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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: 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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2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 
 
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace (SSUB) poskytují služby dle zá-
kona 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 a podporujeme v nepříznivé sociální situaci“. 
 

V roce 2011 SSUB zajišťovaly: 
 

 Pečovatelskou službu (PS) 
 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník (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. 2011 měla organizace 38 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru (přepočtený stav 
36,4) a jednu pracovnici na rodičovské dovolené.  
 

Tabulka jednotlivých profesí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

muži - 1   - 

ženy 2 9 15 9 2 

 
 
 
 

pracovní zařazení počet pracovníků 

Ředitelka 1 

Ekonomka  1 

Mzdová účetní, personalista 1 

Správcová + účetní 1 

Účetní 1 

Vedoucí pečovatelské služby 1 

Koordinátor pečovatelské služby 1 

Pracovník sociální péče 17 

Vedoucí + sociální pracovník 2 

Sociální pracovník 4 

Výchovný nepedagogický pracovník 5 

Údržbář 1 

Uklízečka 2 
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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:  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. Iveta Remeňová 
   mob.   734 447 743 
   e-mail:  vedouci.nzdm@ssub.cz 
 

8. Sociálně aktivizační služby 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 
 

9. Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod 
 

adresa:  Partyzánů 2174  
   688 01 Uherský Brod 
vedoucí:  Lenka Kovaříková, DiS. 
   mob. 732 266 684 
   e-mail: lenka.kovarikova@ssub.cz 
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Semináře v roce 2011: 
 

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 2011 se naši 
zaměstnanci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 
 

 Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb, standardy kvality č. 1, 2 a 5 
 Speciální terapeutické metody- „Povídání“ o drogových závislostech I. 
 Komunikace s nespokojeným klientem 
 Efektivní komunikace 
 Jednání s agresivními klienty 
 Komunikace a emoční inteligence 
 Specifika komunikace se seniory 
 Vyjednávání, řešení konfliktů, mediace v sociální práci 
 Jak se bránit manipulaci včetně asertivních technik 
 Prevence syndromu vyhoření- psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxač-

ních technik 
 Interpersonální dovednosti 
 „Pochvala a kritika jako základní dovednosti pro hodnocení zaměstnanců“ 
 Organizační dovednosti 
 Timemanagement 
 Nepřehlížejme domácí násilí 
 Muzikoterapie 
 Arteterapie 
 Zásady poskytování první pomoci 
 Demence a jiné poruchy paměti 
 Problematika duševních nemocí 
 Etika v práci sociálního pracovníka 
 Sociální služby – aktuality a změny vyplývající ze sociální reformy 
 Nové trendy v sociálních službách 
 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 
 Základy problematiky osob se zdravotním postižením 
 Sociální práce s předluženými 
 Sanace rodiny 
 Poruchy chování u dětí 
 Sociální práce v sociálně-právní ochraně dětí 
 Případová práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě 
 Případová konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi 
 Novela zákoníku práce 
 Roční zúčtování záloh na daň 
 Zařazování zaměstnanců do platových tříd 
 Pokladna a směrnice k pokladní službě 
 Evidence a inventarizace majetku 
 Praktický průvodce účetní uzávěrkou 
 Videotrénink interakcí 

 
Ve všech službách probíhaly v průběhu roku pravidelné supervize. Jedna pracovnice denního sta-
cionáře absolvovala odbornou stáž v zařízení Diakonie ČCE - středisko Cesta v Uherském Hradiš-
ti, tři pracovnice absolvovaly odbornou stáž v Domově pro osoby se zdravotním postižením 
v Uherském Brodě. Dvě pracovnice se účastnily 1. Konference Asociace Snoezelen v ČR, která se 
konala v Ostravě. V měsíci dubnu se uskutečnila odborná stáž v Sociálních službách města Haví-
řov, které se zúčastnily pracovnice NZDM, SASRD, pečovatelské služby a ředitelka organizace. 
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3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD 
 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální služby osobám, jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby, podporovat samostatný a nezávislý život osob v jejich domácím prostředí, 
podporovat aktivní spolupráci a účast osob při poskytování sociální služby. 
 

