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ČÁST  I. 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
 
Název:  SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, p říspěvková organizace 
 
 
Adresa: Za Humny 2292, 688 01  Uherský Brod 
 
 
Zahájení činnosti: 1. 1. 2005 
 
 
IČO:   71230629 
 
 
Zřizovatel:  Město Uherský Brod 
 
 
Ředitelka:  Ing. Marie Vaškovicová 
   572 612 578 
   739 573 473 
   marie.vaskovicova@ssub.cz 
    
 
web:   www.ssub.cz 
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ČÁST  II. 
 

CHARAKTERISTIKA  ORGANIZACE 
 
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace (SSUB) poskytují své 
služby od 1. 1. 2005. Zřizovatelem je Město Uherský Brod. 
Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění  
a vyhlášky č. 505/2006, v platném znění. 
Snažíme se o to, aby poskytované služby byly efektivní, dostupné, kvalitní, bezpečné pro 
uživatele a hospodárné. 
 

„Chceme pomáhat a podporovat lidi v nepříznivé sociální situaci“. 
 

     V roce 2009 SSUB poskytovaly pečovatelskou službu v Domech s pečovatelskou službou 
v Uherském Brodě – Za Humny a U Žlebu,  ve Starém Hrozenkově, v Domě s chráněnými 
byty sv. Anežky České v Suché Lozi a v dalších domácnostech v Uherském Brodě  
a některých okolních obcích,  dále byla poskytována služba v Nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež v Uherském Brodě, na ulici Větrná a vnikla nová služba Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi pro rodiny v Uherském Brodě a okolních obcích, se sídlem U Žlebu 
1066. Služby jsou poskytovány terénní nebo ambulantní formou. 
  

K 31. 12. 2009 měla organizace 37 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru 
(přepočtený stav 35,5),  jednu pracovnici na Dohodu o pracovní činnosti, jednu pracovnici na 
mateřské dovolené.  
Tabulka jednotlivých profesí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

věk do 29 30 - 39 40 - 49 50 - důchodci 
muži - 1  1 - 
ženy 1 8 12 14 - 

   

pracovní zařazení počet pracovníků 
Ředitelka 1 
Ekonomka  1 
Mzdová účetní, personalista 1 
Správcová + účetní 1 
Účetní 1 
Vedoucí pečovatelské služby 1 
Koordinátor pečovatelské služby 2 
Pracovník sociální péče 22 
Vedoucí + sociální pracovník NZDM 1 
Sociální pracovník 2 
Výchovný nepedagogický pracovník 2 
Údržbář 1 
Uklízečka 1 



 5 

Přehled kontaktů: 
 

1. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod – Za Humny 2292 
 

adresa:   Za Humny 2292 
   688 01  Uherský Brod 
ředitelka:  Ing. Marie Vaškovicová 
   tel. č. 572 612 578 
   mob.  739 573 473 
   e-mail:  marie.vaskovicova@ssub.cz 
 
2. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod – U Žlebu 1066 
 

adresa:   U Žlebu 1066 
   688 01  Uherský Brod 
správcová:  Zdeňka Hniličková 
   tel. č. 572 612 080 
   mob.  736 710 938 
   e-mail:  zdenka.hnilickova@ssub.cz 
 
3. Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod  
 

adresa:   Za Humny 2467  
   688 01  Uherský Brod 
správcová:  Zdeňka Hniličková 
   tel. č. 572 612 080 
   mob.  736 710 938 
   e-mail:  zdenka.hnilickova@ssub.cz 
 
4. Dům s pečovatelskou službou Starý Hrozenkov 
 

adresa:   Starý Hrozenkov 317 
   687 74  Starý Hrozenkov 
   tel. č. 572 696 455 
 
5. Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz 
 

adresa:   Suchá Loz 340 
   687 53  Suchá Loz 
vedoucí:  Marie Horňáková 
   tel. č. 572 631 143 
   e-mail:  dumschranenymibyty@suchaloz.cz 
 
6. Pečovatelská služba Uherský Brod 
 

adresa:   Za Humny 2292 
   688 01  Uherský Brod 
vedoucí:  Bronislava Velecká 
   tel. č.  572 612 574 
   mob.   731 832 918 
   e-mail:  bronislava.velecka@ssub.cz 
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7. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 

adresa:   Větrná 2060 
   688 01  Uherský Brod 
vedoucí:  Bc. Antonín Kunčar 
   mob.   734 447 743 
   e-mail:  vedouci.nzdm@ssub.cz 
 
8. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  
 

adresa:   U Žlebu 1066 
   688 01  Uherský Brod 
sociální pracovnice: Bc. Jana Nuzíková 
   mob.  734 447 742 
   e-mail:  jana.nuzikova@ssub.cz 
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Semináře v roce 2009: 
 
V souvislosti s účinností zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění  
a z něho vyplývajícího povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách má organizace zpracovány plány vzdělávání jednotlivých pracovníků. V roce 2009 
se naši zaměstnanci zúčastnili  těchto vzdělávacích akcí: 
 

� Individuální plánování s uživatelem sociální služby 
� Co je domácí násilí a jak se mu bránit 
� Daň z přidané hodnoty u ÚSC a jimi řízených PO 
� Senioři jako dobrovolníci 
� Rozhovor s dítětem 
� Agresivita jak symptom světa bez hranic 
� Agresivita mládeže 
� 1. sociální konference ve Zlíně 
� Vztahy mezi zřizovatelem a PO 
� Desatero komunikace se zdravotně znevýhodněnými 
� Sebereflexe při práci s klientem a otázka hranic 
� Řešení konfliktních situací s klientem 
� Metody sociální práce 
� Zákony a předpisy v sociální oblasti 
� Chřipková onemocnění a nová vlna pandemie 
� Sebereflexe při práci s klientem 
� Sebekoučování 
� Posilování týmové soudržnosti 
� Dětská práva 
� Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů 
� Využití mediace v sociální práci 
� Zákon o SPOD, rodinná politika 
� Poskytování první pomoci 
� Konference AMALTHEA, Sanace rodin 
� Konflikty mezi rodinou a uživatelem a role poskytovatele v nich 
� Restriktivní opatření v ambulantních službách 
� Co je supervize 
� Účetní uzávěrka 

 
  
V rámci vzdělávacích aktivit jsme navštívili např. Pečovatelskou službu v Otrokovicích  
a Bojkovicích, Charitní dům pokojného stáří v Cetechovicích, Dům s chráněnými byty 
v Korytné, Denní stacionář a Azylový dům pro matky s dětmi v Uherském Brodě, Dům 
s chráněnými byty v Bánově či Domov pro seniory v Nezdenicích, Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi v Otrokovicích, ve Vsetíně a v Havířově. 
 

