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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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Vážení a milí,
mám pocit, že jestli bylo něco v minulém roce jisté, tak to byla 
změna. Tento rok všechny, nejen nás v sociálních službách 
prověřil, jak jsme schopni se změnám přizpůsobit.

Pružně reagovat na nařízení vlády, metodické pokyny z kraje a hygieny, 
spolu s každodenním poskytováním sociální služby nebylo vždy jednoduché.

Situace spojené s nákazou COVID-19 prověřily ale i jiné hodnoty, a to především vztahy. Ať už osobní, tak 
ty pracovně-právní. Velmi ráda zde píšu, že pracovní tým v PETRKLÍČ, o.p.s. zajišťoval provoz nepřetržitě 
a na vysoké úrovni i přes zvýšené riziko nákazy, při uzavření škol a školek, s distanční výukou a především 
strachem, který byl všude kolem nás.

Ženy a matky, s kterými se při naší práci setkáváme, procházejí velmi často také zásadními životními 
změnami. Někdy opětovně prochází podobnými lekcemi, jindy jim stačí relativně krátký čas na nové, 
pozitivní nasměrování svého života. Naším cílem není klientky změnit, jak často, především při rizikovém 
způsobu chování, od nás okolí očekává. Naším cílem je, aby pochopily, jaké důsledky mohou očekávat na 
základě jejich rozhodování a jednání. Pro ně, ale také především pro jejich děti, které si na rozdíl od svých 
rodičů tyto změny volit nemohou. 

A především kvůli nim naše práce má pro nás stále velký smysl. 

 Kamila Nekolová, ředitelka PETRKLÍČ, o.p.s.

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
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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

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.
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ROK 2020
V PETRKLÍČI, O.P.S.
JARO V AZYLOVÉM DOMĚ PETRKLÍČ, O.P.S.

Stejně jako všichni, i náš azylový dům prožíval začátky pandemie COVID-19 a doufal, že omezení, která 
jsme si dříve neuměli ani představit, budou jen krátkodobá. Některé děti se musely potýkat s novou 
formou učení na dálku, která pro ně samotné, ale i pro jejich maminky byla velkou výzvou. Někteří zase 
nemohli přijímat své blízké na návštěvy v důsledku zákazu návštěv v pobytových sociálních službách. 

Většina tradičních volnočasových aktivit, které dětem i maminám pomáhají alespoň 
na chvíli opustit stereotyp, se bohužel konat nemohly. Pokud to však bylo možné, 
uspořádali jsme v souladu s opatřeními nějakou zábavu. Proběhla například 
výroba domácích mýdel, která byla realizovaná pod vedením stážistky, která 
u nás vykonávala odbornou praxi. Na výrobce mýdla si s chutí zahrály jak 
děti, tak i jejich maminky a vytvořily si tak krásné dárečky. 

V období, kdy byl nedostatek roušek našemu azylovému domu, 
velmi pomohli dárci, kteří přijeli k nám a přivezli maminkám, dětem 
i zaměstnancům ušité roušky. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat 
paní Kláře Kosinkové a všem maminkám na rodičovské dovolené 
z Uherskohradištska, které roušky ušily. Dále neziskové organizaci Rescue SAR 
Morava. 

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. 

LÉTO V AZYLOVÉM DOMĚ PETRKLÍČ, O.P.S.

Jako každý rok, proběhl na zahradě azylového domu dětský den. Na bohatém programu se společně 
podílely sociální pracovnice i maminky. Děti kreslily akrylovými barvami na kamínky, skákaly na 
trampolíně plné balónků, nebo si malovaly na obličej. Děti si barvami na textil také ozdobily látkové roušky. 
Na závěr dne, proběhlo společné opékání špekáčků. 

Během léta si také děti v našem azylovém domě užívaly vodní radovánky. Od nejmenších dětí, které se 
vesele koupaly, až po větší děti, pro které byl bazén příjemné osvěžení při hře na trampolíně, pískovišti, 
skluzavce či jízdě na kole. 

Z projektu Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu vybavení zařízení 
sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 jsme byli podpořeni částkou 
18 193,- Kč, z níž byly pořízeny do všech bytových jednotek nové televize. 
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PODZIM V AZYLOVÉM DOMĚ PETRKLÍČ, O.P.S.