Cílem pečovatelské služby je snaha udržet seniora soběstačného, přiměřeně aktivního a pokud 
možno spokojeného co nejdéle v jeho přirozeném domácím prostředí. 
 

Cílovou skupinou jsou senioři, rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením.  
Služby nejsou poskytovány osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 
uživatelům návykových látek a osobám s infekčním onemocněním. 
 
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:  
  
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. Přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem ve městě 
2. Přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem mimo město  
 

Fakultativní činnosti mohou být rozšířeny na základě přání uživatelů 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 soukro-
mí. Pečovatelská služba je dostupná denně od 6

00
 do 22

00
 hodin. Rozsah služeb je takový, že 

umožňuje uživatelům setrvat v domácím prostředí co nejdéle. 
Pečovatelská služba je poskytována uživatelům v Uherském Brodě a okolních obcích. Je poskyto-
vána jako služba terénní (v domácnostech uživatelů) a ambulantní (v hygienických střediscích  

a prádelnách PS). K 31. 12. 2011 měla pečovatelská služba 334 uživatelů, z toho 204 bydlelo 
v domech s pečovatelskou službou a 130 mimo DPS (36 mužů a 94 žen). V uplynulém roce byla 
zajištěna pomoc jedné rodině s trojčátky z Uherského Brodu. Během roku 2011 bylo zaznamená-
no 67 případů ukončení pečovatelské služby a 58 zájemců o službu požádalo. 
V průběhu roku nebyla zaznamenána žádná stížnost týkající se poskytování služby, pouze byly 
přijaty dvě připomínky, které byly v zájmu zkvalitnění poskytované služby ihned řešeny. 
  
O uživatele v domácí péči a domech s pečovatelskou službou se v roce 2011 staralo 18 pracovnic 
v sociálních službách, sociální pracovnice, koordinátorka a vedoucí.  

Pečovatelky v tomto roce odpracovaly celkem 19.907 hodin v přímé péči o uživatele, 

v prádelnách PS bylo vypráno 5.562 kg prádla a v terénu bylo rozvezeno cekem 45.865 obědů.  
 

Finančně byla v roce 2011 PS zajištěna z úhrad od uživatelů služby, dotace MPSV, příspěvku zři-
zovatele a obcí. 
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Domy s pečovatelskou službou, ve kterých byla v roce 2011 pečovatelská služba poskyto-

vána: 
 

3.1. DPS Uherský Brod, Za Humny 2292 

 72 obytných jednotek, z toho 9 bytů vícepokojových, ostatní garsoniéry (8 bezbariérových), 

 je zde lékařská ordinace, kadeřnictví, kuchyňský provoz, knihovna, prádelna, kanceláře 
SSUB a pečovatelské služby, 

 k 31. 12. 2011 bylo ubytováno 83 osob, z toho 17 mužů a 66 žen, nejstarší z nich měl 97 
let, průměrný věk byl 75,8 let, 

 v průběhu roku bylo do DPS přijato 12 nových obyvatel, 6 se odstěhovalo a 8 zemřelo. 
 

 

3.2. DPS Uherský Brod, U Žlebu 1066 

 17 obytných jednotek, z toho 1 byt bezbariérový, 

 jsou zde kanceláře Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD), 

 k 31. 12. 2011 ubytováno 20 osob, z toho 6 mužů a 14 žen, nejstarší z nich měla 90 let, 
průměrný věk byl 74,2 let,  

 v průběhu roku byla do DPS přijata 1 obyvatelka a dva manželské páry, 2 obyvatelé se od-
stěhovali a jeden zemřel. 