 
 
 
 
 

 



 8 

ČÁST  III. 
 
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – ZA HUMNY 2292 
 
     Dům s pečovatelskou službou (DPS) Uherský Brod – Za Humny 2292 se nachází na 
sídlišti pod místní Nemocnicí s poliklinikou a jeho provoz byl zahájen na jaře roku 1994 jako 
domov-penzion pro důchodce.  Na základě nového zákona o sociálních službách byly 
domovy-penziony zrušeny a od 1. 1. 2007 je tento dům domem s pečovatelskou službou.  
     Dům s pečovatelskou službou je domem zvláštního určení, kde každý obyvatel má 
přidělen byt Radou města Uherský Brod a dále jsou mu poskytovány základní či fakultativní 
činnosti dle sazebníku pečovatelské služby. 
     Ubytování je poskytováno v 72 obytných jednotkách, z nichž 9 bytů je vícepokojových, 
ostatní jsou garsoniéry. Osm garsoniér je bezbariérových, tedy vhodných pro tělesně 
postižené občany. Každá obytná jednotka má předsíň s vestavěnými skříněmi, kuchyňský 
kout nebo kuchyň, lodžii nebo terasu, koupelnu s vanou nebo sprchou, WC, sklepní box a 
samostatné vodoměry a elektroměr. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, vařičem, lednicí, 
žaluziemi  
a telefonem.  
Mimo obytné jednotky se v budově nachází lékařská ordinace, kadeřnictví, kuchyňský 
provoz, hygienické středisko, knihovna, společenská místnost s rotopedem, dvě společné 
terasy a dva výtahy. V přízemí jsou kanceláře ředitelky, ekonomky, účetních, vedoucí  
a koordinátorky pečovatelské služby. V prvním patře je kancelář sociální pracovnice  
a pečovatelek. V suterénu budovy jsou mimo bytů sklepní kóje a technické zázemí jako 
prádelna, sušárny, kotelna, kolárna, sklady, dílna, šatna. 
           V roce 2009 činilo měsíční nájemné 32,84,- Kč/m2, t.j. dle velikosti obytné jednotky 
v rozmezí od 1.191,- do 1.623,- Kč pro garsoniéry, u vícepokojových bytů pak od 2.085,- do 
3.369,- Kč. Záloha na služby od 1.000,- Kč/ měs. (záloha za vytápění, vodu, úklid, vytápění, 
osvětlení a údržbu společných prostor, výtahů a STA). Ostatní, tj. el. energie, telefonní 
poplatky, odvoz odpadů, televizní a rozhlasové poplatky si nájemci hradí individuálně. 
           
Obyvatelé k 31. 12. 2009 
 
     V DPS bylo k 31. 12. 2009 ubytováno 86 osob, z toho bylo 13 bytů obsazeno dvojicemi. 
Z celkového počtu 86 osob je 22 mužů a 64 žen. 
Nejmladší obyvatelce DPS je 40 let, nejstarší obyvatel má 95 let. Průměrný věk obyvatel  
domu je 75,5 let. 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 86 22 64 
průměrný věk 75,5 74,9 75,7 
 
Věkové složení obyvatel ke dni 31. 12. 2009 
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži     7 11 3 1 22 
ženy   1 1 18 25 19  64 
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Většina obyvatel je mobilních, 2 obyvatelé se vzhledem ke svému zdravotnímu postižení 
pohybují pomocí invalidního vozíku, někteří používají k usnadnění chůze chodítka či  
francouzskou hůl.  
    DPS byl v průběhu roku 2009 plně obsazený. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bylo přijato      
6 nových obyvatel. Na vlastní žádost byl přestěhován 1 obyvatel do vedlejší DPS Za Humny 
2467 a  1 obyvatelka se odstěhovala  k rodině. V tomto období byla dvě úmrtí.  
Výbor obyvatel byl svolán ředitelkou celkem 2 x, schůzka s obyvateli se konala 3 x.  
 
           
 
Aktivity pro seniory 
 
     Mimo poskytování ubytování a péče byly pro obyvatele pořádány zaměstnanci a výborem 
obyvatel různé kulturní a sportovní akce. Lze říct, že většina aktivit je společná pro všechny  
tři DPS v Uherském Brodě. Jsou pořádány různé besedy, výlety, večírky, vystoupení dětí  
a různých souborů. Každou středu odpoledne mají obyvatelé možnost navštívit knihovnu 
přímo v budově, kde si mohou půjčit knížky, případně posedět si a pobesedovat s ostatními 
obyvateli. Ve čtvrtek odpoledne bývá pravidelně ve společenské místnosti bohoslužba slova  
a 1 x za měsíc je sloužena mše svatá se svatým přijímáním v DPS Za Humny 2467.  
Individuálně využívají zájemci rotoped umístěný ve společenské místnosti.   
 
Během roku 2009 bylo pro obyvatele uspořádáno celkem 21 různých akcí: 
 

� Čaganový bál 
� Přednáška „Prevence zaměřená na kriminální činy páchané na starších spoluobčanech“ 
� Oslava MDŽ – návštěva poslance PČR ing. Antonína  Sedi 
� Jarní brigáda 
� Čaj o páté 
� Vystoupení Orchestru Stanislava Sládka ZUŠ ke  Dni matek 
� Vystoupení dětí z MŠ Obchodní ke Dni matek 
� Výlet do Suché Loze 
� Oslavy 15. výročí otevření „Penzionu“ 
� Beseda s poslancem za ČSSD Zdeňkem Škromachem 
� Táborák 
� Zájezd do Rožnova pod Radhoštěm 
� Zájezd na Slovensko – okolí Trenčína 
� Návštěva sklepa ve Bzenci 
� Čaj o páté 
� Přednáška Mgr. Slavíčka na téma Bílé Karpaty – náš kraj 
� Zájezd na Slovácko 
� Mikulášský večírek 
� Vánoční koncert dechové hudby Komňané 
� Vánoční pásmo dětí ze ZŠ v Újezdci 
� Vánoční vystoupení dětí z „Myšiček“ 
 

 
Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice. 
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ČÁST  IV. 
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – U ŽLEBU 1066 
 
