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Úvodní zamyšlení                                                                             
 
 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti – Véskách má za sebou 

druhý rok provozu. V roce 2007 poskytl ubytování celkem 55 osobám, z toho bylo 19 matek a 

36 dětí. Co se však skrývá za těmito strohými čísly?  

Rozhodnutí žen, které je přivádí do prostředí azylového domu, předchází nelehké 

období často plné obav a nejistoty. Většina z nich přichází do tohoto prostředí ze svého 

domova z důvodu domácího násilí. Ubližuje jim velmi blízký člověk, kterého mají rády, 

dostávají rány – ať už v podobě nadávek nebo bití, v prostředí, kde by se měly cítit bezpečně. 

Často si žena myslí, že by měla všechno překonat a vydržet, aby zachovala úplnou rodinu a 

děti neztratily otce, chyby hledá v sobě a ocitá se tak v začarovaném kruhu. Když se přesto 

rozhodne odejít, stojí teprve na začátku dlouhé cesty. Stojí tak před mnoha obtížemi, kterými 

si musí projít. Za každým osudem se skrývá příběh, někdy s více či méně šťastným koncem. 

Jestliže by ale naše zařízení pomohlo jen jedné z mnoha maminek, naše práce má smysl. 

 

 

                                                                                     Jana Skuciusová, ředitelka o.p.s. Petrklíč 
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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:   572 503 675 
 e-mail: petrklic.ops@seznam.cz 
                internet: 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. 
 
 
 
 
Poslání organizace 

Posláním obecně prospěšné společnosti Petrklíč je pomoc zvládnout nepříznivé období ženám 
a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální začlenění. 
 
 
Cíl organizace 

Cílem je zlepšení nepříznivé situace klientky, popř. udržení její situace na stávající úrovni a 
zabránění jejímu zhoršování. Pomoc je taková, aby byly klientky schopny řešit samostatně 
své problémy a staly se tak nezávislými na systému sociální pomoci nebo aby se jejich 
závislost minimalizovala.  
 
 
Cílová skupina uživatelek 

Ženy a matky s dětmi v nepříznivé životní situaci. Jedná se zejména o: 

� oběti všech forem domácího násilí 

� osoby bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život 

� osoby, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci 

� osoby žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí 

� klientka dětského domova, která dosáhla zletilosti a nemá možnost dalšího ubytování 
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Přehled činností vykonávaných v r. 2007 
 
Poskytované služby 

� Azylové ubytování s maximální dobou pobytu na 1 rok 

� Krizové ubytování  

� Bezplatné krizové poradenství a pomoc v sociálně-právních problémech 

� Individuální dlouhodobé poradenství 

� Poradenství a pomoc v péči o dítě, vedení domácnosti 

� Psycho-sociální terapie 

• Výtvarné terapeutické aktivity 

• Rozvoj tvořivých dovedností 

• Práce na počítači 

� Kontakt na jiná odborná pracoviště 

Principy poskytování služeb 

� Anonymita, diskrétnost 

� Respektování individuality klienta, jeho potřeb, názorů a přání 

� Bezpečné zázemí pro řešení obtížné životní situace, psychická podpora 

 
Co nabízíme 

Ženy, které k nám přichází s problémem, u nás najdou na prvním místě bezpečné zázemí a 

přijetí. Mluvíme s nimi o tom, co by chtěly, jak a v čem by se měla jejich situace zlepšit. 

Následně jim pomáháme postupnými kroky tak, aby dosáhly řešení své situace. Základním 

předpokladem pro takovouto práci s uživatelkou je osobní kontakt se sociální pracovnicí. 

Naše sociální služba zahrnuje vedle ubytování zejména poradenství, vyhledávání a 

poskytování informací, nácvik sociálních dovedností, pomoc při jednání s úřady a dalšími 

subjekty, zpracování písemných podání v zájmu klientky, pracovní terapii, pomoc s péčí o 

děti, volnočasové aktivity, materiální pomoc aj. 

 
Novinky v poskytování služeb 

� Na základě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách vydal dne14.6.2007 Krajský 

úřad ve Zlíně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Petrklíči, o.p.s. rozhodnutí o 

registraci sociální služby – azylové domy (dále jen AD). 

