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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
 
Název:   SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace 
 
 
Adresa:  Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod 
 
 
Zahájení činnosti: 01. 01. 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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2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 
 
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace (SSUB) poskytují především soci-
ální služby 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. 
 

„Pomáháme lidem v řešení jejich nepříznivé sociální situace“. 
 

V roce 2019 SSUB zajišťovaly: 
 

 Pečovatelskou službu (PS) 
 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec (NZDM) 
 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) 
 

 Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod (DS) 
 

 Provoz domů s pečovatelskou službou v Uherském Brodě (DPS) 
 

Služby jsou poskytovány terénní nebo ambulantní formou. 
 
 
K 31. 12. 2019 měla organizace 43 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru (přepočtený stav 
42,25).  
 
 

Tabulka jednotlivých profesí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

věk do 29 30 - 39 40 - 49 50 - důchodci 

muži   2  - 

ženy 4 1 16 19 1 

 
 
 
 

 

pracovní zařazení počet pracovníků 

Ředitelka 1 

Ekonomka  1 

Mzdová účetní, personalistka 1 

Správcová + účetní 1 

Účetní 1 

Vedoucí pečovatelské služby 1 

Vedoucí + sociální pracovník 2 

Sociální pracovník 8 

Pracovník v sociálních službách 24 

Údržbář 1 

Uklízečka 2 



 Strana 5 (celkem 22) 
  
  

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 – Za Humny 2467  
 

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 
   e-mail: dpsstaryhrozenkov@seznam.cz 
 
5. Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz 
 

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

adresa:  Za Humny 2292 
   688 01 Uherský Brod 
vedoucí:  Mgr. Jitka Vranková, DiS. 
   tel. č. 572 612 574 
   mob.  731 832 918 
   e-mail:  jitka.vrankova@ssub.cz 
 
 
 
 

mailto:marie.vaskovicova@ssub.cz
mailto:zdenka.hnilickova@ssub.cz
mailto:zdenka.hnilickova@ssub.cz
mailto:dpsstaryhrozenkov@seznam.cz
mailto:dumschranenymibyty@suchaloz.cz
mailto:jitka.vrankova@ssub.cz
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7. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec 
 

adresa:  Kaunicova 77 
   688 01 Uherský Brod 
vedoucí:  Mgr. Alexandra Beníčková 
   mob.   734 447 743 
   e-mail:  vedouci.nzdm@ssub.cz 
 
8. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

adresa:  Větrná 2060 
   688 01 Uherský Brod 
vedoucí:  Ing. Marie Vaškovicová 
   mob.  739 573 473 
   e-mail:  marie.vaskovicova@ssub.cz 
 
9. Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod 
 

adresa:  Partyzánů 2174  
   688 01 Uherský Brod 
vedoucí:  Mgr. Vladimíra Pažitná, DiS. 
   mob. 732 266 684 
   e-mail:  vladimira.pazitna@ssub.cz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vedouci.nzdm@ssub.cz
mailto:marie.vaskovicova@ssub.cz
mailto:vladimira.pazitna@ssub.cz
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Semináře v roce 2019: 
 

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 služ-
bách má organizace zpracovány plány vzdělávání jednotlivých pracovníků. V roce 2019 se naši 
zaměstnanci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 
 

 Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací s klienty, 
 Manipulace a aktivizace s nepohyblivým uživatelem, 
 Dodržování profesionálních hranic jako prevence vzniku problémových situací, 
 Workshop o sdílené péči, 
 Konference o sociálních službách, 
 Konference Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce, 
 Vedení týmu a řešení konfliktů v sociálních službách, 
 Škola zad pro pracovníky v sociálních službách, 
 Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření, 
 Profesionální hranice mezi pracovníkem a klientem, 
 Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet, 
 Projekt ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, 
 Alkoholismus v rodině a jeho dopad na dítě, 
 Individuální plánování v nízkoprahových sociálních službách, 
 Základy motivačně intervenční práce s dospívajícími, 
 Jak na online závislosti u dětí a mladistvých, 
 Příprava a realizace aktivit pro uživatele NZDM, 
 Insolvenční řízení v praxi, 
 Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, 
 Komunita jako místo podpory pro ohrožené rodiny, 
 Nadechni se – psychohygienické a relaxační techniky pro pomáhající profese, 
 Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019, 
 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků, 

 Cestovní náhrady, 

 Roční zúčtování daně, 

 Zákoník práce. 

Pracovníci v jednotlivých službách pravidelně absolvují individuální i skupinová supervizní setkání. 
Někteří pracovníci z jednotlivých služeb absolvovali pracovní stáže v Pečovatelské službě v Bojko-
vicích, v SASRD Uherský Brod, v místním chráněném bydlení a terapeutické dílně, v o. p. s. Po-
dané ruce a v SASRD Uherské Hradiště. Na stážích si pracovníci vzájemně vyměnili své 
zkušenosti. 
 

V uplynulém roce v naší organizaci vykonali praxi studenti z UTB ve Zlíně, SPdgŠ a SZŠ  
sv. Anežky České v Odrách. Pokračovali jsme ve spolupráci se SPŠOA v Uherském Brodě. Stu-
denti této školy vykonávali pololetní praxi v pečovatelské službě, denním stacionáři a nízkopraho-
vém zařízení pro děti a mládež.  
 
V roce 2019 působili v NZDM 4 dobrovolníci z OCH UB a Maltézské pomoci, kteří se podíleli na 
organizaci volnočasových aktivit pro uživatele služby. 
 
