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ZÁKLADNÍ INFORMACE   

Název a adresa organizace:

Petrklíč, o.p.s.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Na Krajině 44
686 01 Uherské Hradiště - Vésky 

Kontakt:
telefon:  572 503 675
e-mail: petrklic.ops@seznam.cz
internet: www.petrklicuh.cz

Bankovní spojení: 
1417811399/0800

Zřizovatel: 
Město Uherské Hradiště

Petrklíč, o.p.s. vznikla dne 29.5.2004 zápisem do rejstříku obecně prospěšných spo-
lečností, vedeného krajským soudem v Brně, s identifikačním číslem IČ: 269 28 060

Provoz azylového domu byl zahájen dne 1.7.2006.

TATO SLUŽBA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

A STÁTNÍM ROZPOČTEM  ČESKÉ REPUBLIKY
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ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ

Vážení přátelé,

opět vám předkládáme Výroční zprávu o.p.s. Petrklíč a znovu nás udivuje, jak pomíji-

vým se může stát  jeden rok. 

Při naší práci je ale časový úsek jednoho roku stěžejní, často rozhodující. Je to maxi-

mální možná doba, kdy můžeme pomoci ovlivnit a nasměrovat lepší život mnoha

ženám, matkám a jejich dětem. 

Uvědomujeme si míru této zodpovědnosti a přestože je to práce často  více než těžká,

snažíme se pomáhat individuálně, trpělivě, bez hodnotícího a odsuzujícího postoje,

ale zároveň realisticky, abychom nepřehlédli varovné signály a patologie. Ženy, s kte-

rými se při naší práci setkáváme a s nimiž pracujeme, potkaly v životě velmi těžké věci.

Čas strávený u nás pro ně bývá obdobím vážných, nejednou existenčních starostí.

Chybí jim domov, zázemí pěkných rodinných vztahů, bezpečné místo k žití, často mívají

zkušenosti z vlastního neradostného dětství. 

Chtěla bych proto velmi poděkovat všem, kteří se s námi snaží podporovat tyto ženy,

aby dokázaly uspořádat svůj život ve prospěch svých dětí. Chtěly se tak  pustit do ne-

lehkých změn svého dosavadního životního stylu, způsobu jednání s blízkými 

i nakládáním s tím, co se děje uvnitř nich samých. 

Kamila Nekolová, DiS.

ředitelka o.p.s. Petrklíč
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Poslání organizace
Posláním obecně prospěšné společnosti Petrklíč je pomoci zvládnout nepříznivé období
ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální začlenění.

Cíl organizace
Cílem je zlepšení nepříznivé situace uživatelky, popř. udržení její situace na stávající
úrovni a zabránění jejímu zhoršování. Poskytujeme klientkám pomoc 
a takovou míru podpory, abychom zachovali a dále  rozvíjeli jejich schopnost řešit svou
situaci vlastními silami 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

PŘEHLED ČINNOSTÍ

Poskytované služby
❁ Azylové ubytování s maximální dobou pobytu na 1 rok
❁ Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi na maximální dobu 14-ti dnů
❁ Utajený pobyt
❁ Bezplatné krizové poradenství a pomoc v sociálně-právních problémech
❁ Individuální dlouhodobé poradenství
❁ Poradenství a pomoc v péči o dítě
❁ Poradenství a pomoc při vedení domácnosti  a hospodaření
❁ Zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc

Rozsah poskytovaných služeb
◆ Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

❁ Pracovně výchovná činnost s dětmi, např. výuková činnost na počítači pro děti
❁ Pracovně výchovná činnost s uživatelkami, například podpora a nácvik 

rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, 
rozvoj dovedností při práci s počítačem.