    Dům s pečovatelskou službou (DPS) se nachází v jihozápadní části Uherského Brodu 
nedaleko centra města, vlakového a autobusového nádraží. Vznikl rekonstrukcí bývalého 
domu sociálních služeb v roce 1997. Budova stojí na mírném kopci ve velmi pěkném 
a klidném prostředí, obklopena zahradou. 
Ubytování je poskytováno v 17 obytných jednotkách. V každé obytné jednotce je  kuchyňská 
linka, vařič, lednička, sprchový kout, WC. Ostatní nábytek a vybavení si každý obyvatel 
přinese vlastní. V budově není výtah, ale jeden byt je uzpůsoben jako bezbariérový. 
Obyvatelé mohou využívat ze společných prostor velkou terasu v I. poschodí a společenskou 
místnost s rotopedem v suterénu. Každá obytná jednotka má samostatný elektroměr, smlouvu 
si uzavírá s firmou E.ON obyvatel sám. Vodoměry v bytech nejsou. V suterénu budovy je 
kancelář Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD), zázemí pro pečovatelky  
a technické prostory (prádelna, sušárna, kotelna, sklady, archív). 
     V roce 2009 činilo měsíční nájemné 32,84,- Kč/m2, t.j. dle velikosti obytné jednotky 
v rozmezí od 576,- do 1.357,- Kč. Záloha na služby byla od 1.270,- Kč/ měs. (záloha za 
vytápění, vodu, úklid, vytápění, osvětlení a údržba společných prostor, STA). Ostatní,  tj. el. 
energie, telefonní poplatky, odvoz odpadů, televizní a rozhlasové poplatky si nájemci hradí 
individuálně. 
 
Obyvatelé k 31. 12. 2009 
 
     V DPS bylo k 31. 12. 2009 ubytováno 19 osob, z toho 6 mužů a 13 žen, dvě bytové 
jednotky byly obsazeny manželskými dvojicemi. 
Nejmladší obyvatelce DPS je 52 let, nejstarší obyvatel má 86 let. Průměrný věk obyvatel 
domu je 71,2 let. 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 19 6 13 
průměrný věk 71,2 72,0 70,8 
 
Věkové složení obyvatel ke dni 31. 12. 2009 
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži     4  2  6 
ženy    1 4 6 2  13 
 
Všichni obyvatelé jsou mobilní, 1 obyvatel po amputaci části dolní končetiny užívá 
k přepravě na delší vzdálenost automobil. Někteří používají k usnadnění chůze francouzskou 
hůl.  
V průběhu roku zemřeli dva obyvatelé, jeden muž a jedna žena. Byli přijati 3 noví obyvatelé 
(manželský pár a jedna žena). 
Schůzka obyvatel se konala třikrát.  
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Aktivity pro seniory 
 
     Obyvatelé se aktivně zapojují do prací kolem DPS (jarní úklid, květinová výzdoba truhlíků 
či zahrádky). V zimě si zajezdí na rotopedu, v létě rádi posedí v zahradním altánu. 
 
Během roku 2009 se obyvatelé zúčastnili těchto akcí: 
 

� „Čaganový bál“ (DPS 2292) 
� Oslava MDŽ (DPS 2467) 
� Čaj o páté na KD Uh. Brod 
� Výlet do Suché Loze – návštěva DCHB Sv. Anežky České 
� Zájezd do Trenčína  
� Výlet do vinného sklepa ve Bzenci 
� Čaj o páté na KD Uh. Brod 
� Zájezd na Slovácko 
� Mikulášský večírek (DPS 2292) 
� Vánoční posezení ve společenské místnosti DPS 1066  

 
Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice. 
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ČÁST  V. 
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZA HUMNY 2467 
 
     Dům s pečovatelskou službou (DPS) se nachází v klidné části Uherského Brodu, v ulici             
Za Humny, č.p. 2467, v dostupnosti MHD, lékařské služby, lékárny a DPS 2292. 
Provoz domu s pečovatelskou službou byl zahájen 3. 10. 2005. 
     V DPS je 76 obytných jednotek, z toho 12 bytů je bezbariérových. Obytné jednotky mají 
velikost cca 30m2 (do této plochy se počítá pokoj včetně kuchyňského koutu, předsíň, 
koupelna s WC a sklep). Každý byt má balkon nebo terasu. 
Součástí obytné jednotky je kuchyňská linka, vestavěná skříň, garnýže, žaluzie, stropní světla, 
sprchový kout s madlem, elektroměr, vodoměr na teplou a studenou vodu. 
Ostatní vybavení, jako je nábytek, lednice, nádobí, záclony apod. si obyvatelé pořizují sami. 
     V roce 2009 činilo měsíční nájemné 32,84,- Kč/m2, t.j. dle velikosti obytné jednotky 
v rozmezí od 1.098,- do 1.216,- Kč.  Záloha na služby od 900,- Kč/ měs. (záloha za vytápění, 
vodu, úklid, vytápění, osvětlení a údržbu společných prostor, výtahů a STA). Ostatní,  tj. el. 
energie, telefonní poplatky, odvoz odpadů, televizní a rozhlasové poplatky si nájemci hradí 
individuálně. 
     Mimo byty se v DPS nachází společenská místnost s čajovou kuchyňkou, 6 kuloárů, 
z nichž 2 jsou kuřácké, 2 společné terasy. V suterénu je kancelář pečovatelek, správcové, 
hygienické středisko s vanou, sprchou a vaničkou na provádění pedikúr, dále pak rehabilitační 
místnost vybavená cvičebním nářadím a rotopedem, společná sušárna a kolárna a prádelenský 
provoz pro praní prádla obyvatel. 

 
 
Obyvatelé k 31. 12. 2009 
 
     V DPS bylo k 31. 12. 2009 ubytováno 78 osob, 2 byty jsou obsazeny dvojicemi. 
Z celkového počtu 78 osob bylo 22 mužů a 56 žen. 
Nejmladší obyvatelce DPS je 48 let, nejstarší má 89 let. Průměrný věk obyvatel domu je  
76 let. 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 78 22 56 
průměrný věk 76 73 77 
 
 
Věkové složení obyvatel ke dni 31. 12. 2009 
 

věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži   2  6 7 7  22 
ženy   1 3 6 17 29  56 
 
 
O všech obyvatelích se dá říct, že jsou mobilní, 1 obyvatelka s pomocí invalidního vozíku, 
dvě pouze s pomocí druhé osoby, pět s pomocí dvou francouzských holí, 39 s pomocí jedné 
hole a  2 obyvatelé používají k přepravě na delší vzdálenosti elektrický mobilní vozík. 
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V průběhu roku 2009 bylo přijato 10 nových nájemců, z toho 3 muži a 7 žen (všichni  
z Uh. Brodu), jeden byt zůstal po úmrtí obsazen pozůstalým manželem. Za uplynulé období 
ukončili nájem dohodou 2 nájemci, kteří se přestěhovali do jiného typu zařízení. Bylo devět 
úmrtí, z toho 8 žen a 1 muž. 
Schůzka výboru obyvatel se uskutečnila třikrát ,  s nájemci bytů byly celkem dvě schůzky.  
 