 

V denním stacionáři jsme umožnili stáž pracovnici z Terapeutické dílny sv. Justiny a v SASRD pra-
covnici ze SASRD Uherské Hradiště.  
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3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 
 

 
 

„Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.“ Karolína Světlá 
 

Posláním Pečovatelské služby Uherský Brod je podporovat uživatele v činnostech, které sami 
zvládají, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat 
uživatelům k jejich co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí. 
 

Cíl  

 Poskytovat uživatelům podporu a pomoc v běžných činnostech, které již nezvládají udělat 
sami. 

 Poskytováním služby prodloužit uživateli jeho setrvání v přirozeném (domácím) prostředí. 

 Podporovat aktivní spolupráci při péči o uživatele s jeho rodinou a jinými osobami nebo 
službami. 
 

Cílová skupina  

 senioři, 

 osoby se zdravotním postižením, 
Služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž 

lékař doporučí využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního sta-

vu. 

 rodiny s dítětem/dětmi. 
Služba je poskytována rodinám s dětmi, kde se narodily současně tři nebo více dětí, 
a to do čtyř let věku těchto dětí. 

 

Věková struktura: 

 od 18 let 
 

 Služby neposkytujeme 

 osobám, jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 

 osobám s agresivním nebo sexistickým chováním (fyzickým či verbálním), 

 osobám, u kterých nejsou zajištěny podmínky pro kvalitní a bezpečné poskytování služby 
(agresivní zvíře v bytě, nevyhovující hygienické podmínky v bytě, nedostatečné pomůcky 
apod.) 

 

Každý zájemce o službu uzavírá se SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI UHERSKÝ BROD Smlouvu o posky-
tování sociální služby, jejíž nedílnou součástí je i platný sazebník.  
 

PS v uplynulém roce poskytovala 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. 
 
 

Fakultativní činnosti nebyly poskytovány. 
Poskytujeme základní sociální poradenství. 
Úhrady za poskytnuté služby se řídí platným sazebníkem. 
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PS zajišťuje služby tak, aby byla zachována důstojnost člověka a bylo respektováno jeho soukro-
mí. Pečovatelská služba je dostupná denně od 600 do 2200 hodin. Rozsah služeb je takový,  
že umožňuje uživatelům setrvat v domácím prostředí co nejdéle. Pečovatelská služba je poskyto-
vána uživatelům v Uherském Brodě, Starém Hrozenkově, Suché Lozi, Bánově a Bystřici pod Lo-
peníkem. Je poskytována jako služba terénní (v domácnostech uživatelů) a ambulantní  
(v hygienických střediscích a prádelnách PS). O uživatele v domácí péči a DPS se v roce 2019 
staralo 20 pracovnic v sociálních službách, 2 sociální pracovníci a vedoucí služby.  
V průběhu roku nebyla řešena žádná stížnost týkající se poskytování služby. 
K 31. 12. 2019 měla pečovatelská služba 213 uživatelů, z toho  180 bydlelo v domech 
s pečovatelskou službou nebo v domě s chráněnými byty (DCHB) a 33 mimo DPS nebo DCHB.  
V roce 2019 eviduje PS nárůst 40 nových uživatelů služby a úbytek 44 uživatelů služby. 
Pečovatelky v tomto roce odpracovaly celkem 22.120 hodin v přímé péči o uživatele, na cestě 
k uživateli nebo od uživatele strávily pečovatelky celkem 3.811 hodin. V  prádelnách PS bylo vy-
práno 4.855 kg prádla a v terénu bylo rozvezeno celkem 30.289 obědů. 
 
Finančně byla v roce 2019 pečovatelská služba zajištěna z úhrad od uživatelů služby, vyrovnávací 
platby Zlínského kraje - dotace MPSV, z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti a zajiště-
ní priorit sociálních služeb a z příspěvků od zřizovatele a obcí, ve kterých PS působí. 
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DPS a DCHB, ve kterých byla v roce 2019 pečovatelská služba poskytována: 
 

3.1. DPS Uherský Brod, Za Humny 2292 

 72 obytných jednotek, z toho 8 bytů vícepokojových, ostatní garsoniéry (8 bezbariérových), 

 je zde lékařská ordinace, kadeřnictví, kuchyňský provoz s jídelnou, prádelna, hygienické 
středisko, kanceláře a zázemí SSUB a pečovatelské služby, 

 k 31. 12. 2019 bylo ubytováno 78 osob, z toho 17 mužů a 61 žen, nejstaršímu obyvateli by-
lo 95 let, průměrný věk obyvatel byl 80 let, 

 v průběhu roku bylo do DPS přijato 10 nových obyvatel, 3 se odstěhovali a 7 obyvatel ze-
mřelo, 

 k 31. 12. 2019 mělo smlouvu na poskytování PS uzavřeno 73 obyvatel DPS. 
 

3.2. DPS Uherský Brod, Za Humny 2467 

 76 obytných jednotek, z toho 12 bytů bezbariérových, 

 je zde zázemí pro pečovatelskou službu, kancelář správcové a sociální pracovnice, prádel-
na, hygienické středisko, dále pak rehabilitační místnost vybavená cvičebním nářadím, 

 k 31. 12. 2019 ubytováno 79 osob, z toho 21 mužů a 58 žen, nejstarší z nich měla 98 let, 
průměrný věk obyvatel byl 79 let, 

 v průběhu roku bylo do DPS přijato 9 nových obyvatel, 5 obyvatel se odstěhovalo  
a 5 obyvatel zemřelo, 

 k 31. 12. 2019 mělo smlouvu na poskytování PS uzavřeno 75 obyvatel DPS. 
 

