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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Úvodní zamyšlení

Máte také hrad? Já jeden mám a dokonce velice hezký. Z výšky hledí do kraje, je velký,
tmavý, trochu výhružný , jak už má takový hrad zkrátka být.
Má jenom jednu malou chybu: Bohužel je z papíru. „Hm“, slyším vás pomyslet si, „z
papíru?“ Jak nepříjemné, neprší pak dovnitř?“ Ach, víte, to by bylo to nejmenší! Co je
mnohem horší: Mí sousedé nesmějí nic poznat! Vždyť všichni považují můj hrad za pravý,
kamenný, nedotknutelný!
„Co to má společného s vašimi sousedy?“ ptáte se. Je vidět, že je neznáte! Válečníci jsou
to, s kamennými pevnými hrady a obličeji. Ti kdyby věděli, jak se to s mým hradem
doopravdy má! Převálcovali by mě, ještě než bych stačil zvolat: „Vzdávám se!“
A tak vylepšuji svůj hrad, přetírám ho, spravuji trhliny a zpevňuji slabá místa, jak nejlépe
to jde, vždy na pozoru před ostatními. Samozřejmě nesmí nikdo přijít do blízkosti mého
hradu. Proto jsem se uchýlil za množství příkopů a zátarasů a neustále tyto ochranné valy
vylepšuji.
Tak jsem tedy sám ve svém hradě a cítím se často osaměle a bojím se. Nedůvěřivě
pozoruji své okolí a své sousedy. Ach, není to jednoduché, být vlastníkem papírového hradu!
Ale já jsem vám chtěl vyprávět něco docela jiného.
Zpozoroval jsem totiž něco zvláštního. Bylo to v pondělí za té velké bouřky. Stál jsem u
okna a díval se ven, trošku s obavami, jak si zajisté dovedete představit. Klikaté blesky
křižovaly oblohu. Každý úder hromu mi naháněl strach.
Nevím, zda jste už někdy byli za bouřky v papírovém hradě. Je to v každém případě
nanejvýš nepříjemné. Při každém zahřmění se budova zatřese jako budova z karet, vítr roztrhá
pergamen v oknech a déšť rozmáčí tašky na střeše.
Napjatě jsem se díval do noci, pokoušel jsem se proniknout temnotu svým pohledem, když
tu jsem ve světle náhle zasvítivšího blesku zpozoroval něco zvláštního: Za okny okolních
hradů pobíhaly sem a tam stíny, někdy jsem zahlédl obličeje strachu přitisknuté na okenních
tabulkách.
Zdálo se, že moji sousedé měli stejné starosti jako já!
Když nový blesk všechno osvítil jako ve dne, poznal jsem svého souseda z levé strany,
který se jmenuje Jindřich Kamenný, jež se pokoušel natáhnout přes cimbuří svého hradu
plastikovou folii. K čemu, ptám se vás, potřebuje někdo na kamenném hradě plastikovou
folii?
No, a tato myšlenka se ve mně usadila.
Co kdyby byly hrady mých sousedů taky jen z papíru?
Co když tady nejsem jediným vlastníkem papírového hradu?
Nevěřili byste, jak rád bych se někdy podíval za fasády a ochranné valy těch druhých
hradů!
Obávám se jen, že všechno zůstane při starém, neboť mně mí sousedé nedovolí přiblížit se
k nim!
A můj hrad otevřít jako první, to se neodvážím!

Karin-Anneliese Ackermann
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Základní informace
Název a adresa organizace: Petrklíč, o.p.s.
Azylový dům pro matky s dětmi
Na Krajině 44
686 01 Uherské Hradiště - Vésky
Zakladatel: Město Uherské Hradiště
Kontakt: telefon:
e-mail:
internet:

572 503 675
petrklic.ops@seznam.cz
www.petrklicuh.cz

Bankovní spojení:

1417811399/0800

Petrklíč, o.p.s. vznikla dne 29.5.2004 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeného krajským soudem v Brně, s identifikačním číslem IČ: 269 28 060
Provoz azylového domu byl zahájen dne 1.7.2006.
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Cíl organizace
-

provozování azylového domu určeného pro ženy a matky s dětmi
pomoc ženám a matkám s dětmi v těžké životní situaci
provozování krizového pokoje pro ženy a děti vyžadující okamžitou pomoc
osvětová a preventivní činnost

Hlavní činností je poskytování přechodného ubytování ženám a matkám s nezletilými
dětmi v těžké životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Podpora matek je
individuálně zaměřena na cílový stav, kdy je klientka schopna samostatně řešit své problémy
a její závislost na sociální pomoci je minimální. Dílčími cíli je zlepšení psychické situace
matek a dětí, zlepšení vztahů mezi matkou a dítětem, zkvalitnění rodičovských kompetencí,
dosažení samostatnosti v jednání s úřady, rozšíření spektra informovanosti a získání
praktických dovedností důležitých pro uplatnění na trhu práce.