 
Aktivity pro seniory 
 
         Pro  obyvatele  byly  uspořádány  různé  kulturní a sportovní akce jako jsou výlety, 
besedy, přednášky, různá vystoupení apod. Tři dny v týdnu probíhá společné cvičení 
v rehabilitační místnosti DPS, je možnost navštěvovat knihovnu ve vedlejší DPS a také každý 
týden probíhají bohoslužby slova a jedenkrát měsíčně je sloužena mše svatá. 
         Obyvatelé DPS mají možnost využívat k posezení společenskou místnost nebo prostory 
kuloárů. V létě je možnost posezení na dvou terasách, vybavených zahradním nábytkem. 
                                                                   
Během roku 2009 bylo pro obyvatele uspořádáno celkem 21 různých akcí: 

 
� „Korálkový bál“  
� Přednáška Prevence zaměřené na kriminální činy 
� Oslava MDŽ 
� Jarní úklid  kolem DPS 
� Čaj o páté v DK Uh. Brod  
� Oslava Dne matek - vystoupení Orchestru Stanislava Sládka ZUŠ 
� Vystoupení dětí z MŠ Obchodní ke Dni matek 
� Výlet do Suché Loze 
� Oslava k 15. výročí otevření „Penzionu“ 
� Táborák 
� Výlet do Trenčína a okolí 
� Výlet na burčák do Bzence 
� Čaj o páté v DK Uh. Brod 
� Beseda na téma Bílé Karpaty – náš kraj 
� Výlet na Slovácko 
� Mikulášský večírek 
� Vánoční koncert Komňané 
� Vánoční pásmo dětí ZŠ Újezdec 
� Vánoční vystoupení dětí z Myšiček 
 
Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice. 
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ČÁST  VI. 
 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STARÝ HROZENKOV 
 
 
Dům s pečovatelskou službou (DPS) Starý Hrozenkov je dům patřící obci Starý Hrozenkov  
a je určen pro důchodce starobní či invalidní. Provoz DPS byl zahájen dne 1. 11. 2002  
s celkovým počtem bytů 19. Byty  jsou vybaveny kuchyňskou linkou se zabudovaným el. 
vařičem, koupelnou se sprchovým koutem a WC a balkonem. Součástí bytu je i menší předsíň 
se zabudovanými skříněmi. Ke každé obytné jednotce náleží sklepní box nacházející se 
v suterénu budovy a elektroměr. Ostatní vybavení jako je nábytek, lednice, nádobí, záclony 
apod. si obyvatelé pořizují sami. Rekonstrukcí nebytových prostor došlo v roce 2009 
k navýšení počtu bytů na 20. 
    V budově DPS se dále nachází kuchyňka s jídelnou, sloužící k výdeji obědů,  které se 
dovážejí z nedalekého rekreačního střediska patřící obci. Obědy se zde vydávají nejen 
obyvatelům DPS, ale i ostatním občanům obce, kteří si pro obědy dochází. Denně se tak na 
DPS vydá kolem 40 obědů.   
V suterénu DPS je prádelna, sušárna, mandlovna a v přízemí kancelář pečovatelek.        
Žádosti o umístění v DPS se sjednávají na Obecním úřadu ve Starém Hrozenkově, kde jsou 
evidovány v pořadníku uchazečů o umístnění v DPS. Přednostně jsou umísťováni obyvatelé 
Starého Hrozenkova a okolních obcí.    
 
Obyvatelé k 31. 12. 2009 
 
     V DPS bylo k 31. 12. 2009 ubytováno 17 osob, z toho 3 muži a 14 žen. Dvě bytové 
jednotky byly k tomuto datu neobsazeny.  Nejmladší obyvatelce je 60 let, nejstarší 93 let. 
Průměrný věk obyvatel domu je 78,6 let. 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 17 3 14 
průměrný věk 78,6 74 79,7 
 
Věkové složení obyvatel ke dni 31. 12. 2009  
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži             1 2   3 
ženy            3 1 8 2     14 
 
Všichni obyvatelé jsou mobilní, někteří však jen s pomocí hole. Celkem u 8 obyvatel se 
provádí komplexní pečovatelská služba.  
V průběhu roku 2009 zemřeli 3 obyvatelé a 1 odešel do jiného zařízení. Nově nastoupili dva 
obyvatelé. 
 
Aktivity pro seniory 
 

� Účast na „Čajích o páté“ v DK v Uh. Brodě 
� Účast na poznávacích zájezdech v Trenčíně a Slovácku 
� Společná večeře a posezení u Štědrovečerního stolu 
� Pravidelné bohoslužby 
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ČÁST  VII. 
 

DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY SV. ANEŽKY ČESKÉ SUCHÁ LOZ 
 
Dům s chráněnými byty sv. Anežky České (DCHB) je dům patřící obci Suchá Loz a byl 
přestavěn z bývalé mateřské školky za přispění obce a Ministerstva pro místní rozvoj. Provoz 
DCHB byl zahájen v srpnu 2007. 
Nachází se zde 14 bytů, z nichž čtyři jsou vícepokojové a deset jednopokojových včetně 
kuchyňského koutu. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s el. vařičem, koupelnou se 
sprchovým koutem a WC. Součástí bytu je i menší předsíň nebo chodbička. Ke každé obytné 
jednotce náleží sklepní box nacházející se v suterénu budovy. Ostatní vybavení jako je 
nábytek, lednice, nádobí, záclony apod. si obyvatelé pořizují sami. 
    V budově DCHB se dále nachází jídelna, která slouží nejen k podávání jídla ale také jako 
společenská místnost využívaná k aktivnímu trávení volného času, hygienické středisko  
a zázemí pro pracovnice v sociálních službách. Dále se zde nachází kaple, kterou obyvatelé 
využívají jak ke každodenním motlitbám, tak k bohoslužbám či mši svaté. V suterénu DCHB 
je prádelna, sušárna, mandlovna, sklepy a kotelna. 
Obědy se dováží z místní školy, v sobotu a v neděli z vedlejší obce Bánov. Je zajišťována 
donáška 30 obědů nejen na DCHB, ale i seniorům z obce.  
Žádosti o umístění do DCHB se podávají na OÚ v Suché Lozi. Přednostně jsou umísťováni 
obyvatelé Suché Lozi a okolních obcí.  
 