3.3. DPS Starý Hrozenkov 

 je zde 19 bytů, kuchyňka s jídelnou, sloužící k výdeji obědů, které se dovážejí, zázemí  
pro pečovatelky, prádelna,  

 žádosti o umístění v DPS se přijímají na Obecním úřadě ve Starém Hrozenkově,  

 k 31. 12. 2019 ubytováno 17 osob, z toho 5 mužů a 12 žen, nejstarší z nich měla 96 let, 
průměrný věk obyvatel byl 80 let, 

 v průběhu roku se do DPS přistěhoval 1nový obyvatel, 

 smlouvu na poskytování PS mělo k 31. 12. 2019 uzavřeno 17 obyvatel DPS.  
 

3.4. Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz (DCHB) 

 nachází se zde 14 bytů, jídelna, hygienické středisko, prádelna, zázemí pro pečovatelky  
a hodně navštěvovaná kaple,  

 žádosti o umístění do DCHB se podávají na Obecním úřadě v Suché Lozi,  

 k 31. 12. 2019 ubytováno 15 osob, z toho 6 mužů a 9 žen, nejstarší z nich bylo 93 let, prů-
měrný věk byl 80 let,  

 v průběhu roku se přistěhoval 1 obyvatel, 1 obyvatel zemřel, 

 smlouvu na poskytování PS mělo k 31. 12. 2019 uzavřeno 15 obyvatel DCHB. 
 
Aktivity pro seniory 
 

Pro obyvatele DPS i DCHB bylo během roku 2019 uspořádáno několik akcí, např.: 
 taneční zábavy, 
 besedy, vystoupení dětí, výlety, 
 předvánoční večírky, vánoční vystoupení aj. 

Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronikách. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Strana 11 (celkem 22) 
  
  

4. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 
 

„Zde je bezpečněji než na ulici.“ 
 

Posláním nízkoprahového zařízení je poskytovat dětem a mládeži pomoc a zázemí a omezit tak 
negativní působení vlivu „ulice“ na jejich život. 
 

Cíle NZDM 
 uživatel je začleněn do vrstevnické skupiny a umí se zdravě prosazovat v kolektivu, je 

schopen navazovat a udržovat vztahy (vrstevnické, partnerské, rodinné, v rámci společ-
nosti), 

 uživatel pracuje na řešení své nepříznivé sociální situace a snaží se jí předcházet, 
 uživateli je zprostředkován kontakt s širším sociálním prostředím (doprovod na úřady, výle-

ty, sportovní turnaje, exkurze aj.), je schopen samostatného jednání s institucemi, 
 uživatel si rozvíjí své sociální dovednosti a schopnosti (sepsání životopisu, pohovor  

v zaměstnání, vyřízení občanského průkazu, jednání s úřadem práce, osvojování sociál-
ních rolí aj.), má základní právní povědomí (např. je poučen o právních důsledcích páchání 
trestné činnosti apod.), 

 uživatel chápe povinnost pravidelné školní docházky a potřeby vlastního vzdělávání, má 
pozitivní vztah ke vzdělávání a je motivován k úspěšnému dokončení profesní přípravy, 

 uživatel realizuje své nápady a smysluplně tráví volný čas v klubu i mimo něj (kroužky, 
vlastní nápady a aktivity v klubu, volnočasové aktivity aj.), 

 NZDM poskytuje uživateli bezpečný prostor a uživatel si je tohoto vědom. 
 

Cílová skupina 

 děti a mládež ve věku od 6 do 10 let a od 11 do 20 let 
o které zažívají nepříznivé sociální situace (konflikty, obtížné životní podmínky a udá-

losti),  
o nemohou či nechtějí se zapojit do běžných volnočasových aktivit, 
o dávají přednost trávení volného času mimo rodinu nebo se díky svému životnímu 

stylu dostávají do konfliktů, 
o potřebují radu, podporu, pomoc, popřípadě doporučení jiné služby, které jim můžou 

být v dané ohrožující situaci nápomocny, 
o mají zájem dosáhnout změny ve svém životě v oblastech, které vnímají jako nevy-

hovující, znevýhodňující či ohrožující.  
 
Služby NZDM neposkytuje: 

 osobám, které nepatří do věkové skupiny, 

 osobám, které ze zdravotních důvodů vyžadují specifickou asistenční službu, 

 osobám, které pro přenosnou chorobu nemohou pobývat v kolektivu, 

 osobám, které jsou pod přímým vlivem návykových a psychotropních látek. 
 
Uživateli naší služby se mohou stát již v lednu roku, kdy dosáhnou šestého, respektive jedenácté-
ho roku. Snažíme se tím, alespoň částečně, zachovat anonymitu, na kterou mají v rámci principu 
anonymity právo.  
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V NZDM jsou poskytovány následující činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 Rozvoj poznávacích a motorických dovedností uživatelů, hygienických a společenských 
návyků. 

 Volnočasové aktivity. 

 Preventivní programy. 

 Doučování školní či mimoškolní látky. 

 Situační intervence. 

 Dílny. 

 Kontaktní práce s uživatelem 

 Pobyt v zařízení – bez čerpání dalších služeb. 
 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – tato činnost umožňuje uživatelům lepší 
orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí: 

 Např. výlety a exkurze mimo lokalitu, ve které se NZDM nachází. 

 Účast uživatelů např. na kulturních či sportovních akcích (fotbalový turnaj nízkoprahových 
zařízení Zlínského kraje, účast na Brodském máji apod.). 

 Společné akce s uživateli jiných zařízení či organizací. 

 Besedy na různá témata. 

