíčkovou a dobrovolníky z Maltézské pomoci, o.p.s., 
zapojili s velkým nadšením.

ČERVEN
V pátek 14. 6. 2019 proběhla na zahradě AD volnočasová aktivita, kterou 
si pro naše maminky s dětmi připravila stážistka, která vykonávala 
v rámci vysokoškolského studia odbornou praxi. Hra se nesla v duchu 
„hledání pokladu“. Účastníky čekalo na cestě k pokladu mnoho 
kreativních překážek. Společnými silami se ale všem nakonec 
podařilo sladký poklad získat.

ČERVENEC A SRPEN
Období letních prázdnin si klientky, a hlavně děti snažily opravdu užít. K tomu mohly využít nové herní 
prvky na naší zahradě, které byly pořízeny z vánoční sbírky a Nadačního fondu Tesco. Díky vánoční sbírce, 
kterou organizovalo město Uherské Hradiště jsme mohli pořídit herní sestavu a pískoviště a z Nadačního 
fondu Tesco jsme dětem zakoupili novou tabuli na malování. 

Jako každý rok i letos jsme při příležitosti Dne otevřených dveří přivítali všechny, kteří se chtěli seznámit 
s provozem služby, naším posláním a zázemím. Rádi jsme viděli i zástupce spolupracujících organizací 
z Centra sv. Sáry Charity UH, pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, zástupce správní a dozorčí 
rady společnosti i obyvatele Vések. Pozvání přijal také místostarosta Ing. Čestmír Bouda. 

ZÁŘÍ  
V měsíci září dostaly děti z azylového domu příležitost 
pobavit se i mimo prostory AD. Byla pro ně připravena 
krásná naučná akce s názvem Poznej své město. Paní 
Blahušová z Centra pro rodinu Uherské Hradiště děti 
provedla historickými místy města a dozvěděly se nové 
informace o městě Uherské Hradiště. 

ŘÍJEN 
Dne 12. 10. 2019 bylo pro děti připraveno tradiční halooweenské dlabání dýní. 
Každé dítě si svou dýni krásně vyzdobilo, výtvory pak zdobily jako podzimní 
dekorace vchod azylového domu. V rámci této akce nás také navštívily naše 
bývalé klientky s dětmi, se kterými jsme mohli společně zavzpomínat na jednu 
etapu jejich života a chvíle strávené v našem AD. 



12

LISTOPAD 
Na podzim měl náš pracovní tým možnost v rámci odborné stáže navštívit Azylový dům sv. Vincence 
ve Starém Městě pod Charitou Uherské Hradiště, který poskytuje sociální službu mužům, ženám 
i párům. S prohlídkou prostor a provozem AD naše pracovnice seznámil vedoucí 
zařízení Mgr. Otto Holeček. 

Na oplátku jsme i my s potěšením přivítali pracovníky z Azylového domu 
sv. Vincence, kde jsme se mohli podělit o naše zkušenosti a práci s danou 
cílovou skupinou. 

PROsINEC 
Poslední měsíc v roce se vždy nese v duchu velkého očekávání především těch nejmenších. Děti 
v azylovém domě proto již tradičně navštívil sv. Mikuláš s čertem a andělem, kteří přinesli nadílku pro děti. 
Mikulášský program připravili dobrovolníci z Maltézské pomoci, o.p.s. v Uherském Hradišti pod vedením 
Mgr. Pavlíny Sedláčkové. 

Na Štědrý den již bylo vše připraveno, vánoční stromeček pro 
azylový dům darovaly Lesy ČR v rámci programu Vánoční 
stromky dětem. Dárků, jako každý rok, bylo pro děti velké 
množství, především díky podpoře dárců, kteří ani letos 

na naše maminky a děti v předvánočním shonu nezapomněli. Mezi 
mnoha, kteří si přáli obdarovat anonymně, bychom rádi zmínili dar od 
pana Ing. Stanislava Bruštíka, který věnoval azylovému domu a každé 
ubytované mamince značný finanční dar, také pracovníci z Okresní 
správy sociálního zabezpečení v Uherském Hradišti, zorganizovali 
sbírku pro naše maminky a děti a pomohli jak věcnými dary, tak 
finančním darem. Tento finanční dar pomohl konkrétní ubytované 
mamince na úhradu cesty pro svého syna, který je umístěn v dětském 
domově na druhé straně republiky. Rádi bychom také zmínili 
dlouhodobou dárkyni paní Alexandru Brisudovou, která naše maminky 
a děti podporuje od počátku provozu azylového domu, tedy již více 
než 13 let.
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Za rok 2019 pomohl azylový dům celkem 25 ženám a 50 dětem. 

Ubytovací kapacita azylového domu byla za celý rok naplněna na 98,55 %. Lůžka v bytových jednotkách 
byla obsazena na 80,95 %. V průběhu roku jsme individuálně, skupinově a interdisciplinárně poskytli 
odbornou intervenci v 1015 případech.