� V listopadu 2007 požádala o.p.s. Petrklíč Krajský úřad ve Zlíně, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví o vydání rozhodnutí k pověření výkonu sociálně – právní ochrany dětí. 
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Akce konané v AD v r.2007 

� U příležitosti 1. výročí provozu azylového domu byl 1.7.2007 uspořádán „Den 
otevřených dveří“. Akce se setkala se zájmem veřejnosti a proto budeme i v budoucnu 
v této aktivitě pokračovat. 

 

� V červenci 2007 byl ukončen projekt „Socioterapeutický program pro ženy a matky 

s dětmi v azylovém domě o.p.s. Petrklíč“. Projekt byl spolufinancován Evropským 
sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. V rámci 
tohoto projektu byl realizován program volnočasových aktivit pro maminky a jejich 
děti, kterého využili téměř všichni ubytovaní. Partnerem projektu bylo město Uherské 
Hradiště a Dům dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti. Z této doby pochází velká 
část výzdoby našeho azylového domu, která se rodila pod odborným vedením lektorky 
výtvarného programu, paní Martiny Dörrové. 

 

  
 

 
� Při různých příležitostech jsme pro uživatelky a jejich děti pořádali společné akce. 

Zaměřujeme se zejména na děti, proto např.: sportovní odpoledne, karneval, 
podvečerní posezení na zahradě. 
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� Za pomoci sponzora, který AD daroval malířské barvy, proběhlo kompletní 
vymalování AD a jeho prostory se staly díky pestrým barvám útulnějšími. 

    
 

� 6.12. 2007 byla slavnostně otevřena nově opravená herna pro děti za účasti zástupců 
správní rady Petrklíče a města Uh. Hradiště. 

 

     
 

� Nechyběla ani Mikulášská a vánoční besídka. 
 

 
 
Spolupráce 

� Jsme v pravidelném kontaktu s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu v Uherském Hradišti. 

� Navázali jsme kontakty s Azylovým domem ve Vsetíně a předáváme si tak zkušenosti. 
V roce 2007 proběhla dvě setkání, jedno u nás a jedno ve Vsetíně. 

�  V říjnu 2007 byla uzavřena „Dohoda o spolupráci“ s Dobrovolnickým centrem 
Oblastní charity v Uh. Hradišti. 

� Petrklíč, o.p.s. je partnerem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb 

v Uherském Hradišti“  
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích 
 
 
Přehled o stavu majetku a závazků a nákladů a výnosů za rok 2007 
 

Rozvaha k 31.12.2007 (v tis. Kč) 

Aktiva  Pasiva  

Dlouhodobý majetek 323 Vlastní zdroje -39 

Oprávky k dlouhodobému majetku -323 Vlastní jmění 199 

Krátkodobý majetek 290 Výsledek hospodaření -238 

Pohledávky 130 Cizí zdroje 329 

Krátkodobý finanční majetek 159 Dlouhodobé závazky 103 

Jiná aktiva 1 Krátkodobé závazky 206 

  Jiná pasiva 20 

Aktiva celkem 290 Pasiva celkem 290 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007 (v tis. Kč) 

Náklady  Výnosy  

Spotřebované nákupy 348 Tržby za vlastní výkony 320 

Spotřeba materiálu 186 Tržby z prodeje služeb 320 

Spotřeba energie 162 Výnosy z krátkod. fin. majetku 9 

Služby celkem 231 Přijaté příspěvky 40 

Opravy a udržování 13 Provozní dotace 1.565 

Cestovné 7 Výnosy celkem 1.934 

Náklady na reprezentaci 4 Výsledek hospodaření -238 

Ostatní služby 207   

Osobní náklady 1.568   

Mzdové náklady 1.134   

Zákonné sociální pojištění 396   

Zákonné sociální náklady 38   

Ostatní náklady 25   

Náklady celkem 2.172   
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Roční účetní uzávěrka za r. 2007 
 

 
Finanční zpráva za r. 2007 

 
Významné položky Aktiv společnosti Petrklíč, o.p.s.: 
 
Společnost pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě   124 tis. Kč 
Nákup tohoto majetku byl především financován z peněžních darů sponzorů, 
Případně přímo darováním majetku. 
 