 

3.3. DPS Uherský Brod, Za Humny 2467 

 76 obytných jednotek, z toho 12 bytů bezbariérových, 

 je zde zázemí pro pečovatelky, kancelář správcové a koordinátorky PS, prádelna, hygie-
nické středisko s vanou, sprchou a vaničkou na provádění pedikúr, dále pak rehabilitační 
místnost vybavená cvičebním nářadím, 

 k 31. 12. 2011 ubytováno 76 osob, z toho 19 mužů a 57 žen, nejstarší z nich měla 90 let, 
průměrný věk byl 76,7 let, 

 v průběhu roku bylo do DPS přijato 9 nových obyvatel, 3 se odstěhovali a 6 zemřelo. 
 

3.4. DPS Starý Hrozenkov 

 je zde 20 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. 2011 ubytováno 14 osob, z toho 5 mužů a 9 žen, nejstarší z nich měla 88 let, 
průměrný věk obyvatel domu byl 79 let,  

 v průběhu roku byli do DPS přijati 2 noví obyvatelé, 2 se odstěhovali a 4 zemřeli.  
 

3.5. 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. 2011 ubytováno 13 osob, z toho 3 muži a 10 žen, nejstaršímu z nich bylo 91 let, 
průměrný věk obyvatel domu byl 81,4 let, 

Aktivity pro seniory 

Pro obyvatele domů s pečovatelskou službou i DCHB bylo během roku 2011 uspořádáno několik 
akcí, např.: 

 taneční zábavy, 
 besedy, 
 vystoupení dětí, 
 výlety, 
 Mikulášské večírky,  
 vánoční koncerty aj.  
 

Veškeré akce i s fotografiemi jsou zachyceny v kronikách. 
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4. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 

 
 

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 způso-
bu 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 nepříz-
nivé 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 asis-
tenční službu nebo pro přenosnou nebo akutní chorobu nemohou pobývat v kolektivu či jsou pod 
přímým vlivem návykových a psychotropních látek.  
 

V roce 2011 byla 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 slu-

žeb sociální prevence ve Zlínském kraji“ realizovaného na základě rozhodnutí o poskytnutí do-
tace vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a financovaného z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem smlouvy je zejména pomoc cílové skupině osob 
zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, a tak napomoci k jejich ná-
vratu na trh práce (případně vstupu na trh práce). 
V NZDM jsou poskytovány následující činnosti: 
 

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. 
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Prostory NZDM se nachází v přízemí budovy č. p. 2060, na ulici Větrná v Uherském Brodě, jsou 
bezbariérové a mimo obytnou část domu. Tvoří je společenská místnost (herna) velká cca 81 m

2
, 

kancelář, která slouží zároveň jako kontaktní místnost, sklad a sociální zařízení. 
Mimo vybavení nábytkem jsou pro volnočasové aktivity k dispozici počítače s připojením na inter-
net, stůl na stolní tenis, elektronické šipky, stolní fotbal, boxovací trenažér, herní konzole, Play 
Station, mobilní keramická tabule, psací a výtvarné potřeby, knížky a časopisy a různé společen-
ské hry, kuchyňská linka s dřezem, kde je možné si uvařit čaj, kávu či připravit nápoje a pečící 
trouba, která slouží k výuce pečení.  

V roce 2011 bylo zaznamenáno 5.783 návštěv uživatelů ve věku 11 až 26 let a k 31. 12. 2011 

mělo uzavřenu Dohodu o poskytování sociální služby 92 uživatelů. Z toho 55 chlapců a 37 dívek. 
Bylo zaznamenáno 7 stížností a 1 podnět, které byly průběžně vyřizovány. 
V zařízení pracovaly tři pracovnice (vedoucí + sociální pracovnice, sociální pracovnice a pracovni-
ce v sociálních službách). 
V roce 2011 se uskutečnil dvakrát Den otevřených dveří, nejprve pro zastupitele Města Uherský 
Brod a poté pro veřejnost. 

Aktivity s uživateli: 

 turnaj v malé kopané ve Zlíně,  
 výstava NZDM Větrník v DK v Uh. Brodě, 
 3D Kino – Zlín, 
 letní tábor - Modrá u Velehradu, 
 lanové centrum Olomouc, 
 výlet – Osvětim v Polsku, 
 Den otevřených dveří NZDM, 
 vernisáž - KAMARÁDI UHERSKÝ BROD, o. s., 
 Vánoční večírek. 