 
Obyvatelé k 31. 12. 2009 
 
     V DCHB bylo k 31. 12. 2009 ubytováno 13 osob,  z toho jsou 3 muži a 10 žen. 
Nejmladšímu obyvateli je 64 let, nejstaršímu 89 let. Průměrný věk obyvatel domu je 77,9 let. 
 
 
 celkem muži ženy 
počet obyvatel 13 3 10 
průměrný věk 77,9 77,6 78,2 
 
 
 
Věkové složení obyvatel ke dni 31. 12. 2009  
 
věk do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži             1 1 1  3 
ženy            1 5 4      10 
 
  
V průběhu roku 2009 zemřel jeden obyvatel. Většina obyvatel je mobilní, pouze u dvou 
obyvatelek došlo ke zhoršení zdravotního stavu a jsou mobilní jen částečně.   
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Aktivity se seniory 

 
Akce pořádané během roku 2009: 
 

� Návštěva dětí ze ZŠ o masopustu 
� Návštěva dětí ze ZŠ a MŠ ke Dni matek 
� Návštěva obyvatel DPS z Uh. Brodu 
� Výlet do rekreačního střediska ,,Podhájská“ 
� Posezení u táboráku 
� Účast na poznávacím zájezdě v Trenčíně a Slovácku 
� Beseda s členkami ČČK 
� Lékařská přednáška na téma ,,Přírodní medicína na bolesti kloubů a páteře“ 
� Mikulášský večírek 
� Koledování dětí z MŠ a ZŠ 
� Koledování místního spolku vdaných žen ,,Plkotnice“ 
� Koledování místní Scholy 
� Pečení vánočního cukroví 
� Vánoční koncert dechové hudby Komňané 
� Společná štědrovečerní večeře 

 
 
Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

ČÁST  VIII. 
 

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  UHERSKÝ  BROD 
 
Pečovatelská služba (PS) v Uherském Brodě je poskytována již řadu let, od 1. 1. 2005 je 
zabezpečována SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI UHERSKÝ BROD. 
 

Posláním pečovatelské služby je zamezit vyloučení osob ze společnosti, pomoc a podpora 
lidem v nepříznivé sociální situaci.  
 

Cílem pečovatelské služby je dle potřeb uživatelů poskytovat co nejkvalitnější služby, aby si 
co nejdéle udrželi fyzické i duševní zdraví a co nejdéle zůstali ve svém přirozeném prostředí.  
 

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby plně či částečně invalidní, uživatelé příspěvku na péči, 
osoby, kterým praktický lékař doporučí poskytovat pečovatelskou službu a rodinám, ve 
kterých se narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně dvě děti. 
 

Chceme uživatelům poskytovat co nejkvalitněji služby a péči, aby si co nejdéle udrželi 
fyzické i duševní zdraví a co nejdéle zůstali ve svém přirozeném prostředí.  
 

Každý zájemce o službu uzavírá se SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI UHERSKÝ BROD  Smlouvu 
o poskytování sociální služby, jejíž nedílnou součástí je i platný sazebník. PS v uplynulém 
roce poskytovala:   
a) základní činnosti: 
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                                                                                                                
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu                                                           
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy                                                                                                          
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                                                                                      
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
b) fakultativní činnosti: 
1. Pedikúra                                                                                                                                                           
2. Přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem                                                                               
3. Praní a žehlení prádla v prádelně PS                                                                                                                  
4. Mandlování prádla v prádelně PS                                                                                                                     
5. Koupel v hygienickém středisku                                                                                                                            
6. Jednoduché ošetřovatelské úkony                                                                                                                
7. Velký úklid společných prostor domu a nejbližšího okolí domu                                                                       
8. Dohled nad dospělým nebo dítětem 
9. Zapůjčení invalidního vozíku, chodítka na dobu nezbytně nutnou (dle možnosti organizace) 
10. Zapůjčení vysavače, schůdků v majetku organizace při provádění úklidu v domácnosti  
      uživatele. 
11. Zapůjčení jídlonosiče v majetku organizace 
12. Dovoz prádla do prádelny PS, nákupů, léků  
                                                                                                                     
Fakultativní činnosti mohou být rozšířeny na základě přání uživatele a možností PS, vždy 
však musí být uvedeny a poskytovány na základě aktuálního sazebníku PS a jsou poskytovány 
všem uživatelům za úhradu.   
 

PS zajišťuje služby tak, aby byla zachována důstojnost člověka a bylo respektováno jeho 
soukromí. Pečovatelská služba je dostupná denně. Rozsah služeb je takový, že umožňuje 
uživatelům setrvat v domácím prostředí co nejdéle. 
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Pečovatelská služba je poskytována uživatelům v Uherském Brodě a okolních obcích. Je 
poskytována jako služba terénní (v domácnostech uživatel, a to buď v jejich vlastní 
domácnosti nebo v domácnostech v domech s pečovatelskou službou) a ambulantní               
(v hygienických střediscích a prádelnách PS). K 31. 12. 2009 měla pečovatelská služba  
368 uživatelů, z toho 205 bydlí v domech s pečovatelskou službou a 163 mimo DPS.  
                                                                                                                   
S rostoucím věkem uživatelů a zhoršujícím se zdravotním stavem je stále častěji  žádaná 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, dohled, doprovod 
k lékaři a zajištění nákupů, léků a stravy.    
V uplynulém roce tak došlo k prudkému nárůstu odpracovaných hodin v úkonech péče  
o vlastní osobu. Pečovatelky odpracovaly v roce 2009 celkem 9.375 hodin v přímé péči  
o uživatele, 3.732 hodin strávily dohledem nad nimi, 4.359 hodin věnovaly péči o jejich 
domácnosti a 2.306 hodin strávily při obstarávání nákupů. V prádelnách PS bylo vypráno 
6.330 kg prádla. V terénu bylo rozvezeno 48. 274 obědů.  
Finančně byla v roce 2009 PS zajištěna z úhrad od uživatelů služby, dotace MPSV a 
příspěvku zřizovatele. 
 
 

Uživatelé PS a péče o ně 
 

K 31. 12. 2009 evidovala pečovatelská služba v terénu (mimo DPS) 163 uživatelů. Z toho  
51 mužů a 112 žen. Průměrný věk je 73 let, nejmladšímu uživateli bylo 40 let a nejstaršímu 
93 let. V uplynulém roce jsme pomáhali i v rodině s trojčátky, kterým bylo koncem roku 18 
měsíců. 
Během roku jsme zaznamenali 73 případů ukončení pečovatelské služby a naopak 70 zájemců 
o službu nově požádalo.                                                            
 
Věkové složení uživatel ke dni 31. 12. 2009 – terén (bez DPS) 
 
věk do 4 do 40 do 50 do 60 do 70 do 80 do 90 do 100 celkem 
muži 1  2 6 10 18 13 1 51 
ženy 2  4 4 16 51 32 3 112 

 
 
Zaměstnanci 
 
     O uživatele v domácí péči a domech s pečovatelskou službou se v okrsku Uherský Brod 
v roce 2009 staralo 22 pracovnic v sociálních službách, 2 koordinátorky PS, 1 vedoucí PS.  
Počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2009  je 25. 

 
 
 
 
 
 

 

 
V roce 2009 bylo zaznamenáno celkem 5 stížností, týkajících se poskytování sociální služby. 
Všechny byly okamžitě řešeny a byla učiněna opatření vedoucí ke spokojenosti uživatelů. 
 