❁ Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností dětí

❁ Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
❁ Výtvarná činnost pro matky s dětmi

◆ V případě potřeby poskytnutí ošacení 
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Principy  poskytování služeb
❁ Anonymita, diskrétnost
❁ Respektování individuality klienta, jeho potřeb, názorů a přání
❁ Svobodné rozhodování
❁ Podpora samostatnosti a nezávislosti 
❁ Vzájemná tolerance a důvěra
❁ Přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatelů – flexibilita
❁ Individuální a rovný přístup k uživatelům 
❁ Bezpečné zázemí pro řešení obtížné životní situace, psychická podpora

Co nabízíme
Ženy, které k nám přichází s problémem, u nás najdou na prvním místě vstřícné přijetí
a bezpečné zázemí. 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 a tvoření individuálních plánů. Při celém procesu je kladen důraz
na samostatnost a aktivní přístup uživatelky k řešení svého problému.
Naše sociální služba zahrnuje vedle ubytování zejména poradenství, možnost okamži-
tého a bezplatného rozhovoru o problému s nabídkou dalšího způsobu řešení a s tím
související  vyhledávání a poskytování informací. Dále také nácvik sociálních doved-
ností, pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty, zpracování písemných podání
v zájmu klientky,  pomoc s péčí o děti, volnočasové aktivity, materiální pomoc aj.
Studentům vysokých škol se sociálním zaměřením nabízíme možnost odborné praxe.
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NOVINKY V POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

❁ Od března jsme realizovali projekt „Maminko, namaluj domeček“ podpořený Nadací
Táta a máma Terezy Maxové. Díky tomuto projektu pravidelně probíhaly volnočasové
aktivity pro maminky a děti, zejména výtvarná činnost ve spolupráci DDM Šikula
v Uh. Hradišti a počítačové aktivity pro maminky 
a děti pod vedením sociálních pracovnic. 

Výtvarná činnost pro maminky s dětmi a hotové výkresy vytvořené prstovými barvami

Počítačové aktivity s dětmi vedené sociální pracovnicí a děti řešící „Všeználkův úkol“
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❁ V červnu byla uvedena do provozu nově vybudovaná kuchyňka v krizovém bytě.
Prostředky na vybudování kuchyňky zcela poskytla Nadace OKD. 

Nově zbudovaná kuchyňka v krizovém pokoji

❁ Na zahradě azylového domu jsme mohli díky sponzorskému daru Nadace
děti-kultura-sport vybudovat zahradní domek pro uložení nářadí i zahradního nábytku.

Zahradní domek a cedule Nadace DKS umístěná 
na zahradním domku

❁ V průběhu roku 2009 byly aktualizovány webové stránky organizace. Kromě infor-
mací o konaných akcích a probíhajících projektech v azylovém domě sem přibyla také
„Žádost o přijetí“, kterou si žadatelky o pobyt mohou vyplnit  pohodlně přes internet
bez nutnosti dostavit se osobně do azylového domu.
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❁ Od října roku 2009 jsme spolurealizátory projektu „Poskytování služeb sociální
prevence ve Zlínském kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky. Tento projekt je zaměřen na poskytování vybraných
sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Petrklíč o.p.s. uspěl v zadávacím řízení a získal tak finanční
prostředky, které budou sloužit ke zkvalitnění stávajících sociálních služeb a jejich
dalšímu rozvoji. Tento zdroj financování zabezpečuje realizaci plánů o.p.s. Petrklíč do
konce roku 2011.

❁ Pod záštitou tohoto projektu mohla vzniknout sociálně aktivizační činnost „Vaření
a vedení domácnosti“. Této činnosti se s uživatelkami věnujeme pravidelně každou neděli. 

Fotografie pořízené při činnosti 
„Vaření a vedení domácnosti“

❁ V průběhu roku proběhla také
řada již tradičních akcí jako letní a pod-
zimní táboráky s opékáním špekáčků,
dětský den, mikulášská besídka nebo
den otevřených dveří pořádaný dne
7.10.2009 při příležitosti akce Týden
sociálních služeb MPSV.

Velikonoce v azylovém domě
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Dětský den s táborákem, kdy děti dostaly dobroty z darů společnosti Hamé, a.s.

Letní dovádění na zahradě azylového domu

V průběhu roku se rozdělují maminkám a dětem různé pozornosti od drobných 
dárců. Děti si tak celé léto mohly hrát na trampolíně, kterou dostaly. 