 

Turnaje v malé kopané pořádané Salesiánským klubem mládeže ve Zlíně se účastnili uživatelé 
obou kategorií – mladší (do 15- ti let) a starší (15 – 20 let). Starší uživatelé vybojovali 1. místo, 
mladší družstvo obsadilo 3. místo. 
V červenci proběhla Výstava NZDM Větrník, která se konala ve vstupní hale Kulturního domu 
v Uherském Brodě. Zde někteří naši uživatelé předvedli své nadání. Hlavní prioritou výstavy bylo 
seznámit laickou veřejnost s tím, co to je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.    
V červenci se uživatelé vydali díky projektu „Společně po škole“ do 3D Kina Zlín na film Harry Pot-
ter a relikvie smrti. V rámci tohoto projektu byl zorganizován letní tábor na Modré u Velehradu, 
v jehož průběhu hráli uživatelé hru, která je měla dovést k osobnosti velmi známé avšak dříve na-
rozené a rovněž byl uspořádán zájezd do koncentračního tábora v polské Osvětimi.  
Dalším velkým zážitkem, který se uskutečnil díky finanční podpoře komunitního plánování města 
Uherský Brod, byla návštěva Lanového centra v Olomouci. V měsíci listopadu se uživatelé zúčast-
nili vernisáže občanského sdružení KAMARÁDI UHERSKÝ BROD, kde byly vystavovány obrázky 
vytvořené mentálně postiženými dětmi. Na závěr roku byl přichystán Vánoční večírek, na který při-
jali pozvání pan starosta, místostarosta, ředitelka sociálních služeb a další hosté, kteří našemu za-
řízení různými způsoby pomáhají. 
 

Služba je poskytována bezplatně. V roce 2011 byla finančně zajištěna dotací MPSV,  
příspěvkem zřizovatele, Zlínským krajem v rámci projektu „Společně po škole“ a z prostředků ve-
řejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve 
Zlínském kraji“ spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České repub-
liky. 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 
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5. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
 

 
 

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 SASRD 

Ve vztahu k veřejnosti 

 seznámit širokou veřejnost se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi (SASRD), 

 prohloubit spolupráci s ostatními odborníky v ORP Uherský Brod (obec s rozšířenou pů-
sobností), jejichž činnost souvisí s naší službou (psycholog, psychiatr, právník, speciální 
pedagog).  

Ve vztahu k uživateli 

 zaměřit se na vytvoření vhodných hygienických podmínek v rodinném prostředí, naplňovat 
školní docházku a zlepšovat prospěch dětí, předcházet vzniku nových dluhů. 
 

Cílová skupina 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány osobám pečujícím o osobu blízkou 
– rodině nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě (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 jeho správním obvodu. 
Služby nejsou určeny pro bezdětné rodiny a pro rodiny s dětmi staršími 18 let. 
 

V roce 2011 byla služba zajišťována v rámci veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb 

typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji“, na kterou byla uza-

vřena smlouva se Zlínským krajem v rámci projektu “Poskytování služeb sociální prevence  

ve Zlínském kraji“ realizovaného na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Minister-
stvem práce a sociálních věcí a financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky. Cílem smlouvy je zejména pomoc cílové skupině osob zapojit se do ekonomic-
kého, sociálního a kulturního života společnosti, a tak napomoci k jejich návratu na trh práce (pří-
padně vstupu na trh práce). 
 

V SASRD jsou poskytovány následující činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,  

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičov-

ského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora  

a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zaří-

zeních, 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a do-

vedností dítěte, 

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, 

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 
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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 začleňo-

vání 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. 
 

V rámci služby je poskytováno základní sociální poradenství (např. v oblasti zaměstnanosti, vol-
nočasových aktivit dětí, finanční podpory rodin). Zázemí SASRD se nachází v Uherském Brodě 
v Domě s pečovatelskou službou, U Žlebu 1066.  