 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Vedoucí PS 1 
Koordinátorka PS 2 
Pracovník sociální péče 22 
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ČÁST  IX. 
 

NÍZKOPRAHOVÉ ZA ŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
 

 
 
 
     Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), jehož provoz byl zahájen 1. 10. 2008, 
se nachází na sídlišti Pod Vinohrady, ulice Větrná 2060.  
 
Posláním nízkoprahového zařízení je poskytovat dětem, mládeži a mladým dospělým pomoc 
a zázemí a omezit tak negativní působení vlivu „ulice“ na jejich život. 
 
Cílem NZDM je dětem, mládeži a mladým dospělým zabezpečit podporu pro zvládnutí 
obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních 
společenských situací způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a dovedností, 
posilování motivace vzdělávat se, smysluplné trávení volného času, lepší orientaci v jejich 
sociálním prostředí, podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti. 
 
Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 11 do 26 let, které zažívají 
nepříznivé sociální situace (konflikt, obtížné životní podmínky a události), nemohou či 
nechtějí se zapojit do běžných volnočasových aktivit, dávají přednost trávení volného času 
mimo rodinu nebo které se vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají do konfliktu. Služby 
zařízení nejsou určeny dětem a mládeži, které nepatří do dané věkové skupiny, ze zdravotních 
důvodů vyžadují specifickou asistenční službu nebo pro přenosnou nebo akutní chorobu 
nemohou pobývat v kolektivu či jsou pod přímým vlivem návykových a psychotropních látek.  
 
Služba je poskytována bezplatně. V uplynulém roce byla finančně zajištěna dotací MPSV,  
příspěvkem od našeho zřizovatele a od 1. 10. 2009 byla služba pro mládež a mladé dospělé 
zajištěna  z veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež ve Zlínském kraji“ spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky. 
 
Prostory NZDM se nachází v přízemí budovy č. p. 2060, jsou bezbariérové a zcela mimo 
obytnou část domu. Tvoří je společenská místnost (herna) velká cca 81 m2 , kancelář, sklad  
a  sociální zařízení ve společném užívání, jehož součástí je i WC pro handicapované. 
 
Herna je vybavena nábytkem a elektronikou. Pro volnočasové aktivity jsou k dispozici  dva 
počítače s připojením na Internet, stůl na stolní tenis, elektronické šipky, stolní fotbal, 
boxovací trenažér, mobilní keramická tabule, psací a výtvarné potřeby, knížky a časopisy  
a různé společenské hry. Je zde k dispozici malá kuchyňská linka s dřezem, kde je možné si 
uvařit čaj, kávu či připravit nápoje.  

Kancelář slouží zároveň jako kontaktní místnost.  
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Uživatelé NZDM 
 
     V NZDM bylo v roce 2009 zaznamenáno 3867  návštěv uživatelů ve věku 11 až 20 let.  
 
Uživatelé s uzavřenou dohodou o poskytování sociální služby k 31. 12. 2009 
 
 celkem muži ženy 
počet uživatel 43 26 17 
 
      
Uživatelé mohou využít anonymní schránky, která je umístněna na chodbě, do které lze 
vhodit lístek se svou připomínkou, námětem či problémem nebo využít ke stejnému účelu 
sešit, který je umístněn v prostorách herny. Připomínky a podněty byly průběžně vyřizovány, 
v roce 2009 byla podána elektronicky jedna stížnost, tato byla v zákonné lhůtě vyřešena. 
 
Zaměstnanci 
 
     O uživatele nízkoprahového zařízení se starali dva pracovníci, od 1. 10. 2009 byla přijata 
další sociální pracovnice v souvislosti s podmínkami veřejné zakázky, kterou od tohoto data 
plníme.    

 
 
 
 
 
 

 
Pracovníci se zúčastnili tří schůzek Pracovní skupiny Unie Kompas, která sdružuje NZDM 
v rámci Zlínského kraje. V průběhu měsíce září navštívili vedoucí a pracovnice NZDM  
tři základní školy, speciální školu, učiliště a střední školy v Uherském Brodě a o službě pro 
děti a mládež  informovali výchovné poradce. Pro výchovné poradce byla v měsíci září 
uspořádána beseda přímo v prostorách zařízení, na které byli seznámeni s účelem, vybavením 
NZDM a s rozšířením věkové skupiny na 26 let. Výchovná beseda na téma „Droga - kamarád 
nebo nepřítel“ pak byla nabídnuta i středním školám a učilištím. Této nabídky využily dvě 
školy.     
 
Během roku 2009 se klienti účastnili těchto akcí: 
 

� únor 09  - Valentýnská diskotéka 
� duben 09 - turnaj v malé kopané Zlín 
� květen 09 - POSPOLU 2009  třídenní pobyt zážitkové pedagogiky Modrá  

organizovalo občanské sdružení Tenebrae Fascarum  
� srpen 09 - MYMO 2009 vícedenní pobyt zážitkové pedagogiky Modrá opět s  

o. s. Tenebrae Fascarum  
� září 09  - beseda s psychologem 
� říjen 09 - beseda s dětskou gynekoložkou  
� listopad 09 - beseda na téma „Droga -  kamarád nebo nepřítel“  
� prosinec 09 - Mikulášská diskotéka 

  
 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Vedoucí + sociální pracovník 1 
Sociální pracovník 1 
Pracovník v sociálních službách 1 
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Nejdůležitější události v roce 2009 
 
Uživatelé dosáhli hezkého úspěchu v turnaji malé kopané pořádané Salesiánským klubem 
mládeže ve Zlíně, kterého se zúčastnili poprvé. Po kvalitní přípravě s paní Žáčkovou obsadili 
starší kluci ve velké konkurenci 3. místo a také si odvezli titul nejlepšího střelce turnaje. 
Uživatelé si taky užili spoustu poučné zábavy na pobytech zážitkové pedagogiky, které 
proběhly na motivy filmů „Šifry mistra Leonarda“ a „Titaniku“, které pro ně připravili 
členové občanského sdružení  Tenebrae Fascarum.  

 

Od 1. 10. 2009 je služba pro uživatele ve věku 15 – 26 let zajišťována v rámci veřejné 
zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve 
Zlínském kraji“, na kterou byla uzavřena smlouva se Zlínským krajem v rámci projektu 
“Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“  realizovaného na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí  
a financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem 
smlouvy je zejména pomoc cílové skupině při zapojování do sociálního, kulturního  
a především ekonomického života společnosti a podpořit tak jejich úspěšný vstup na trh 
práce. 