Dále společnost poskytla zálohy na energie plyn, elektřina, vodné stočné  125 tis. Kč 
 
Významné položky Pasiv společnosti Petrklíč, o.p.s.: 
 
Fondy – rezervní fond vytvořen ze zisku roku 2006     199 tis. Kč 
Dohadné účty pasivní – nevyfakturované energie     103 tis. Kč 
Mzdové náklady – splatné mzdy za prosinec 2007       85 tis. Kč 
 
Celkový výsledek hospodaření roku 2007               -238 tis. Kč. 
 
Záporný výsledek hospodaření byl způsoben především zvýšenými mzdovými náklady. 
 
Významné položky Výkazu zisku a ztráty společnosti Petrklíč, o.p.s: 
 
Náklady 
 
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance           1.568 tis. Kč 
 
Náklady na spotřebu energií – vyplývá z charakteru azylového domu  162 tis. Kč 
 
Náklady na spotřební materiál – drogerie, kancelářské potřeby,materiál 
pro terapii, drobný dlouhodobý majetek – odpisy – celkem    186 tis. Kč 
z toho drobný dlouhodobý majetek – odpisy      117 tis. Kč 
 
Náklady na služby – telekomunikace, odpady, internet, ostatní služby  207 tis. Kč 
 
Náklady celkem                 2.172 tis. Kč 
 
Výnosy 
 
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace od zřizovatele 
Města Uh. Hradiště                  1.565 tis. Kč 
 
Významnou položkou jsou tržby z prodeje služeb – nájem, praní   396 tis. Kč 
 
Peněžní příspěvky (dary)          27 tis. Kč 
Věcné příspěvky (dary)          13 tis. Kč 
 
Výnosy celkem                 1.934 tis. Kč 
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Přehled rozsahu výnosů Petrklíč, o.p.s. v členění podle zdrojů v r. 2007 

Ostatní 

výnosy

1%

Tržby z 

prodeje 

služeb

17% Přijaté 

příspěvky a 

dary

2%
Město Uh. 

Hradiště - 

dotace

80%
 

Vývoj a konečný stav fondů Petrklíč, o.p.s. v r. 2007 

Společnost se v roce 2007 dostala do ztráty ve výši 238 tis. Kč, která byla způsobena 
především osobními náklady na zaměstnance. Z tohoto důvodu bylo odsouhlaseno pokrytí 
vzniklé ztráty čerpáním z rezervního fondu.  

Stav a pohyb majetku a závazků Petrklíč, o.p.s. v roce 2007 

V průběhu roku 2007 společnost pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek, který byl 
pořízen buď hmotným darem nebo z příspěvků (darů) od sponzorů. Částečně byl nákup 
tohoto majetku financován z vlastních zdrojů. Společnost užívá majetek, jež jí byl svěřen do 
užívání zřizovatelem Městem Uherské Hradiště. V průběhu roku nedošlo u tohoto majetku 
k žádným změnám. 
Stav krátkodobého finančního majetku byl 159 tis. Kč. Pohledávky se sestávají z pohledávky 
za odběrateli a poskytnutými provozními zálohami. 
Pohledávky za odběrateli služeb se snížily z 15 tis. Kč na 8 tis. Kč. Výraznou část pohledávek 
tvoří poskytnuté provozní zálohy dodavatelům energií ve výši 125 tis. Kč. 
Nejvýznamnější položkou pasiv jsou dohadné účty pasivní – nevyfakturované dodávky 
energií ve výši 103 tis. Kč. Dále se jedná o závazku vůči zaměstnancům za dlužné mzdy 
měsíce prosince 2007, které byly vyplaceny v řádném výplatním termínu. Veškeré závazky 
z titulu odběratelsko dodavatelských vztahů společnost uhradila v termínech splatnosti 
jednotlivých faktur. 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní správu 
obecně prospěšné společnosti 

Celkový objem nákladů        2.172 tis. Kč 

761; 35%

0; 0%
1411; 65%

Náklady vynaložené pro

plnění obecně prospěšných

služeb

Náklady na plnění činností
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Statistika využití služeb AD v r. 2007 
 
V roce 2007 využilo ubytování a s ním spojených služeb v AD celkem 55 osob – z toho bylo 
19 dospělých a 36 dětí. V roce 2007 se zde nově ubytovalo 14 žen a 27 dětí, u 5 žen a 9 dětí 
pobyt trval od r.2006.  