V roce 2011 byla služba poskytována 23 rodinám s dětmi v ORP Uherský Brod třemi terénními 
pracovnicemi (2 sociální pracovnice a jedna pracovnice v sociálních službách). V těchto rodinách 

bylo realizováno 1.157 intervencí. Všech 23 uživatelů služby (19 žen a 4 muži) mělo uzavřenu pí-
semnou Smlouvu o poskytování sociální služby.  
Rodiny byly navštěvovány v domácím prostředí. Četnost návštěv a délka spolupráce se odvíjela  
od individuální potřeby uživatele s ohledem na závažnost řešené situace. Návštěvy byly realizová-
ny v době od 7.00 do 15.30 hodin. Při výkonu sociální práce spolupracovala SASRD zejména se 
sociálními pracovnicemi oddělení sociálně právní ochrany dětí v Uherském Brodě. Budoucí uživa-
telé se sami informovali o službě nebo na doporučení odboru sociálně právní ochrany dětí, pediat-
ra či školského zařízení jim byla služba nabídnuta. 
V průběhu roku 2011 se rodiny uživatelů potýkaly s narůstajícími dluhy, nezaměstnaností  
a s problémy v oblasti školního prospěchu a docházky dětí do školy. Při řešení předluženosti jsme 
se setkávali s pochybením na straně uživatelů (z neznalosti, z opomíjení, z neopatrnosti), které je 
přivedlo do dluhové pasti, ale též s vnějšími společenskými nástrahami, které umožňují vznik dlu-
hů u jednotlivce v takové míře, že jsou téměř neřešitelné (neustálá neomezená nabídka bankov-
ních i nebankovních půjček, přemrštěné exekutorské poplatky, postupy firem vymáhající dluhy, 
které odporují dobrým mravům apod.). Uživatelé byli motivováni k aktivnímu přístupu při řešení 
svých finančních problémů a působením osvěty ze strany pracovnic SASRD byla zvyšována jejich 
finanční gramotnost.  
 

Sociální pracovnice Jana Nuzíková začala při práci v terénu využívat metodu videotrénink interak-
cí. Za pomocí kamery pořídila videozáznam, na kterém zachytila běžnou situaci v rodině (např. 
přípravu matky s dítětem na školní vyučování). Následně s rodičem analyzovala interakce, tj. vzá-
jemné působení mezi osobami (verbální a neverbální komunikaci). V hodnotícím rozhovoru 
s rodičem nakonec vyzvedla kladné prvky této komunikace a podporovala další pozitivní změny 
v postojích a chování dospělé osoby vůči dítěti. Tato metoda sociální práce je vynikajícím nástro-
jem umožňující rodičům, aby si plně uvědomili, jak svým vystupováním a svými projevy významně 
ovlivňují chování svého dítěte. 
 

Služba je poskytována bezplatně. V roce 2011 byla finančně zajištěna z prostředků veřejné za-
kázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlín-
ském kraji“ spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

 PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE  

A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 
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6. DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM A MENTÁLNÍM 

POSTIŽENÍM UHERSKÝ BROD 
 

Poslání denního stacionáře 
Posláním denního stacionáře je poskytovat sociální služby s ohledem na individuální potřeby jejich 
uživatelů a zajistit jim bezpečné prostředí. Umožnit uživatelům sociální služby a jejich pečujícím 
osobám žít „vlastní život“ a poskytovat jim podnětné a motivující prostředí. 
 

Cíle pracovníků DS  
Dlouhodobé cíle 

 udržení stávající kvality poskytování sociální služby v denním stacionáři, 
 aktivní účast pracovníků denního stacionáře na Konceptu Snoezelen, 
 aplikace techniky bazální stimulace v rámci Konceptu Snoezelen, 
 pořízení pasivního trenažéru dolních a horních končetin pro klienty denního stacionáře. 

Krátkodobé cíle  
 úspěšný průběh a ukončení vzdělávacích aktivit pracovníků organizace v rámci projektu 

„Vzdělávejte se pro růst!“, 
 organizační zvládnutí plaveckých aktivit v CPA Delfín Uherský Brod. 