Poskytováním vybrané sociální služby se dle této smlouvy rozumí: 
 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 
2. pracovně výchovná činnost s dětmi, 
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  

 a dovedností, 
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském    
    prostředí, 

 
c) sociálně terapeutické činnosti: 

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob, 

 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
 
 
 
 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍ M 
FONDEM A STÁTNÍM ROZPO ČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.  
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ČÁST  X. 
 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZA ČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI  
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD) zahájila provoz 1. dubna 2009. 
Podnět k vytvoření této služby byl dán z komunitního plánování. Jedná se o poměrně novou 
službu, a to službu sociální prevence. SASRD má sídlo v Domě s pečovatelskou službou  
U Žlebu 1066. Kancelář se nachází v přízemí této budovy a má samostatný přístup.  
 
Poslání SASRD 
 
Jsme terénní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly 
v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, 
které nedokážou sami bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke 
změně.  Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme v přirozeném 
prostředí rodiny. 

Cíle sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Ve vztahu k veřejnosti 

• seznámit širokou veřejnost se sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi 
(SASRD) 

• navázat spolupráci s odborem sociálně-právní ochrany dětí v Uherském Brodě 
(OSPOD) a ostatními odborníky 

Ve vztahu k uživateli 

• aktivizovat uživatele tak, aby pokud je to možné, sám pracoval na zlepšení sociálních 
podmínek své rodiny a tyto nově vytvořené podmínky umožňovaly zdravý vývoj dětí 
a integraci celé rodiny do společnosti  

• postupovat dle individuálního plánu uživatele v souladu s potřebami rodiny 
 
Cílová skupina  
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mohou být poskytovány osobám pečujícím  
o osobu blízkou – rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí,  
u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje 
dítěte (dětí). Jedná se o rodiny s dětmi do 18 let v Uherském Brodě a okolí. 
 
Služba je poskytována bezplatně, v pondělí až pátek v době od 7,00 do 15,30 hodin. V roce 
2009 byla plně financována našim zřizovatelem. 
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Nabídka činností 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí tyto činnosti: 
 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,  
2. pracovně výchovná činnost s dospělými například podpora a nácvik 

rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, 
podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, 
školských zařízeních, 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  
      a dovedností dítěte, 
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, 
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity 

a doprovázení zpět, 
c) sociálně terapeutické činnosti: 

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 

1.   pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
 
Rovněž poskytujeme základní sociální poradenství (např. v oblasti zaměstnanosti, 
volnočasových aktivit dětí, finanční podpory rodin, atd.)  
 
 
Uživatelé SASRD 
 
SASRD byla v roce 2009 poskytována 12 rodinám s dětmi v Uherském Brodě a okolních 
obcích, s další rodinou byl navázán kontakt. V těchto rodinách jsme uskutečnili celkem  
381 intervencí. 
 
Uživatelé s uzavřenou smlouvou o poskytování sociální služby za rok 2009 
 
 celkem muži ženy 
počet uživatelů 12 3 9 

 

Zaměstnanci      

 
 
 
 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Sociální pracovník 1 
Pracovník v sociálních službách 1 
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Službu poskytovala jedna terénní sociální pracovnice a jedna pracovnice v sociálních 
službách. Vedoucí služby zajišťovala ředitelka úvazkem 0,125. Rodiny byly navštěvovány 
v domácím prostředí. Četnost návštěv a délka spolupráce se odvíjela od individuální potřeby 
uživatele s ohledem na závažnost řešené situace. Většina návštěv byla realizována v době  
od 7.00 do 15.30 hod. Pro uživatele byl také vymezen čas, kdy se mohli obrátit na sociální 
pracovnici přímo v kanceláři SASRD.  

Nejdůležitější události v roce 2009 
 
             V červenci jsme zorganizovali v Uherském Brodě pracovní setkání terénních sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z celého Zlínského kraje. Mimo nás se zúčastnily 
tohoto setkání terénní sociální pracovnice z Otrokovic, Vsetína, Valašského Meziříčí  
a Kroměříže. Hostem byla paní Mgr. Monika Fojtáchová, vedoucí oddělení sociálně právní 
ochrany dětí v Uherském Brodě. 
Ve spolupráci s vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí Uh. Brod jsme se koncem 
měsíce července zúčastnili pobytu pro rodiny s dětmi na Maršově. 
V měsíci srpnu jsme se přihlásili do veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji “ , na kterou byla následně 
uzavřena smlouva se Zlínským krajem v rámci projektu „Poskytování služeb sociální 
prevence ve Zlínském kraji“ reg. č. CZ 1.04/3.1.00/05.00026 realizovaného na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem práce a financovaného z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, a to na období 2010 – 2011. V této 
zakázce jsme uspěli a budeme ji realizovat od 1. 1. 2010. 
Ve spolupráci s vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí v Uh. Brodě jsme připravili 
začátkem září setkání u kulatého stolu s řediteli a výchovnými poradci základních  
a mateřských škol, pediatry z Uh. Brodu a okolních obcí. Zde jsme prezentovali naši službu.  
 
 
Vztah k jiným organizacím 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi spolupracovaly s řadou institucí. Úzká 
spolupráce byla s Městským úřadem v Uherském Brodě, s organizací REGIO, LUISA, 
praktickou a speciální školou, Domem dětí a mládeže v Uh. Brodě, nízkoprahovým zařízením 
pro děti a mládež, romským koordinátorem, krajským úřadem, pediatry, sociálně 
aktivizačními službami pro děti a mládež ve Zlínském kraji.   
 
V minulém roce naši službu finančně podpořil zřizovatel Městský úřad Uherský Brod. 
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ČÁST  XI. 
 

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 
 

Pol. Název Rozpočet Skutečnost Rozdíl 

501 Spotřeba materiálu 

 
748 400 

 685 641,00 -62  759,00 

502 Spotřeba energie 
421750 

 355 242,37 -66 507,63 

511 Opravy a údržba 
299 400 

 260565,4 -38 834,60 

512 Cestovné 
11000 

 4621 -6 379,00 

513 Reprezentace 4 000 3889 -111,00 

518 Ostatní služby 740 920 507 817,04 -233 102,96 

521 Mzdy 6 265 600 6 040 712 -224 888,00 

524 Zákonné soc.pojištění 2 134 130 1 921 630 -212 500,00 

527 Zák. soc. náklady 
125 200 

 121 276 -3924,00 

528 Náhrady ND  14 191 14 191,00 

549 Jiné ostatní náklady 86 744 83 437 -3 307,00  

551 Odpisy 192 700 192 703 3,00 

DČ Náklady doplň.činnost  20100 20 100 

  CELKEM NÁKLADY  : 11 029 844 10 211 824 ,81 818 019,19 

     

  VÝNOSY :    