Pracovnice dm drogerie markt ze Starého města, dne 25.9.2020 směřovaly svou dobrovolnickou aktivitu 
i do našeho azylového domu. Našim uživatelkám byly představeny produkty jejich značky a maminky 
se také mohly naučit, jak správně pečovat o svou pleť. Součástí hezkého odpoledne, byla i diskuze 
s prostorem na zodpovězení dotazů také z oblasti dětské kosmetiky. Aby se maminky mohly plně věnovat 
zajímavému tématu, jejich dětem byl připraven program, který zorganizovala stážistka v rámci odborné 
praxe. Maminky a především děti pak dostaly od pracovnic balíčky a dárky od dm drogerie markt. 
Děkujeme pracovnicím, že maminkám věnovaly svůj čas, který je pro každého z nás velmi cenný.

Kromě realizace různých volnočasových aktivit je součástí pobytu 
uživatelek v azylovém domě také starost o bytovou jednotku 

a prostory azylového domu, například zahrada či jeho okolí. Na 
podzim je to tradiční hrabání listí a příprava na zimní období. 
A protože jde práce lépe v týmu, zapojují maminky do úklidu 
i své děti. 

ZIMA V AZYLOVÉM DOMĚ PETRKLÍČ, O.P.S.

S ohledem na nařízení vlády náš azylový dům letos Mikuláš nenavštívil. Ale aby děti nebyly smutné, nechal 
jim přede dveřmi azylového domu nadílku. Děti měly ze sladkostí a ručně šitých čertíků velkou radost. 
Děkujeme pravidelné dárkyni paní Brisudové, i dalším dárkyním z CTZ s.r.o., za jejich dary a radost, kterou 
dětem udělaly.

Štědrý den se nesl v duchu klidu a pohody, kromě dárečků od svých rodin a blízkých, dostaly maminky 
s dětmi i něco od našich dárců. Například zaměstnanci firmy AVX Czech Republic s.r.o. - Bzenec se 
vzdali firemních vánočních balíčků a darovali je našim maminkám a dětem. Dále pak pod vánočním 
stromečkem našly různé hračky, stolní lampičky, termoobaly na svačiny a obědy od Firmy PEVEKO, spol. 
s.r.o. z Uherského Hradiště nebo potravinové balíčky, které obsahovaly i spoustu sladkostí a mléčných 
výrobků na přilepšenou.
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Za rok 2020 pomohl azylový dům celkem 27 ženám a 53 dětem. 

Ubytovací kapacita azylového domu byla za celý rok naplněna na 86,58 %. Lůžka v bytových jednotkách 
byla obsazena na 74,04 %. V průběhu roku jsme individuálně, skupinově a interdisciplinárně poskytli 
odbornou intervenci v 878 případech.

STATISTIKA
VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2020

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 (34 %), což představuje 
celkem 18 dětí. Největší zastoupení měly matky 
s jedním dítětem. Během pobytu se jedné matce 
narodilo dítě.

Graf ukazuje, že 53 % uživatelek bylo v AD 
ubytováno v rozmezí od 0–3 měsíců, kdy se 
z celkového počtu jednalo o 11 uživatelek. 
Průměrná délka pobytu byla 2,7 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 81 % 
uživatelek.

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

Po ukončení pobytu si 86 % 
uživatelek našlo nějakou formu 
samostatného bydlení. Některým 
uživatelkám se podařilo najít vlastní 
pronájem. Jiným pomohla rodina.

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 2020 uskutečňovala činnosti pouze v rámci obecně 
prospěšných služeb. Neposkytovala žádné doplňkové činnosti.

V roce 2020 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se záporným hospodářským 
výsledkem ve výši – 3 tis. Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2020 byl 9 osob.

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 
ZA ROK 2020
ROZVAHA K 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

PŘEHLED
O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

AKTIVA
Dlouhodobý majetek 1464
Oprávky k dlouhodobému majetku -1285

Krátkodobý majetek 367
Pohledávky 162

Krátkodobý finanční majetek 198

Jiná aktiva 7

Aktiva celkem 546

PASIVA
Vlastní zdroje 277
 Vlastní jmění 165

Výsledek hospodaření -3
Rezervní fond 115

Cizí zdroje 269
Dlouhodobé závazky 0
Krátkodobé závazky 234
Jiná pasiva 35

Pasiva celkem 546

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PASIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, O.P.S.:
Zálohy uhrazené dodavatelům energií (elektřina, plyn, voda) 134 tis. Kč

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PASIV SPOLEČNOSTI PETRKLÍČ, O.P.S.:
Fondy – rezervní fond 115 tis.Kč

Fondy – vlastní majetek finanční dary na DHM  165 tis.Kč

Dohadné účty pasivní – nevyfakturované energie 35 tis.Kč

Mzdové náklady – splatné mzdy za prosinec 2020 vč. odvodů 218 tis.Kč

Celkový výsledek hospodaření roku 2020 - 3 tis.Kč.