 Akce pro veřejnost, den otevřených dveří atd. 
 

c) sociálně terapeutické činnosti: 

 Vyslechnutí uživatele, nalezení cesty řešení v oblasti, kterou uživatel aktuálně řeší. 

 Skupinová práce. 

 Pomoc uživateli v krizi. 
 

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

 Poradenství a informační servis. 

 Zprostředkování dalších služeb (doprovod). 

 Kontakt s institucemi (s úřady apod.). 

 Práce s blízkými osobami uživatele se souhlasem uživatele. 
 

Poskytujeme základní sociální poradenství.  
 
Služba se nachází ve zrekonstruovaných prostorách půdní vestavby Panského domu na adrese 
Kaunicova 77 v Uherském Brodě. Součástí prostor je samostatná kontaktní místnost, zázemí pro 
pracovníky a společenská místnost o rozloze 275 m2. Dále se v prostorách NZDM nachází sklady 
a sociální zařízení. Součástí služby jsou také prostory Preventivního centra, které slouží k přípravě 
a realizaci preventivních programů pro školská a jiná zařízení.  
Mimo vybavení nábytkem jsou prostory vybaveny počítačovým vybavením s připojením na inter-
net, boxovacím trenažérem, kulečníkovým stolem, stolním fotbálkem, herní konzolí Xbox One S, 
mobilní keramickou tabulí, výtvarnými a psacími potřebami, knihami a časopisy, různými společen-
skými hrami, plně vybavenou kuchyňskou linkou, která slouží k nácviku soběstačných činností uži-
vatelů služby. 
 
V roce 2019 bylo zaznamenáno 4.519 návštěv uživatelů obou věkových kategorií a k 31. 12. 2019 
mělo uzavřenu Dohodu o poskytování sociální služby 149 uživatelů. V centru preventivních aktivit 
bylo v roce 2019 realizováno 68 preventivních programů. 
 
Za rok 2019 neevidujeme žádnou stížnost na chod či provoz NZDM. 
 
V průběhu roku byla služba zajišťována čtyřmi pracovnicemi (vedoucí + sociální pracovnice, dvě 
sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách). 
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Aktivity s uživateli:  

 prázdninová aktivita s uživateli NZDM – nocovka v klubu, 
 výtvarný workshop, 
 sbírka kabelek pro charitativní akci – Kabelkový veletrh, 
 sbírka použitých baterií, elektrospotřebičů a malého nářadí v rámci Dne Země, 
 spoluorganizace Dne Země na Masarykově náměstí, 
 účast na Dni Země v areálu RPG Recycling, 
 logická hra – únikovka ve Šrumci, 
 zapojení do projektu Vy rozhodujete, my pomáháme! – získání nového PC, 
 výlet do Olomouce – Laser game, motokáry,  
 výlet do Uherského Hradiště – laser game, exit game, návštěva NZDM Tulip, 
 týden nízkoprahových klubů, 
 kreativní workshop v NZDM, 
 účast na Dni evropského dědictví, 
 vzdělávací plán Máte Slovo a XP pátek, 
 účast na Dni bez aut, 
 organizace pracovní skupiny všech NZDM ve Zlínském kraji, 
 oslava Rok Šrumce, 
 vánoční tvoření, 
 předvánoční posezení. 

 
 

O jarních prázdninách se uživatelé měli možnost zúčastnit programu Nocovka v klubu, během kte-
rého se uživatelé navzájem seznamovali a zkoušeli oceňovat kamarády. V dubnu se NZDM zapoji-
lo do dobročinné sbírky kabelek v rámci Kabelkového veletrhu, jehož výtěžek byl věnován na 
pracovní terapii lidí s mentálním postižením a do organizace akce Den Země, v rámci kterého pra-
covníci NZDM zajišťovali provoz jednoho stanoviště na Masarykově náměstí. Klienti i pracovníci 
sbírali staré baterie, vysloužilé elektrospotřebiče a malé železné nářadí. Zaměstnanci zajistili pro-
voz jednoho stanoviště během akce Den Země v areálu RPG Recycling. Od této společnosti 
NZDM Šrumec dostalo finanční příspěvek, který byl použit k financování výletu do Olomouce, kde 
se uživatelé nejprve poprali s překážkami v Laser game, a následně testovali řidičské dovednosti 
při jízdě v motokárách v Lamborghini areně.  
Na konci školního roku byla pro uživatele připravena logická skupinová hra s názvem Únikovka, při 
níž museli uživatelé vyřešit zapeklité úkoly. Začátkem července se zařízení zapojilo do výzvy na-
dačního fondu Tesco v rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme!“, ve které mohla veřejnost 
hlasovat a podpořit projekt NZDM. Z finančního daru projektu bylo pořízeno nové počítačové vyba-
vení sloužící k vzdělávacím účelům uživatelů NZDM. V září se zařízení zapojilo do celorepublikové 
akce Týden nízkoprahových klubů, v rámci kterého bylo přiblíženo fungování služby veřejnosti. 
Během tohoto „Týdne“ si uživatelé mohli zdarma vyzkoušet virtuální realitu a závěrem byl kreativní 
workshop s možností si vyrobit lapač snů. V tomto měsíci se NZDM zapojilo i do akce Den bez aut, 
kde zajistilo chod jednoho stanoviště pro školy a školky z celého okolí. V průběhu podzimních 
prázdnin čekal na uživatele výlet do Uherského Hradiště, který byl financován z daru od RPG 
Recycling. Během tohoto výletu si uživatelé otestovali své logické dovednosti při akci Exit game. 
Další částí programu byla návštěva v NZDM Tulip, kde si všichni účastníci prohlédli prostory jiného 
NZDM. Třetí den v měsíci prosinci se nesl v duchu oslav výročí nízkoprahového zařízení v nových 
prostorách. Před Vánocemi proběhlo také tvoření vonných svíček a předvánoční posezení. 
 