 

Cílová skupina denního stacionáře 
 osoby s kombinovaným postižením, 
 osoby s mentálním postižením, 
 osoby s tělesným postižením, 

a to ve věku od 18 do 60 let. 
Okruh osob, pro které není sociální služba určena: 

 osoby, které nezbytně vyžadují poskytnutí zdravotních úkonů v době pobytu v zařízení, 
 osoby s psychickým onemocněním, 
 osoby s infekčním onemocněním, 
 osoby, jejichž chování znemožňuje pobyt v kolektivu. 

 
V denním stacionáři jsou poskytovány ambulantní služby v rozsahu: 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 poskytnutí stravy, 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 sociálně terapeutické činnosti, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Uživatelé služeb denního stacionáře mohou využívat fakultativně poskytované služby: 
 

 individuální přeprava automobily upravenými pro přepravu osob se zdravotním postižením 
 

 
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. 
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Režim dne v zařízení 
 

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 
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 
Klienti si snídani, svačinu a pití zajišťují z vlastních zdrojů. Oběd je zajištěn od externího dodavate-
le.  
 

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 audio technikou, pracovními stoly, sedačkou, sedacími vaky, 

kuchyňským koutem, PC, 
 klidová místnost vybavená audiovizuální technikou, 
 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). Klientům zařízení je možné fakulta-
tivně poskytovat přepravu vozidly upravenými pro přepravu osob s tělesným postižením. 
 

V roce 2011 denní stacionář pravidelně navštěvovalo 9 klientů, z nichž bylo 6 mužů a 3 ženy ve 
věkovém průměru 26 let.  
 
Klienti se v tomto roce měli možnost zapojit do aktivit denního stacionáře: 
 

 posezení s Mikulášem, 
 pečení vánočního cukroví, 
 výroba vánočních ozdob a zdobení vánočního stromu. 
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7. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 
 
 

Účet Název Rozpočet Skutečnost Rozdíl 

NÁKLADY: 

501 Spotřeba materiálu 1 395 480,00 1 441 525,30 -46 045,30 

502 Spotřeba energie 589 500,00 461 312, 74 128 187,26 

511 Opravy a údržba 494 250,00 474 237,78 20 012,22 

512 Cestovné 43 700,00 30 853,00 12 847,00 

513 Reprezentace 4 000,00 4 000,00 0,00 

518 Ostatní služby 1 271 062,00 983 360,93 287 701,07 

521 Mzdy 7 332 950,00 6 927 821,00 405 129,00 

524 Zákonné sociál. pojištění 2 493 250,00 2 346 617,00 146 633,00 

525 Jiné sociální pojištění 30 830,00  28 992,00 1 838,00 

527 Zákonné sociální náklady 73 370,00 69 021,00 4 349,00 

528 Jiné sociální náklady 0,00 57 432,00 -57 432,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 89 600,00 47 073,55 42 526,45 

551 Odpisy 133 008,00 167 484,00 -34 476,00 

563 Kurzové ztráty 0,00 133,87 -133,87 

569 Ostatní finanční náklady 14 000,00 14 862,06 -862,06 

CELKEM NÁKLADY: 13 965 000,00 13 054 726,32 910 273,77 

z toho 
Náklady HČ (hl. činnost) 13 830 000,00 13 010 573,43 819 426,57 

Náklady DČ (dopl. čin.) 135 000,00                             44 152,80 90 847,20 
 

 

Účet Název Rozpočet Skutečnost Rozdíl 

VÝNOSY: 