  

Osoby ubytované v AD

Děti

65%

Dospělé 

osoby

35%

 
 
 

Věková struktura klientek

18-29 let

32%

40 a více 

let

21%

30-39 let

47%

 

Věková struktura dětí
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28%

4-6 let

17%
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0-1 rok
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25%
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Důvod ubytování v AD
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Struktura organizace 
 

 
 

 
 

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   
 

Vzhledem k tomu, že končilo tříleté funkční období členek správní rady – JUDr. Dany 
Šilhavíková a Bc. Květoslavy Zlatuškové, byly tyto dále potvrzeny ve svých funkcích na 
základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.7.2007. 

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 

 
Vzhledem k tomu, že končilo tříleté funkční období u předsedy dozorčí rady – Ing. Vladimíra 
Mošťka a členky dozorčí rady – Jany Nohalové, byli tito dále potvrzeni ve svých funkcích na 
základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.7.2007. 

Ředitelka společnosti:     

• Jana Skuciusová 

Správní rada 

Vedoucí sociální 
pracovnice (1) 

Ředitelka 

Dozorčí rada 

Sociální pracovnice 
(4) 



 13 

Výrok auditora 
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Sponzoři 

Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům, firmám i jednotlivcům za jejich 
nezištnou pomoc, kterou našemu zařízení a klientkám poskytli. 

 
 

Město Uherské Hradiště 
 

 
 
 
Nadace Děti – kultura – sport, Uherské Hradiště Ekolak, s.r.o., Bílovice 
 

       

 
 
Spar, s.r.o., provozovna Interspar – Staré Město  TOPDOORS, s.r.o., Vésky 
 

     
 
 
Jukka, s.r.o., Kunovice 
 

 
 
 
Agentura „KORUNKA“, Luhačovice 
 
 
Luděk Nedbal, Blatnice pod sv. Antonínkem 
 
a další anonymní dárci 
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Příběhy 

Petra 30 let, tři děti 

Petra má za sebou život s mužem alkoholikem, který nepracoval, život s nekončícími dluhy a 
stálým strachem, jestli zítra bude mít na mléko. Má zdravotní problémy. Přesto stále věřila, že 
to zvládne. Střídají se podnájmy, pro neplacení je jim pobyt často rychle ukončen. Hrozí 
odebrání dětí. Petra si uvědomuje, že už to dál takhle nejde. Rodina pomáhá, stěhují Petru i  
s dětmi k sobě, tam ale zůstat vzhledem k velikosti bytu nemůže. Za pár dnů mají svůj byt 
v azylovém domě. Petra, řeší svou situaci,vyřizuje nejnutnější věci, alespoň po minimálních 
splátkách splácí své dluhy.   
 
Romana 33 let, dvě děti  

Romana měla se svým mužem, jak sama říká normální vztah, nenapadlo ji, že zůstane s dětmi 
sama. Po 11 letech manželství si našel mladší partnerku, po krátké době s ní čekal dítě. O 
svou rodinu přestal dbát, o děti se zajímal minimálně. Nastalo období vzájemného obviňování 
a nedůstojných urážek. Nebyla jiná cesta než rozvod. Protože bydleli v rodinném domku 
rodičů manžela, za těchto okolností nebylo možné tam zůstat. Romana se informovala na 
možnost azylového bydlení a za pár dnů se s dětmi stěhovala. V azylovém domě zvládla 
počáteční krizi, získala nadhled a schopnost vidět svoji situaci objektivně. Za necelý půlrok 
pobytu získává sociální byt. 
 
Jana 25 let, jedno dítě 

Janě umřela maminka když jí bylo 12 let. Otec výchovu nezvládl, měl dluhy, byt prodal, 
později nastoupil výkon trestu. Žila v rozpadajícím se domku spolu s novou družkou svého 
otce a jejími dětmi. Sama byla matkou 3 měsíční holčičky. Otec se k dítěti nehlásil. Přišla 
exekuce a soudní rozhodnutí. Jana musela ze dne na den opustit i tento domov. Je zoufalá, 
protože opravdu nemá kam jít. Volá do azylového domu a zjišťuje možnost ubytování. Ještě 
ten den je jí poskytnut azyl. V kontaktu s ostatními maminkami se naučí lépe hospodařit, 
vařit, je závislá sama na sobě. Po čase je jí přidělen městský byt v místě jejího bydliště. 
 