STATISTIKA
VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Nejvíce uživatelek, které využily službu, bylo ve 
věku 31–40 let. Nejmladší uživatelce bylo 21 let 
a nejstarší uživatelce 59 let. Průměrný věk byl 
31,7 let.

Z celkového počtu ubytovaných dětí bylo 
nejvíce ve věku 2 – 6 let (44%), což představuje 
celkem 22 dětí. Největší zastoupení měly 
matky se dvěma dětmi. Během pobytu se třem 
matkám narodilo dítě.

Graf ukazuje, že 40% uživatelek bylo v AD 
ubytováno v rozmezí od 0 – 3 měsíců, kdy 
se z celkového počtu jednalo o 10 uživatelek. 
Průměrná délka pobytu byla 3,3 měsíce.

Graf 1: složení uživatelek podle věku

Graf 2: složení dětí podle věku

Graf 3: délka pobytu
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Nejčastějším důvodem 
přijetí byla ztráta bydlení 
a nepříznivá finanční situace. 
Jednalo se celkem o 68 % 
uživatelek.

Nejčastěji ubytovanými byly 
matky samoživitelky na rodičovské 
dovolené, které měly hlavní příjem 
rodičovský příspěvek, a to ve 52 % 
(13 uživatelek). Zbylé matky byly 
v evidenci ÚP a čerpaly převážně 
dávky hmotné nouze.

Po ukončení pobytu si 81 % 
uživatelek našlo nějakou formu 
samostatného bydlení. Nejčastěji 
se jednalo o ubytování formou 
pronájmu. Některým uživatelkám 
se podařilo získat bydlení formou 
sociálního bytu nebo městského 
bytu v okrese Uherské Hradiště.

Graf 4: důvod přijetí k pobytu

Graf 5: hlavní příjmy uživatelek 

Graf 6: ubytování po skončení pobytu
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Obecně prospěšná společnost v účetním období 2019 uskutečňovala činnosti pouze v rámci obecně 
prospěšných služeb. Neposkytovala žádné doplňkové činnosti.

V roce 2019 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se záporným hospodářským 
výsledkem ve výši – 7 tis. Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2019 byl 9 osob.

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 
ZA ROK 2019
ROZVAhA 
K 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

PŘEHLED
O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

AKTIVA
Dlouhodobý majetek 1464
Oprávky k dlouhodobému majetku -1275

Krátkodobý majetek 551
Pohledávky 153

Krátkodobý finanční majetek 386

Jiná aktiva 12

Aktiva celkem 740

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PASIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, O.P.S.:
Fondy – rezervní fond 122 tis.Kč

Fondy – vlastní majetek finanční dary na DHM 177 tis.Kč

Dohadné účty pasivní – nevyfakturované energie 87 tis.Kč

Mzdové náklady – splatné mzdy za prosinec 2019 vč. odvodů 340 tis.Kč

Celkový výsledek hospodaření roku 2019 - 7 tis.Kč.

Vzniklá ztráta ve výši 7tis. Kč bude pokryta z rezervního fondu společnosti.

Náklady
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 2875 tis.Kč

Náklady na spotřebu energií 160 tis.Kč

Náklady na spotřební materiál – drogerie, kancelářské potřeby, materiál pro terapii, drobný dlouhodobý 
majetek – celkem 221  tis.Kč

Z toho drobný dlouhodobý majetek 135 tis.Kč

Náklady na služby – telekomunikace, odpady, internet, vedení účetnictví 375 tis.Kč

Ostatní náklady –  pojištění, správní poplatky, odpisy DHM 38 tis.Kč

Náklady celkem 3 669 tis.Kč
Celkový objem nákladů 3 669 tis. Kč

z toho náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 3 669 tis. Kč

Náklady pro plnění doplňkových činností 0  Kč

Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti 0  Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2019 (v tis. kč)

VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI 
PETRKLÍČ, O.P.S.:

NÁKLADY
Spotřebované nákupy 381
Spotřeba materiálu 221

Spotřeba energie 160

Služby celkem 375
Opravy a udržování 157
Cestovné 29

Náklady na reprezentaci 7

Ostatní služby 182

Osobní náklady 2875
Mzdové náklady 2196

Zákonné sociální pojištění 679

Zákonné sociální náklady 0

Ostatní náklady 38

Náklady celkem 3669
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Graf: přehled nákladů PETRKLÍČ, o.p.s., v členění podle zdrojů za r. 2019

Výnosy
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace od:

Města Uherské Hradiště 948 tis.Kč

MPSV  1 830 tis.Kč

Zlínský kraj  160 tis.Kč

Významnou položkou jsou tržby z prodeje služeb – nájem, praní 532 tis.Kč

Peněžní příspěvky (dary) 178 tis.Kč

Výnosy z finančního majetku 0,1 tis.Kč

Ostatní výnosy 14 tis.Kč

Výnosy celkem 3 662 tis.Kč

Celkový objem nákladů 3 669 tis. Kč

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 532

Tržby z prodeje služeb 532
Výnosy z krátokod. fin. majetku 
a ostatní výnosy

14

Přijaté příspěvky 178

Provozní dotace 2938

Výnosy celkem 3662

Výsledek hospodaření -7
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Graf: Přehled výnosů PETRKLÍČ, o.p.s., v členění podle zdrojů za r. 2019