Služba je poskytována bezplatně. V roce 2019 byla finančně zajištěna z vyrovnávací platby Zlín-
ského kraje – dotace MPSV, příspěvkem zřizovatele a finančním darem od společnosti RPG 
Recycling, s. r. o. Uherský Brod a nadačním fondem Tesco. 
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5. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
 

 
 

„Dobrý rodinný život není nikdy dílem náhody, ale vždy tím, o co se museli usilovat ti,  
kteří ho sdílí.“ James H. S. Bossard 

 
 

Poslání služby 
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 samy 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 služby  
Rodina je vedena k tomu, aby byla schopná: 

 zajistit výchovu a vzdělávání dětí přiměřeně jejich věku (prevence odebírání dětí z rodiny), 
 samostatně vyřizovat záležitosti na úřadech, u lékaře, ve škole, aj., 
 řešit nepříznivou finanční situaci, 
 zabezpečit své finanční potřeby z příjmu ze zaměstnání (prevence závislosti na sociálních 

dávkách). 
 

Cílová skupina osob, jíž jsou služby poskytovány 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou 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 dlouhodobé 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 ORP Uherský Brod (29 obcí ve správním obvodu Uherský Brod). 
 

Služby nejsou určeny pro bezdětné rodiny a pro rodiny s dětmi staršími 18 let. 
 
Kapacita 

 4 klienti v daný okamžik. 
 
Nabídka služeb  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovnicemi formou: 

 terénní – návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí uživatele,  

 ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři SASRD, 
a nabízí tyto základní činnosti: 

 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. pracovně výchovná činnost s dětmi (např. nácvik činností spojených s domácností – úklid, 

nákupy),  
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování 

včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompe-
tencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte 
(např. společné hraní her, které vedou k rozvoji dítěte), 
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4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. domácí pří-
prava dítěte na vyučování), 

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. podpora účastí 
dětí v kroužcích, na letních táborech, pěstování hobby u dospělých, smysluplné společné 
trávení volného času v rodině), 
 

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

c) sociálně terapeutické činnosti: 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a so-
ciálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (např. aktivní na-
slouchání, nácvik modelových situací pro jednání na úřadech, videotrénink interakcí – 
práce s kamerou), 
 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc s vyplněním formulářů, pomoc  

při sepisování žádosti o splátkový kalendář, podpora při hledání zaměstnání a bydlení), 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších akti-

vitách podporujících sociální začleňování osob (podpora komunikace v širší rodině, infor-
mace o společenském dění, návštěva společenského zařízení apod.). 
 

Poskytujeme základní sociální poradenství.  
 
Zázemí SASRD se do 31. 07. 2019 nacházelo v Uherském Brodě v Domě s pečovatelskou služ-
bou, U Žlebu 1066. Od 01. 08. 2019 (po dobu rekonstrukce budovy 1066) se služba nachází na ad-

rese Větrná 2060 v Uherském Brodě. 
 

V roce 2019 byla služba poskytována 50 rodinám s dětmi v ORP Uherský Brod čtyřmi sociálními 
pracovnicemi. V těchto rodinách bylo realizováno 1606 intervencí. Služba byla zajišťována terénní 
formou v pondělí až pátek od 700 do 1530 hodin a ambulantní formou ve středu a pátek od 700 
do 1530 hodin.  Po předchozí domluvě s uživateli byla služba k dispozici také v pondělí až čtvrtek 
od 1530 do 1700 hodin. 
 

V ambulantní místnosti je k dispozici mj. počítač s přístupem na internet pro rychlé vyhledávání 
potřebných informací, hrací kout pro děti a další základní vybavení a pomůcky pro práci s rodiči  
i dětmi. Pro výkon sociální práce má SASRD k dispozici také kameru, která slouží k videotrénin-
ku interakcí, a tablet s možností připojení k internetu (je využíván převážně v terénu ke hledání 
bydlení, zaměstnání, apod.).  Dále jsou využívány odborné knihy, dětské knihy, stolní hry, volno-
časové pomůcky pro děti, didaktické pomůcky vhodné pro různé věkové kategorie. Pro práci v te-
rénu byl využíván v rámci operativního leasingu osobní automobil.  
V průběhu roku 2019 rodiny uživatelů řešily problémy např. s výchovou dětí, s bydlením, 
s předlužením, s nezaměstnaností, se vzájemnou komunikací. 
Při výkonu sociální práce jsme spolupracovali zejména se sociálními pracovnicemi OSPOD  
v Uh. Brodě a v Uh. Hradišti, s pracovnicemi ÚP a OSSZ v Uh. Brodě, s Centrem poradenství pro 
rodinné a partnerské vztahy, s klinickým psychologem, se zástupci ZŠ a MŠ v ORP Uherský Brod, 
se Střediskem výchovné péče Domek Zlín a HELP v Uh. Brodě, s dluhovými poradnami, s insol-
venčními správci, Centrem potravinové a materiální pomoci a Azylovým domem pro matky s dětmi 
při místní Charitě, s místními pediatry, s nadací Agrofert, J&T a dalšími institucemi. 
 

Služba je poskytována bezplatně. V roce 2019 byla finančně zajištěna z projektu Podpora a rozvoj 
vybraných sociálních služeb na území Zlínského kraje a příspěvkem zřizovatele.  
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6. DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM A MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM UHERSKÝ BROD 

 
„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto,  

jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“ (Romain Rolland) 
 

Poslání denního stacionáře 
V denním stacionáři jsou zajištěny služby sociální péče lidem, kteří jsou z důvodu mentálního, tě-
lesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiné 
osoby. Sociální služba pomáhá těmto lidem zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich 
osobní aktivity. Umožňuje pečujícím členům rodiny být aktivní na trhu práce a ve společnosti. 
 