Nabídka služeb
-

možnost okamžitého rozhovoru o problému s nabídkou dalšího řešení
individuální dlouhodobé poradenství
krizové ubytování na dobu až 14 dnů
azylové ubytování v délce až do 1 roku
bezplatnou pomoc v sociálně-právních problémech
přímý kontakt na dětského psychologa, poradnu pro manželství a mezilidské vztahy
nebo jiná odborná pracoviště
poradenství a pomoc v péči o dítě, vedení domácnosti
psycho-sociální terapie
poskytnutí podpory pro posílení psychické soběstačnosti při řešení krizové situace
poskytnutí podpory pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané
situaci
poskytnutí prostředků (oděv, hygienické prostředky, sponzorské dary)
další služby dle domluvy a potřeb klienta
pomoc při kontaktu s úřady

Cílové skupiny:
-

oběti domácího násilí
ženy a děti bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
děti vyžadující bezodkladnou sociálně-právní ochranu
ženy, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
ženy s dětmi žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí
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Statistika
V roce 2006 bylo v azylovém době poskytnuto ubytování celkem 26 osobám, z toho
bylo 10 dospělých a 16 dětí.

Ubytované osoby
Dospělé
osoby
38%

Děti
62%

Věková struktura klientek
40 - 45 let
10%

Věková struktura dětí
0 - 1 rok
18%

16 - 18 let
13%

20 - 24 let
30%

11 - 15 let
24%

30 - 34 let
30%

25 - 29 let
30%

1 - 2 roky
19%

6 - 10 let
13%

3 - 5 let
13%

Místo trvalého pobytu klientek

Důvod um ís tě ní k lie nte k do AD
bytový
neshody s
problém
partnerem
20%
40%

oblast
Hodonín
10%

oblast
Uherský
Brod
10%

fyzické
násilí
40%
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oblast Zlín
10%

oblast
Uherské
Hradiště
70%

Struktura organizace

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitelka
Sociální pracovnice

Účetní

Sociálně-výchovné
pracovnice

Složení správní rady:
•
•
•

Ing. Stanislav Blaha – předseda správní rady, místostarosta Města Uh. Hradiště
JUDr. Dana Šilhavíková, členka správní rady, vedoucí Právního odboru Městského
úřadu Uh. Hradiště
Bc. Květoslava Zlatušková, členka správní rady, vedoucí Odboru sociálních služeb a
zdravotnictví Městského úřadu Uh. Hradiště

Složení dozorčí rady:
•
•
•

Ing. Vladimír Moštěk – předseda dozorčí rady, vedoucí Ekonomického odboru
Městského úřadu Uh. Hradiště
Jana Nohalová, členka dozorčí rady, vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí na
odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Uh. Hradiště
Mgr. Miroslava Voltemarová, členka dozorčí rady, vedoucí Oddělení správy ostatního
majetku a právník na Odboru správy majetku města Městského úřadu Uh. Hradiště

Ředitelka společnosti:
•

Jana Skuciusová
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Finanční zpráva
ROZVAHA (v tis. Kč)
Aktiva

Pasiva

Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý fin. majetek
Jiná aktiva

385
0
15
345
25

Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

199
0
199
186
140
46

Aktiva celkem

385

Pasiva celkem

385

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Ostatní náklady
Cestovné
Náklady na prezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

Náklady celkem

Výnosy
366
314
52
148
15
5
1
127
876
650
226
0

Tržby za vlastní výkony
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Výnosy z krátkod. fin. majetku
Ostatní výnosy
Provozní dotace

Výnosy celkem

1.390

124
124
20
1
19
1.445

1.589

Výsledek hospodaření

199

Výsledek hospodaření bude převeden v celé výši do rezervního fondu.
Finanční prostředky dle zdrojů (r.2006)
Vlastní výnosy
8%

Město Uherské
Hradiště
88%

Nadace Děti kultura - sport,
sponzoři
3%
Veřejná sbírka
1%
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Stav a pohyb majetku a závazků
Majetek o.p.s.Petrklíč je řádně zinventarizován, stavy zjištěné při inventuře souhlasí
s účetními stavy k 31.12.2006.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje movité věci, popř. soubory movitých
věcí, u kterých je doba použitelnosti delší než 1 rok. Přírůstky od 1.1.2006 do 31.12.2006
činily 370 tis. Kč, největší položkou při nákupu vybavení tvořil nákup výpočetní techniky.
O.p.s. Petrklíč nevykazuje ke dni 31.12.2006 žádné závazky vůči jiným subjektům.
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Zpráva auditora
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Sponzoři
Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům, firmám i jednotlivcům za jejich nezištnou pomoc.

Ing. František Talák

fa.STINGS

Eva Gregorová

NATIONAL GEOGRAPHIC

Marcela Roszbecková

SNOTY, s.r.o.

Dana Brisudová

Uherské Hradiště

TOPDOORS,s.r.o.
PaPP, s.r.o. Uherské Hradiště

11