Celkový objem výnosů 3 662 tis. Kč

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ PETRKLÍČ, o.p.s., ZA ROK 2019
Nejvýznamnějšími položkami na straně výnosů z činnosti společnosti, byly výnosy z poskytovaných služeb 
klientům azylového domu v celkové výši 532 tis. Kč.  Ostatní výnosy společnosti byly tvořeny zejména 
úroky z BU a příjmy za ztracený či poškozený inventář od klientek ve výši 14 tis. Kč. Společnost získala 
provozní a investiční dotaci od svého zřizovatele, města Uherské Hradiště ve výši 948 tis. Kč, finanční 
podporu z rozpočtu Zlínského kraje, operačního programu Priority ve výši 160 tis. Kč a finanční podporu 
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění sociálních služeb na území Zlínského kraje ve výši 1 830  tis. Kč.

Mezi další donátory a podporovatele azylového domu patřili Město Uherské Hradiště, které uspořádalo 
veřejnou sbírku pro azylový dům, která vynesla částku 58 tis. Kč. Dále Nadace TESCO,  společnost EVPÚ 
Defence a.s., THERMACUT, k.s. V průběhu roku 2019 pokračovala spolupráce s Potravinovou bankou, 
která klientkám azylového domu přispěla dary v podobě potravin v celkové výši 4 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 2020.

STAV A POHYB MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ PETRKLÍČ, o.p.s., V ROCE 2019
V roce 2019 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se ztrátou ve výši -7 tis. Kč, která 
byla pokryta z rezervního fondu společnosti. 

Společnost měla k rozvahovému dni závazky ve výši 448 tis.Kč. Jedná se o závazky za dodavateli služeb 
a energií, závazky z titulu mezd za 12/2019 činily 340 tis. Kč a závazky za klienty azylového domu z titulu 
složené vratné kauce ve výši 7 tis. Kč. Všechny mzdy a odvody z mezd byly odvedeny v zákonném termínu 
do konce ledna 2020. Společnost má z výsledků hospodaření předchozích let vytvořen rezervní fond ve 
výši 122 tis. Kč.
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STRUKTURA
ORGANIZACE

Složení správní rady:     
•  František Elfmark, DiS. – předseda správní rady, 

radní města Uh. Hradiště, do 15. 4. 2019

•  Ing. Čestmír Bouda – předseda správní rady, 
místostarosta města Uh. Hradiště, od 16. 4. 2019 

•  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:
•  Ing. Jana Ondřejová – předsedkyně dozorčí rady, 

Oddělení rozpočtů a financování, Ekonomický odbor Městského úřadu Uh. Hradiště

•  Mgr. Jitka Zámečníková, členka dozorčí rady, 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb Městského úřadu Uh. Hradiště

•  Mgr. Tereza Hasoňová, členka dozorčí rady, 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb Městského úřadu Uh. Hradiště

Statutární zástupce: 
•  Bc. Kamila Nekolová, DiS.  

Správní rada

Ředitelka organizace
(1)

Vedoucí sociální 
pracoVnice a zástupkyně 

Ředitele (1)

sociální pracoVnice (4)

pracoVnice V soc. 
službách (0,5)

pracoVnice V soc. 
službách (0,5)

dozorčí rada

ZPRÁVA 
AUDITORA
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NAŠI 
PODPOROVATELÉ
Srdečně děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří v roce 2019 podpořili činnost našeho azylového domu 
dotací, finančním darem, darováním potřebné věci, nebo služby. 

V roce 2019 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 a také z programu Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje. 
Projevené důvěry si velice vážíme a je pro nás závazkem k poskytování služeb na co nejlepší úrovni. 

Z firem a nadací, kteří v roce 2019 finančně či věcným darem přispěli na naši činnost bychom rádi 
vyzdvihli podporu společnosti EVPÚ Defence, a.s., THERMACUT, k.s. a Nadačnímu fondu Tesco.

V předvánočním čase jsme byli také podpořeni sbírkou od pracovníků z Okresní správy sociálního 
zabezpečení Uherské Hradiště, kteří poskytli maminkám a dětem věcný dar. Dále pan Ing. Stanislav 
Bruštík, který věnoval našemu azylovému domu a každé ubytované mamince značný finanční 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 2019 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. 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. 

Chcete darovat konkrétní věc konkrétnímu člověku? 
Vzhledem k 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.).

V roce 2019 sociální službu azylový dům pro ženy a matky s dětmi PETRKLÍČ, 
o.p.s., podpořili: 