Vzniklá ztráta ve výši 3tis. Kč bude pokryta z rezervního fondu společnosti.

Náklady
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 2 875 tis.Kč

Náklady na spotřebu energií 147 tis.Kč

Náklady na spotřební materiál – drogerie, kancelářské potřeby, materiál pro terapii, drobný dlouhodobý 
majetek – celkem 140 tis.Kč

Z toho drobný dlouhodobý majetek 73 tis.Kč

Náklady na služby – telekomunikace, odpady, internet, vedení účetnictví 371 tis.Kč

Ostatní náklady – pojištění, správní poplatky, odpisy DHM 35 tis.Kč

Náklady celkem 3 918 tis.Kč
Celkový objem nákladů 3 918 tis. Kč

z toho náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 3 918 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. 2020 (V TIS. KČ)

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

NÁKLADY
Spotřebované nákupy 287
Spotřeba materiálu 140

Spotřeba energie 147

Služby celkem 371
Opravy a udržování 176
Cestovné 7

Náklady na reprezentaci 10

Ostatní služby 178

Osobní náklady 3215
Mzdové náklady 2457

Zákonné sociální pojištění 758

Zákonné sociální náklady 0

Ostatní náklady 45
Náklady celkem 3918
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Graf: přehled nákladů PETRKLÍČ, o.p.s., v členění podle zdrojů za r. 2020

Výnosy
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace od:

Města Uherské Hradiště 954 tis.Kč

MPSV 2 193 tis.Kč

Zlínský kraj 151 tis.Kč

Významnou položkou jsou tržby z prodeje služeb – nájem, praní 482 tis.Kč

Peněžní příspěvky (dary) 112 tis.Kč

Výnosy z finančního majetku 0,1 tis.Kč

Ostatní výnosy 23 tis.Kč

Výnosy celkem 3 915 tis.Kč

Celkový objem nákladů 3 918 tis. Kč

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 482
Tržby z prodeje služeb 482
Výnosy z krátokod. fin. majetku 
aostatní výnosy

23

Přijaté příspěvky 112

Provozní dotace 3298
Výnosy celkem 3915
Výsledek hospodaření -3

Osobní náklady

Spotřební náklady vč. energií

Služby

Ostatní náklady

82,06 %

7,32 %

9,47 %

1,15 %

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 2020
Nejvýznamnějšími položkami na straně výnosů z činnosti společnosti, byly výnosy z poskytovaných 
služeb klientům azylového domu v celkové výši 482 tis. Kč. Ostatní výnosy společnosti byly tvořeny 
zejména úroky z BU a příjmy za ztracený či poškozený inventář od klientek ve výši 23 tis. Kč. Společnost 
získala provozní dotaci od svého zřizovatele, města Uherské Hradiště ve výši 954 tis. Kč, finanční podporu 
z rozpočtu Zlínského kraje na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2 ve výši 151 tis. Kč. Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti 
sociálních služeb na území Zlínského kraje byla ve výši 1 900 tis. Kč. Dále jsme se zúčastnili mimořádných 
dotačních titulů vyhlášených v roce 2020 MPSV na mimořádné odměny sociálních pracovníků a na 
zmírnění ztrát v souvislosti s celosvětovou pandemií SARS COV-2 ve výši 292 tis. Kč.

Mezi důležité dárce a podporovatele azylového domu, kteří podpořili společnost na konci roku finančním 
darem, patřili společnost EVPÚ Defence a.s. (40 tis. Kč.), THERMACUT, k.s. (10 tis. Kč.), MESgroup Czech 
s.r.o. (6 tis.Kč) a obec Březolupy (5 tis. Kč.). V průběhu roku 2020 pokračovala spolupráce s Potravinovou 
bankou, která klientkám azylového domu přispěla dary v podobě potravin v celkové výši 30 tis. Kč. 
Donátoři z řad fyzických osob přispěli na provoz azylového domu částkou ve výši 11 tis. Kč. Tyto finanční 
dary byly využity na provoz azylového domu a volnočasové aktivity pro matky a jejich děti. 