Olga 31 let, dvě děti 

Kdy mě poprvé uhodil si už ani nevzpomínám, myslím že to bylo v těhotenství. Říká 31-letá 
Olga a klopí při tom oči. Stydí se, stydí se za to, za co by se měl stydět její partner. Vydržela 
to 10 let. Deset let omezování, kontroly, obviňování, urážek, násilí. Všeho byly svědky její 
děti. Byla cizinka, rodina daleko. Bylo těžké vystoupit z tohoto rozjetého vlaku. 
V azylovém domě našla podporu i klid. Pomáháme s vyřízením svěření do péče, sepisujeme 
žádost o rozvod. Manžel vyžaduje častý kontakt s dětmi. Docházejí na konzultace do Poradny 
pro manželství a partnerské vztahy. Po krátké době se Olga stěhuje do přiděleného bytu.  
 
Hedvika 34 let, 3 děti 

Hedvika se vdávala v 18 letech. Její partner byl již jednou rozvedený. Spolu 3 děti a roky 
života. Manžel v posledních letech nepracoval, nechával se živit, měl problémy s alkoholem. 
Hedvika sama živila manžela a 3 děti. Atmosféra doma se zhoršovala, došlo i k fyzickým 
útokům na Hedviku i děti. Když přichází s maminkou se podívat a získat informace o 
azylovém bydlení, hádali byste jí o 10 let více. Ustaraná, zoufalá, vyčerpaná. V azylovém 
domě je sama schopna dál plně obstarat a zajistit své děti. Pracuje a žádá o sociální byt. Po 
čase sociální byt opravdu dostává. Hedvika ale nabídku odmítá a po téměř ročním pobytu 
v azylovém domě se vrací k manželovi. 
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Světlana 37 let, dvě děti 

Škrcení, fyzické napadání, nadávky a ponižování. Minimum financí, z kterých musela 
obstarat domácnost, zákaz kontaktu s rodinou. Světlana trpěla nespavostí a přišly další 
zdravotní problémy, děti byly nesoustředěné, nejraději pobývaly venku. Násilí se stupňovalo. 
Světlaně je na oddělení péče o dítě nabídnuta možnost azylového bydlení. Dělá patřičné 
kroky, je rozhodnutá. V tuto dobu ale není volné místo v AD. Situace se vyhrotila, manžel se 
nějakým způsobem dozvěděl, že od něj chce Světlana odejít. Ještě ten den si Světlana balí 
nejnutnější věci a s velkým strachem utíká s dětmi z domu. Je přijata do azylového domu na 
krizový pobyt. Během týdne se místo uvolní a Světlana tak startuje novou etapu svého života. 
Podává žádost o rozvod, děti byly svěřeny do její péče. Otci bylo stanoveno výživné. Světlana 
vysadila prášky na spaní a u dětí přestalo noční pomočování. Je evidentní výrazné zlepšení 
prospěchu. Světlana nastupuje do zaměstnání a po čase za velké pomoci své rodiny kupuje 
malý domek a stěhuje se.  
 
Katka 29 let, 2 děti 

Katka byla svobodná matka s desetiletou dcerou. Neměla velké zázemí v rodině, ale svou 
dceru vždy uživila. Po čase začala dálkově studovat a tam potkala partnera, o kterém byla 
přesvědčená, že mu chybí to, co jí – úplná rodina. Začali společně žít v podnájmu, plánovali 
dítě. Když Katka opravdu otěhotněla, chování partnera se velmi změnilo. Katka bývala skoro 
pořád sama doma, přítel se zdržoval v barech, měl milenky a pokud  doma byl, téměř vždy to 
vyústilo v hádku. Studium kvůli těhotenství přerušila, přátel měla minimum, protože se za 
přítelem přistěhovala. Bohužel, jak sama říká, těhotenství a porod bylo pro ni jedno 
z nejhorších období života. Přesto porodila zdravé dítě a doufala, že s jeho příchodem se celý 
vztah zlepší. Za měsíc po návratu z porodnice je všechny vyhodil  na ulici. 
Katka našla pomoc v Krizovém centru, z kterého se následně dostala do azylového domu. 
Bylo pro ni velmi těžké zvládnout počáteční krizi. Pomáháme zajistit psychologickou pomoc. 
Po roce se stěhuje do podnájmu. 
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