Cíle denního stacionáře 

 udržet stávající schopnosti uživatelů služby zvládat základní životní potřeby co nejdéle, 

 umožnit pravidelný kontakt mezi uživateli sociální služby, 

 zajistit kontakt uživatelů sociální služby s běžnou společností. 
  

Cílová skupina denního stacionáře 
Sociální služba je určena lidem se středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombino-
vaným postižením ve věku od 16 do 60 let, kteří jsou z důvodu svého mentálního, tělesného nebo 
kombinovaného postižení závislí na pravidelné pomoci jiné osoby. 
 

V denním stacionáři jsou poskytovány ambulantní služby v rozsahu: 
 

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, 
4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
6. sociálně terapeutické činnosti, 
7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

b) fakultativní činnosti 
Přeprava uživatele sociální služby z místa bydliště do zařízení poskytovatele a zpět a přepra-
va mezi specializovanými pracovišti. 

 

Poskytujeme základní sociální poradenství. 
 

Úhrady za poskytnuté služby se řídí platným sazebníkem. 
 

Provoz denního stacionáře je zajištěn v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00 hodin. Provoz za-
řízení není zajištěn o sobotách, nedělích a státních svátcích. 
 

Denní harmonogram sociální služby 
 

07:00 – 09:00    zahájení provozu, příchod klientů do zařízení, 
08:30 – 09:00    snídaně, svačina, 
09:00 – 11:30     výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, soci-
álně terapeutické činnosti,  

11:30 – 12:30    oběd, 
12:30 – 13:30    odpočinek, individuální zájmová činnost, 
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13:30 – 15:30    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, soci-
álně terapeutické činnost, 

15:30 – 16:00    postupný odchod klientů ze zařízení.  
 
Kapacita denního stacionáře  
Maximální kapacita zařízení je 12 klientů v jeden okamžik. 
 
Zajištění stravy 
Snídani, svačiny a pití mají klienti z vlastních zdrojů. Oběd je zajištěn od externího dodavatele.  
 
Stavební členění a vybavení zařízení 
Pro klienty zařízení jsou určeny prostory: 

 šatna klientů vybavená židlemi, lehátkem, uzamykatelnými skříňkami a lednicí, 
 umývárna (vybavená sprchovým koutem a lehátkem), 
 WC pro muže, WC pro ženy, 
 pobytová místnost vybavená audiovizuální technikou, pracovními stoly, sedačkou, sedacími 

vaky, kuchyňským koutem, PC, 
 místnost pro odpočinek,  
 snoezelen (místnost určená pro individuální terapeutické a aktivizační techniky) vybavená 

vodním relaxačním lůžkem a audiotechnikou. 
Zařízení je vybaveno kompenzačními pomůckami (vozíky, křesla s klínem, chodítka, zvedák) a re-
habilitačními pomůckami (masážní křeslo, běžecký trenažér, aktivní a pasivní trenažér dolních  
a horních končetin).  
 

V roce 2019 denní stacionář pravidelně navštěvovalo 15 klientů, z nichž bylo 11 mužů a 4 ženy ve 
věkovém průměru 30 let. DS navštěvovali klienti z Uh. Brodu, Luhačovic, Prakšic, Nezdenic, Záho-
rovic, Komně, Horního Němčí, Strání a Suché Loze. 
Pracovnice v přímé péči v tomto roce odpracovaly celkem 3.790 hodin v přímé péči o uživatele, 
bylo uskutečněno 1.507 intervencí a zaznamenáno celkově 1 691 kontaktů. 
Ze základních činností, které poskytuje naše služba, byly nejvíce využívány výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti a pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. 
V zařízení pracovali čtyři pracovníci (vedoucí + sociální pracovník a tři pracovnice v sociálních 
službách). 
 

Aktivity s uživateli: 
 výlet do Luhačovic, 
 výlet do ZOO Lešná, 
 výlet na rozhlednu v Uh. Brodě, 
 výlet na zámek Bojkovice,  
 návštěva Penzionu na Žítkové, 
 návštěva kina Máj, 
 pravidelné odborně vedená muzikoterapie a canisterapie, 
 pravidelné návštěvy klientů terapeutické dílny sv. Justiny. 

 

 

Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronice. 

  
Finančně byla v roce 2019 sociální služba denní stacionář zajištěna z úhrad uživatelů sociální 
služby, z vyrovnávací platby Zlínského kraje - dotace MPSV, z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění 
dostupnosti a zajištění priorit sociálních služeb, příspěvkem zřizovatele, finančním darem od spo-
lečnosti RPG Recycling, s. r. o. Uherský Brod a od spolku Kamarádi Uherský Brod, z. s. 
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7. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
 

Účet Název Rozpočet Skutečnost Rozdíl 

NÁKLADY: 

501 Spotřeba materiálu 553 900,00 534 911,69 -18 988,31 

502 Spotřeba energie 505 500,00 450 650,04 -54 849,96 

511 Opravy a udržování 887 500,00 828 965,03 -58 534,97 

512 Cestovné 27 000,00 30 127,00 3 127,00 

513 Reprezentace 10 000,00 10 001,00 1,00 

518 Ostatní služby  1 081 500,00 1 058 220,61 -23 279,39 

521 Mzdy 14 569 310,00 14 530 333,00 -38 977,00 

524 Zákonné sociální pojištění 4 861 550,00 4 868 204,97 6 654,97 

525 Jiné sociální pojištění 60 000,00 60 325,00 325,00 

527 Zákonné sociální náklady 885 055,00 880 697,67 -4 357,33 

531 Daň silniční 13 425,00 13 425,00 0,00 

538 Poplatky správní 1 000,00 930,00 -70,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 55 000,00 54 363,00 -637,00 