602 01 Služby veřejné zakázky
 

2 228 000,00 2 175 237,75 52 762,25 

602 02 Služby DS 100 000,00 32 478,00 67 522,00 

602 03 Ostatní služby DS FA
1 

0,00 450,00 -450,00 

602 82 Nájem byty 2 717 000,00 2 749 852,00  -32 852,00 

602 86 Ostatní služby PS  2 650 000,00 2 389 076,00 260 924,00 

602 87 Ostatní služby PS FA
1 

50 000,00 25 547,00 24 453,00 

602 91 Nájem nebyt. prostory 237 000,00 229 590,51 7 409,49 

648 10 Čerpání RF (rez. fondu) 116 740,00 207 959,37 -91 219,37 

648 80 Čerpání RF 552 260,00 0,00 552 260,00 

649 81 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 8 878,45 -8 878,45 

662 01 Úroky z BÚ (běžný účet)
 

0,00          508,01 -508,01 

672 10 Dotace město Uh. Brod 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 

672 11 Dotace obcí 193 000,00 257 500,00 -64 500,00 

671 60 Projekt Zlínského kraje 0,00 38 191,74 -38 191,74 

671 60 Dotace MPSV 2 371 000,00 2 500 000,00 -129 000,00 

CELKEM VÝNOSY: 13 965 000,00 13 365 268,83 599 731,17 

z toho Hlavní činnost (HČ)
 

13 728 000,00 13 135 678,32 592 321,68 

 Doplňková činnost (DČ)
 

237 000,00 229 590,51 7 409,49 

CELKEM Hospodářský výsledek   310 542,60 

Výsledek hospodaření  HČ
 
125 104,89 DČ 185 437,71  310 542,60 

 

 

 

 
1 Fakultativní činnosti 
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Druh činnosti v tis. Kč Náklady Výnosy Rozdíl 

Hlavní činnost 13 010 573,43 13 135 678,32 125 104,89 

Vedlejší hospodářská činnost 44 152,80 229 590,51 185 437,71 

Celkem  13 054 726,23 13 365 268,83 310 542,26 

 

 

Tvorba fondů 

Stav fondů k 31. 12. 2011 

411 Fond odměn (FO) 59 443,00 

412 FKSP  66 839,90 

414 Rezervní fond (RF) 788 917,53 

416 Fond investiční (IF) 421 366,88 

 

 

Fond reprodukce majetku 

Stav k 31. 12. 2011 

Počáteční stav 253 882,88 

Odpisy  167 484,00 

Nově pořízený dlouhodobý majetek 0,00 

Zůstatek fondu 421 366,88 

 

Fond rezervní 

Stav k 31. 12. 2011 

Počáteční stav  726 876,90 

Příděl ze zisku  270 000,00 

Čerpání  207 959,37 

Zůstatek fondu  788 917,53 

 

Fond odměn 

Stav k 31. 12. 2011 

Počáteční stav 47 000,00 

Příděl do fondu z hospod. výsledku 12 443,09 

Zůstatek fondu 59 443,09 
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Fond kulturních a sociálních potřeb 

Stav k 31. 12. 2011 

Počáteční stav 84 723,90 

Příděl do fondu 70 658,00 

Čerpání stravování 78 546,00 

Čerpání-kultura, sport 0,00 

Čerpání nepeněžní dar 9 996,00 

Zůstatek fondu  66 839,90 

 

 

 

DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ 

 
DOTACE MPSV  pro pečovatelskou službu v roce 2011 činila 2.216.000,- Kč, pro nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež 155.000,- Kč a pro denní stacionář pro osoby se zdravotním a mentál-
ním postižením 129.000,- Kč. Dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů. 
 

DOTACE  ÚSC  - Města ve výši 2.750.000,- Kč byla využita k úhradě mzdových a provozních ná-
kladů pečovatelské služby, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a denního stacionáře.  
 