602 Nájem z bytů 2 507 000 2 505 819  

602 Ostatní služby PS 2 540 000  2 687 929  

602 
Ostatní služby  NZDM 
VZ 197 024 107 917,74  

602 Nájmy NP- DČ  229 000 229 997,50 
997,50 

 

 Celkem 602  :   
57 641,74 
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644 Úroky BÚ  357, 94 357,94 

648 Použití rez.fondu 337 500  -337 500 

649  Ostatní výnosy  97799,78 97799,78 

691 Dotace MPSV 2 955 000 2 955 000  

  Dotace Město 2 091 320 2 091 320  

  Dotace obce                           173 000 173 000  

 CELKEM VÝNOSY : 11 029 844 10 849 140,96 -180 703,04 

  
 
Hospodá řský výsledek    

 
637 316,15 

 

Výsledek hospoda ření :   

Druh činnosti v tis. K č Náklady    Rozdíl 
Hlavní činnost   10619143,46 427418,65 

Vedlejší hosp.činnost   229997,50 209897,50 

Celkem    10849140,96 637316,15 
 
     
 
 
     
Tvorba fond ů     
Stav fondů k 31.12.2009   

901 Fond dlouhodobého majetku 800 602,29  

911 Fond odměn    34 000   

912 FKSP   46 961,90   

914 Rezervní fond   477 560,75   

916 Fond reprodukce majetku 120 874,88   
     
 
 
 
 
     
916  FOND REPRODUKCE MAJETKU  - stav k 31. 12.2009 
 
Počáteční stav :              291 880,88  
Odpisy            :   192 703  
Nově pořízený dlouhodobý majetek : 363 709  
Zůstatek fondu :   120 874,88   
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914 FOND REZERVNÍ -stav k 31.12.2009  
Počáteční stav :                                              261 279,37  
Příděl ze zisku :          216 281,82  
DAR- Nadace  pro děti a mládež       
                                             503 016,00  

Čerpání daru           503 016,44  
Zůstatek  fondu :          477 560,75 
     

911 FOND ODMĚN  - stav k 31.12.2009      
Počáteční stav :  4000  
Příděl do fondu z hospod.výsledku                              30 000  
Zůstatek fondu :   34 000   
     

912 FKSP  - stav k 31.12.2009    
Počáteční stav :               31 156,40  
Příděl do fondu z hosp.výsledku :                                         123 663,00  
Čerpání stravování :               -82 266,00   
  Čerpání vitamíny :                                                                    -25 591,50         

Zůstatek fondu :                46 961,90  
 
 
Dotace a příspěvky na provoz 
 
DOTACE MPSV  pro pečovatelskou službu v roce 2009 činila 2 655 000 ,- Kč  a pro 
nízkoprahové  zařízení pro děti a mládež 300 000,- Kč a byla použita na úhradu mzdových 
nákladů. 
 
DOTACE  ÚSC  - Města ve výši  2 091 320,- Kč byla využita  k částečné úhradě mzdových 
nákladů  pro pečovatelskou službu a provozních nákladů pro neziskové  sociální služby typu 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.  
 
DOTACE obce – ve výši 173 000,- Kč spojených  s poskytováním pečovatelské služby 
v Domě s chráněnými byty s. Anežky České v Suché Lozi.. 
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ČÁST  XII. 
 

MAJETEK 
                                                            Pořizovací cena Odpisy/oprávky  Vyřazení Zůstatek 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
018 10 DNM - provoz 43 940,80  43 940,80     
019 01 DNM - provoz 80 000,00      80 000,00   
022 10 DHM - provoz 828 793,32  456 897,22   371896,10   
022 11 DHM   přev SSUH 1 066185,95  1 057 753,95    8432   
022 12 DHM - přev Město 955 417,86  955 417,86    0,00   
022 15 DHM- přev.Město 55 000,00  18 340    36 660   
022 16 DHM  od 1.4.2009 363 709  5095  358614 
028 10 DDHM provoz 961 082,86  961 082,86  0,00   
028 11 DDHM převod SSUH 1 739 491,09  1 739 491,09    0,00   
02812 DDHM -přev Město 4 124 793,17  4 124 793,17    0,00   
028 13 DDHM  přev. Město 659 737,14  659 737,14    0,00   
028 14 DDHM přev.Město 11 130,34  11 130,34    0,00   
028 15 DDHM přev.Město 2 359 357    2 359 357,00    0,00   
028 16 DDHM od 1.4.2009 200 016,90  200 016,90   
Celkem    13 448 655,43     12 593 053,33     855 602,10   

    
1 
   

       
V roce 2009 bylo po řízeno :      
       
022 16 Nouzové osvětlení  53 710    
022 16 Osobní automobil  309 999    
Celkem:   363 709      
     

       
       

      
Odpisy :      
082 10 DHM  170  856    
082 11 DHM  5748    
082 15 DHM  11004    
082 16 DHM  5095    
Celkem      192 703      
          
Vyřazení majetku       
Usnesením č. 2290//R65/09 Rady města bylo schváleno vyřazení majetku v hodnotě 142 785,24 Kč. 
       
028 11 DDHM převod SSUH          55870    
028 12 DDHM Město  85 263,44    
028 13 DDHM převod Město  840    
028 14 DDHM převod Město  811,80    

Celkem   
142 785,24 

       
      
DDHM pořízený v roce 2009      
028 10     113 380 
028 16     200016,90 

028 10  DDHM                               390 660,82  Kč  
313 396,90 
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ČÁST  XIII. 
 

ZÁVĚR 
 
Příspěvková organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, jak již bylo výše uvedeno,  
zahájila svou činnost od 1. 1. 2005.  
Spolupráce s Městským úřadem v Uherském Brodě, a to především s vedením města, Radou 
města, Městským zastupitelstvem, odborem sociálních věcí, odborem správy majetku města,  
informatiky a dalšími odbory byla velmi dobrá. Rovněž tak se starosty obcí, v nichž 
poskytujeme naše služby. 
V uplynulém roce se nám podařilo otevřít novou terénní službu, a to Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi .  Je to služba sociální prevence. 
Od 1. 10. 2009 je služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro klienty ve věku 15 – 26 
let zajišťována v rámci veřejné zakázky „Zajišt ění sítě sociálních služeb typu 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve Zlínském kraji“. Na poskytování této služby 
byla uzavřena smlouva se Zlínským krajem v rámci projektu “Poskytování služeb sociální 
prevence ve Zlínském kraji“.  
Ředitelka a 3 klientky aktivně pracovaly ve skupině senioři v rámci komunitního plánování 
Města Uherský Brod.  
Do dalšího období bychom chtěli dále kvalitně poskytovat naše služby, vzdělávat  
a motivovat pracovníky, čehož chceme dosáhnout i výměnou zkušeností s jinými 
organizacemi poskytujícími obdobné sociální služby.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