551 Odpisy 124 681,00 124 680,72 -0,28 

558 DDHM, DDNM 371 500,00 356 952,11 -14 547,89 

CELKEM NÁKLADY 24 006 921,00 23 802 786,84 -204 134,16 

z toho 
Náklady HČ (hl. činnost) 23 872 771,00 23 668 905,04 -203 865,96 

Náklady DČ (dopl. čin.) 134 150,00 133 881,80 -268,20 

 

Účet Název Rozpočet Skutečnost Rozdíl 

VÝNOSY: 

602 02 Služby DS úhrady 389 000,00 390 403,00 1 403,00 

602 03 Služby DS FAČ 3 000,00 4 248,00 1 248,00 

602 30 Služby PS 3 079 600,00 3 152 591,00 72 991,00 

603 10 Nájem byty 2 715 000,00 2 727 664,00 12 664,00 

603 91 Nájem NP VHČ 207 000,00 206 675,00 -325,00 

648 10 Čerpání RF z výsl. hosp. 67 400,00 0,00 -67 400,00 

648 11 Čerpání RF z ost. zdrojů 106 000,00 106 000,00 0,00 

672 10 Příspěvek zřizovatele 3 730 000,00 3 730 000,00 0,00 

672 11 Obce SL 100 000,00 100 000,00 0,00 

672 12 Obce SH 40 000,00 40 000,00 0,00 

672 13 ZK Dostupnost 13 201 121,00 13 201 121,00 0,00 

672 16 ZK Priority 368 800,00 368 800,00 0,00 

CELKEM VÝNOSY: 24 006 921,00 24 027 502,00 20 581,00 

z toho 
 
       

HČ Výnosy HČ (hl. činnost) 23 799 921,00 23 820 827,00 20 906,00 

DĆ Výnosy DČ (dopl. čin.) 207 000,00 206 675,00 -325,00 

    HČ DČ CELKEM  

Výsledek hospodaření  151 921,96 72 793,20 224 715,16 
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Druh činnosti v tis. Kč Náklady Výnosy Rozdíl 

 

Hlavní činnost 23 668 905,04 23 820 827,00 151 921,96 

 

Vedlejší hospodářská čin-
nost 

133 881,80 206 675,00 72 793,20 

 

Celkem  23 802 786,84 24 027 502,00 224 715,16 

 
 
 
 

Tvorba fondů 

Stav fondů k 31. 12. 2019 

411 Fond odměn (FO) 141 141,09 

412 FKSP 232 625,66 

414 Rezervní fond (RF) 
1 719 

935,18 

416 Fond investiční (IF) 928 372,20 

 
 
 

Fond reprodukce majetku 

Stav k 31. 12. 2019 

Počáteční stav 

  

1 108 671,48 

  

Odpisy  124 680,72 

Převod z RF 0,00 

Odvod zřizovateli 200 000,00 

Nově pořízený dlouhodobý majetek 104 980,00 

Zůstatek fondu 928 372,20 

 
 

Fond rezervní 

Stav k 31. 12. 2019 

Počáteční stav  1 597 114,61 

Příděl ze zisku  152 820,57 

Převod do IF 0,00 

Ostatní tvorba 76 000,00 

Čerpání rezervního fondu 106 000,00 

Zůstatek fondu  1 719 935,18 
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Fond odměn 

Stav k 31. 12. 2019 

Počáteční stav 141 141,09 

Příděl do fondu 0,00 

Čerpání fondu 0,00 

Zůstatek fondu 141 141,09 

 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Stav k 31. 12. 2019 

Počáteční stav 238 719,48 

Příděl do fondu 292 718,18 

Čerpání stravování 225 750,00 

Čerpání-kultura, sport 71 063,00 

Čerpání nepeněžní dar 1 999,00 

Zůstatek fondu 232 625,66 

 
 

 
 

 DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ 

 
DOTACE  - v rámci Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského 
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje nám byla poskytnuta fi-
nanční podpora ve výši 13 201 121 Kč, z toho pečovatelské službě 5 900 000 Kč, nízkoprahovému 
zařízení pro děti a mládež 1 528 000 Kč a dennímu stacionáři pro osoby s tělesným a mentálním 
postižením 1 707 220 Kč. Dále jsme obdrželi finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje 
k zajištění priorit ve výši 368 800 Kč, kdy 296 800 Kč bylo využito pro pečovatelskou službu  
a 72 000 Kč pro denní stacionář. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou od 01. 08. 
2016 financovány z Programu podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském 
kraji pro rok 2016 až 2019. Na základě veřejnoprávní smlouvy byla pro rok 2019 SASRD finančně 
podpořena z tohoto programu částkou ve výši 2 712 000 Kč.   
Veškeré finanční prostředky poskytnuté na základě veřejnoprávních smluv byly použity na úhradu 
mzdových a provozních nákladů. 
  
DOTACE ÚSC – Města ve výši 3 730 000 Kč byla využita k úhradě mzdových  
a provozních nákladů pečovatelské služby, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, denního 
stacionáře pro osoby s tělesným a mentálním postižením, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi a na pokrytí provozních nákladů domů s pečovatelskou službou. 
 