DOTACE - ve výši 257.500,- Kč byla použita k hrazení nákladů spojených s poskytováním pečova-
telské služby v Domě s chráněnými byty sv. Anežky České v Suché Lozi, a to ve výši 193.000,- Kč 
a DPS ve Starém Hrozenkově ve výši 64.500,- Kč. 
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8. MAJETEK 
 
 

 Pořizovací cena Odpisy/oprávky Zůstatek 

018 10 DNM - provoz 43 940,80 43 940,80    0,00 

018 16 DNM – převod Město 124 019,00 124 019,00 0,00 

019 01 DNM - provoz 80 000,00    0,00 80 000,00    

022 10 DHM - provoz 828 793,32 620 905,22  207 888,10    

022 11 DHM - převod SSUH  851 548,90 851 548,90 0,00   

022 12 DHM - převod Město 87 552,40 87 552,40    0,00    

022 15 DHM - převod Město 55 000,00 25 444,00    29 556,00 

022 16 DHM - od 1. 4. 2009 363 709,00 91 567,00 272 142,00 

022 17 DHM – převod Město DS 1 654 800,00 34 476,00 1 620 324,00 

028 10 DDHM - provoz 938 082,10 938 082,10 0,00    

028 11 DDHM - převod SSUH 1 620 188,44 1 620 188,44 0,00    

02812 DDHM - převod Město 3 656 812,04 3 656 812,04 0,00    

028 13 DDHM - převod Město 628 070,92 628 070,92 0,00    

028 14 DDHM - převod Město 11 130,34 11 130,34    0,00    

028 15 DDHM - převod Město 2 325 607,00    2 325 607,00    0,00    

028 16 DDHM - od 1. 4. 2009 1 457 521,80 1 457 521,80 0,00 

028 17 DDHM – převod Město DS 725 074,48 725 074,48 0,00 

Celkem 15 451 850,54 13 244 348,44 2 209 910,100 

 

 

Odpisy Členění 

082 10 DHM 86 220,00 

082 11 DHM 0,00 

082 15 DHM 3 552,00 

082 16 DHM 43 236,00 

082 17 DHM 34 476,00 

Celkem 167 484,00 
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Usnesením Rady města č. 450/R19/11 ze dne 27. 6. 2011 bylo schváleno vyřazení majetku. 

 

Vyřazení majetku 

022 11 DHM převod SSUH 133 517,95 

 022 12 DHM převod Město 32 365,82 

028 10 DDHM  provoz 8 661,76 

028 11 DDHM převod SSUH 74 958,85 

028 12 DDHM převod Město 158 716,38 

028 13 DDHM převod Město 13 566,97 

028 15 DDHM převod Město 33 750,00 

Celkem 455 537,73 

 

 

 
Na základě rozhodnutí zřizovatele o změně nájemní smlouvy prostor kuchyně v důsledku odprode-
je věcí movitých, byl vyřazen následující movitý majetek: 

 

Vyřazení majetku 

 022 12 DHM převod Město 835 499,64 

028 11 DDHM převod SSUH  3 718,00 

028 12 DDHM převod Město 197 152,64 

028 13 DDHM převod Město 9 843,36 

028 15 DDHM převod Město  

Celkem 
1 046 213,64 

 

 

 

V rámci otevření nové služby, Denního stacionáře pro osoby se zdravotním a mentálním postiže-
ním, převzala naše organizace od 1. 9. 2011 majetek ve výši 2 379 874,40 Kč, a to DHM 
1 654 800,00 Kč a DDHM 725 074,48 Kč. 
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9. ZÁVĚR 
 
Od 1. 9. 2011 zahájila provoz nová služba Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním po-
stižením Uherský Brod. Poskytování našich služeb se tak rozšířilo na další cílovou skupinu, a to 
osoby se zdravotním postižením. Pro uživatele této služby byly pořízeny dva automobily upravené 
pro přepravu osob se zdravotním postižením. Služba navázala aktivní spolupráci s občanským 
sdružením Kamarádi. 
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 správy majetku města a dalšími odbory, se 
starosty obcí, v nichž poskytujeme naše služby a dalšími institucemi působícími na území města 
Uherský Brod. Pracovníci SSUB a uživatelé služeb se zapojili do pracovních skupin v rámci komu-
nitního plánování Města Uherský Brod. 
V měsíci dubnu se pracovníci zúčastnili odborné stáže v Sociálních službách města Havířov, v září 
naopak přijali pracovníky této organizace ve svých zařízeních. Obě setkání byla příležitostí 
k výměně zkušeností jednotlivých služeb. 

 