STAV A POHYB MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ PETRKLÍČ, o.p.s., V ROCE 2020
V roce 2020 skončilo hospodaření neziskové organizace PETRKLÍČ, o.p.s. se ztrátou ve výši -3 tis. Kč, která 
byla pokryta z rezervního fondu společnosti. 

Společnost měla k rozvahovému dni závazky ve výši 269 tis.Kč. Jedná se o závazky za dodavateli služeb 
a energií, závazky z titulu mezd za 12/2020 činily 218 tis. Kč a závazky za klienty azylového domu z titulu 
složené vratné kauce ve výši 9 tis. Kč. Všechny mzdy a odvody z mezd byly odvedeny v zákonném 
termínu do konce ledna 2021. Společnost má z výsledků hospodaření předchozích let vytvořen rezervní 
fond ve výši 115 tis. Kč.

Dotace MPSV

Dotace Město UH

Tržby z prodeje služeb

Ostatní příspěvky na provoz

Dotace ZK

Ostatní výnosy

55,24 %

24,37 %

12,32 %

2,87 %

4,86 %

1,34 %
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STRUKTURA
ORGANIZACE

Složení správní rady: 
• Ing. Čestmír Bouda – předseda správní rady, místostarosta 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, do 19.11.2020

•  Mgr. Ludmila Briskorinová, členka správní rady, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru 
sociálních služeb Městského úřadu Uh. Hradiště, od 20.11.2020

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

odbor Městského úřadu Uh. Hradiště, do 18. 11. 2020

•  Ing. Ivana Martináková – předsedkyně dozorčí rady, Oddělení rozpočtů a financování, Ekonomický 
odbor Městského úřadu Uh. Hradiště, od 19. 11. 2020

•  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

Ing. Čestmír Bouda
Místostarosta města Uherské Hradiště 

„Většina z nás si nedokáže představit, že by se ocitla v situaci, kdy 
by musela čelit ztrátě takové jistoty, jakou je zázemí rodiny, teplo 
rodinného krbu nebo domov, kde lze žít a ke kterému máme citovou 
vazbu. Bohužel je mezi námi mnoho lidí, kteří se ocitnou v nezáviděníhodné 
situaci a o tyto jistoty přijdou. O to horší je fakt, když se jedná o maminky 
samoživitelky s malými dětmi. Proto je velmi důležité, že mají v systému sociálních služeb své zastoupení azylové 
domy určené právě této cílové skupině a já jsem velmi rád, že v Uherském Hradišti velmi dobře funguje azylový 
dům Petrklíč, ve kterém může být každým rokem ubytováno 23 maminek se svými dětmi. Díky této pomoci je 
jim umožněno pobývat v bezpečném a klidném místě a mohou znovu nastartovat svůj život.“

Mgr. Jitka Zámečníková
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Uherské Hradiště 

„Pro naše oddělení sociálně právní ochrany dětí je velkým přínosem, 
že Azylový dům Petrklíč se nachází právě v našem městě. Bez této 
sociální služby v blízké dostupnosti by byla v některých případech velmi 
složitá sanace rodiny, což znamená především podpora a zachování 

přirozeného rodinného prostředí pro děti a tzv. ozdravení rodiny.

Ne všechny děti mají možnost vyrůstat ve fungující rodině. Děti jsou malé, 
fyzicky i psychicky křehké, bezbranné, a ne všichni rodiče dokáží rozpoznat, 

co je pro jejich děti nejlepší. Ať už jsou důvody pro azylové bydlení matek s dětmi 
jakékoliv, hledáme ve spolupráci se sociálními pracovnicemi z azylového domu pro klientky ty nejlepší možnosti, 
především v zájmu dětí, aby měly tu šanci vést plnohodnotný život a po určité době dokázaly i samostatně řešit 
své problémy. Spolupráce s Azylovým domem Petrklíč je na vynikající úrovni. 