DOTACE OBCÍ ve výši 140 000 Kč byly použity k hrazení mzdových nákladů spojených 
s poskytováním pečovatelské služby v Domě s chráněnými byty sv. Anežky České v Suché Lozi a 
DPS Starý Hrozenkov. 
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8. MAJETEK 
 
 

  
Pořizovací 

cena 
Odpisy/oprávky Zůstatek 

018 01 DNM - provoz 43 940,80 43 940,80 0,00 

018 40 DNM – převod Město 188 644,00 188 644,00 0,00 

022 01 DHM - provoz 753 873,32 751 196,32 2 677,00 

022 11 DHM - převod SSUH 0,00 0,00 0,00 

022 21 DHM - převod Město 42 154,00 42 154,00 0,00 

022 31 DHM - převod Město 55 000,00 53 860,00 1 140,00 

022 40 DHM - od 1. 4. 2009 997 662,00 700 277,00 297 385,00 

022 41 DHM – převod Město DS 1 696 800,00 1 553 097,00 143 703,00 

022 51 DHM - svěř. maj. NZDM Šrumec 89 540,00 89 540,00 0,00 

028 01 DDHM - provoz 729 180,19 729 180,19 0,00 

028 11 DDHM - převod SSUH 482 534,19 482 534,19 0,00 

028 21 DDHM - převod Město 2 318 848,54 2 318 848,54 0,00 

028 31 DDHM - převod Město 227 867,79 227 867,79 0,00 

028 40 DDHM - převod Město 3 546 987,67 3 546 987,67 0,00 

028 41 DDHM - převod Město 0,00 0,00 0,00 

028 51 DDHM - od 1. 4. 2009 2 285 256,00 2 285 256,00 0,00 

028 61 DDHM – převod Město DS 690 624,80 690 624,80 0,00 

028 71 DDHM - svěř. maj. NZDM Šru-
mec 

943 800,00 943 800,00 0,00 

Celkem 15 092 713,30 14 647 808,30 444 905,00 

 

Odpisy Členění 

082 01 DHM 4 717,72 

082 31 DHM 3 552,00 

082 40 DHM 71 219,00 

082 41 DHM 45 192,00 

Celkem 124 680,72 
 

Usnesením Rady města č. 426/R17/19 ze dne 29. 04. 2019 bylo schváleno vyřazení majetku ve 
výši 237.064,66 Kč a usnesením Rady města č. 613/R23/19 ze dne 30. 06. 2019 bylo schváleno 
vyřazení majetku ve výši 1.023.096,17 Kč, celkem tedy ve výši 1.260.160,83 Kč. 

 

Vyřazení majetku 

022 01 DHM - provoz 74 920,00 

022 11 DHM - převod SSUH 465 829,00 

028 01 DDHM - provoz 33 908,00 

028 11 DDHM - převod SSUH 473 900,05 

028 21 DDHM - převod Město 67 128,48 

028 31 DDHM - převod Město 4 138,95 

028 40 DDHM - od 01. 04. 2009 130 886,35 

028 51 DDHM - převod Město 9 450,00 

Celkem 1 260 160,83 
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9. ZÁVĚR 
 
V uplynulém roce SSUB úzce spolupracovaly s Odborem rozvoje města (ORM) na rekonstrukci 
budovy DPS U Žlebu 1066 na sociální bydlení a zázemí pro SASRD. Rekonstrukce by měla být 
dokončena v roce 2020. Rovněž ve spolupráci s ORM proběhla v DPS Za Humny 2292 příprava  
a realizace projektu renovace elektrických rozvodů, koupelen, WC, kuchyňských linek a podlah ve 
třech garsoniérách a jednom třípokojovém bytě, jehož úpravou vznikl byt dvoupokojový a ze zbylé 
místnosti bude kulturní místnost.  
 
V denním stacionáři se v průběhu roku uskutečnily muzikoterapie a canisterapie pro klienty stacio-
náře. Klienti NZDM Šrumec uspořádali dobročinnou sbírku kabelek. Celá organizace se významně 
podílela v rámci Dne země na sběru starých baterií, malých spotřebičů a kovového nářadí. Finanč-
ní prostředky poskytnuté RPG Recycling byly použity pro aktivity pro uživatele denního stacionáře 
a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Velkou radost jsme měli ze získání finančních pro-
středků z nadace Tesco na pořízení počítačového vybavení sloužícího k vzdělávacím účelům uži-
vatelů NZDM. Občanské sdružení Kamarádi darovali koncem roku 2019 dennímu stacionáři 
finanční prostředky z charitativní akce. Tyto prostředky byly použity na zakoupení nového vybavení 
denního stacionáře.  
 
Organizace spolupracovala v uplynulém období s Městským úřadem v Uherském Brodě, a to pře-
devším s vedením města, Radou města, Městským zastupitelstvem, odborem sociálních věcí, od-
dělením sociálně právní ochrany dětí, odborem majetkoprávním, odborem rozvoje města a dalšími 
odbory, se starosty obcí, v nichž poskytujeme naše služby a dalšími institucemi působícími na 
území města Uherský Brod.  
 
Pokračovali jsme ve spolupráci se SPŠOA v Uherském Brodě. Studenti této školy vykonávali polo-
letní praxi v pečovatelské službě, denním stacionáři a nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. 
Rovněž tak pokračovala spolupráce se studenty COPT v Uherském Brodě, kteří si pro seniory při-
pravili volnočasové aktivity. 
 
V následujícím období se budeme i nadále snažit o kvalitní a efektivní poskytování jednotlivých 
služeb a informování veřejnosti o našich službách a aktivitách.  
 