Jsme moc rádi, že v případě potřeb můžeme díky azylovému domu zajistit naším klientům bezpečné 
místo k žití, když se nemají s dětmi kam uchýlit. Společně pracujeme na hledání možných cest, které vedou 
k ochraně zájmů nezletilých dětí. Pracovníci azylového domu s našimi klienty aktivně řeší jejich situaci ve 
všech aspektech péče o nezletilé děti (řádná péče o děti, výchova dětí, finance, bydlení, komunikace s úřady). 
V rámci multidisciplinární spolupráce se kolegyně z azylového domu účastní případových konferencí na našem 
oddělení, kde společně vyhodnocujeme aktuálně rodinnou situaci a tvoříme individuální plány ohrožených dětí 
tak, abychom podpořili pozitivní aspekty rodičovství a jejich kompetencí.“ 

Azyl pro matky s dětmi je umělé prostředí domova, bohužel je však často jedinou možností v kritické chvíli. 
Jedním z hnacích motorů by tak měla být možnost se osamostatnit a díky spolupráci s kolegy z azylového 
domu se toto daří postupně naplňovat. 

PÁR SLOV 
PRO PETRKLÍČ, O.P.S. 
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Ing. Ivo Galousek
Dárce 

„Člověk by měl být na světě pro to, aby spíše dával, než jen bral. A každý 
člověk má vždy něco, co může dát.Proto si myslím, že pomoc druhým by 
měla být přirozená. Darovat matkám s dětmi v PETKLÍČI jsme se s dcerou 
rozhodli proto, že nám po vnucích po odletu do Kanady zůstalo doma 
hodně věcí, oblečení a hraček, které mohou ještě udělat radost mnoha 
dalším dětem i maminkám.“

AVX Czech Republic s.r.o. – Bzenec
Dárce

„Normální je pomáhat“, v duchu tohoto hesla vznikla myšlenka našeho 
manažerského týmu přispět v předvánočním čase k pohodě a radosti 
obyvatelům azylového domu Petrklíč. Všichni jsme pevně věřili, že naše 
darované firemní balíčky udělají radost maminkám i dětem v této nelehké 
a složité době. 

ZPRÁVA 
AUDITORA
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NAŠI 
PODPOROVATELÉ
Srdečně děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří v roce 2020 podpořili činnost našeho azylového domu 
dotací, finančním darem, darováním potřebné věci, nebo služby. 

V roce 2020 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 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální 
služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022. Projevené důvěry si velice vážíme a je pro nás 
závazkem k poskytování služeb na co nejlepší úrovni. 

Z firem, kteří v roce 2020 finančně či věcným darem přispěli na naši činnost bychom rádi poděkovali za 
podporu společnosti EVPÚ Defence, a.s., THERMACUT, k.s., DM drogerie markt a AVX Czech Republic s.r.o. 
– Bzenec. Společná spolupráce a podpora je pro naši neziskovou organizaci velmi důležitá a v roce 2020, 
s ohledem na pandemii velmi potřebná. 

V předvánočním čase jsme byli také podpořeni sbírkou, kterou zorganizovala paní Eva Masaříková z Vések 
s lidmi z Online farmářského tržiště, kteří darovali zdravé potraviny, produkty a finanční dar. Dárkyně z firmy 
CTZ s.r.o věnovaly dětem balíčky na Mikuláše. Firma PEVEKO, spol. s.r.o. z Uherského Hradiště prostřednictvím 
paní Veselé darovala dětem stolní lampičky a termoobaly na svačiny a obědy. Dále pak paní Zámečníková 
a paní Hasoňová přinesly dětem spoustu sladkostí a mléčných výrobků na přilepšenou. 

Rádi bychom jmenovitě poděkovali i naší dlouhodobé dárkyni paní Alexandře Brisudové, která nikdy 
nezapomene na naše děti v období Velikonoc, Mikuláše, Vánoc a dalších svátků.

Nezapomínáme také na pomoc všech individuálních, často anonymních 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.

Spolupráce s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji
V průběhu celého roku 2020 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). 
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V roce 2020 jsme také navázali spolupráci s portálem Darujme.cz, který je největší platformou pro online 
darování v České republice. V rámci toho se snažíme, aby bylo pro všechny darování snadnější, rychlejší 
a dostupnější. Vše potřebné naleznete na našich webových stránkách. 

 

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 2020 sociální službu azylový dům pro ženy a matky s dětmi PETRKLÍČ, o.p.s., 
podpořili: 