Děti v azylovém domě navštívila i mikulášská 
parta, která všem dětem rozdala dárečky 

a pamlsky od drobných a anonymních dárců.
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

Přehled o stavu majetku, závazků, nákladů a výnosů za rok 2009

ROZVAHA K 31.12.2009 ( v tis. Kč)
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AKTIVA
Dlouhodobý majetek 571

Oprávky k dlouhodobému majetku -401

Krátkodobý majetek 1127

Pohledávky 9

Krátkodobý finanční majetek 985

Jiná aktiva 2

Aktiva celkem 1297

PA S I VA
Vlastní zdroje 175

Vlastní jmění 236

Výsledek hospodaření -61

Cizí zdroje 1122

Dlouhodobé závazky 119

Krátkodobé závazky 1002

Jiná pasiva 1

Pasiva celkem 1297

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2009 (v tis. Kč)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy 312

Spotřeba materiálu 96

Spotřeba energie 216

Služby celkem 245

Opravy a udržování 52

Cestovné 15

Náklady na reprezentaci 5

Ostatní služby 173

Osobní náklady 1699

Mzdové náklady 1275

Zákonné sociální pojištění 396

Zákonné sociální náklady 28

Ostatní náklady 28

Náklady celkem 2284

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony 254

Tržby z prodeje služeb 254

Výnosy z krátokod. fin. majetku 5

Přijaté příspěvky 108

Provozní dotace 1856

Výnosy celkem 2223

Výsledek hospodaření -61



ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2009

◆ Významné položky Aktiv společnosti Petrklíč, o.p.s.:

Společnost pořídila dlouhodobý hm. a drobný dl. hmotný majetek v hodnotě 297 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 202 tis. Kč

◆ Významné položky Pasiv společnosti Petrklíč, o.p.s.:

Fondy – rezervní fond 47 tis. Kč
Fondy – vlastní majetek finanční dary na DHM 155 tis. Kč
Přijaté zálohy – Individuální projekt financovaný ESF a státním rozpočtem ČR 429 tis. Kč
Dohadné účty pasivní – nevyfakturované energie 119 tis. Kč
Mzdové náklady – splatné mzdy za prosinec 2008 99 tis. Kč

Celkový výsledek hospodaření roku 2009 -61 tis. Kč

Ztráta ve výši 61 tis. Kč bude pokryta čerpáním z rezervního fondu společnosti ve výši
47 tis. Kč. Zbylá ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. 

◆ Významné položky Výkazu zisku a ztráty společnosti Petrklíč, o.p.s:

Náklady
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 1 699 tis. Kč
Náklady na spotřebu energií – vyplývá z charakteru azylového domu 216 tis. Kč
Náklady na spotřební materiál – drogerie, kancelářské potřeby,materiál
pro terapii, drobný dlouhodobý majetek – odpisy – celkem 96 tis. Kč
Z toho drobný dlouhodobý majetek – odpisy 47 tis. Kč
Náklady na služby – telekomunikace, odpady, internet, vedení účetnictví 245 tis. Kč

Náklady celkem 2 284 tis. Kč

Výnosy
Nejvýznamnější položkou jsou provozní dotace (od zřizovatele
Města Uh. Hradiště, MPSV a vyplacené prostředky za Individuální
Projekt financovaný ESF a státním rozpočtem ČR) 1 856 tis. Kč
Významnou položkou jsou tržby z prodeje služeb – nájem, praní 254 tis. Kč
Peněžní příspěvky (dary) 105 tis. Kč
Věcné příspěvky (dary) 3 tis. Kč

Výnosy celkem 2 223 tis. Kč
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ÚPLNÝ OBJEM VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ NA DOTACE, TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB
A OSTATNÍ VÝNOSY

Celkový objem výnosů 2.223 tis. Kč

Přehled rozsahu výnosů Petrklíč, o.p.s. v členění podle zdrojů v r. 2009

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA SPOTŘEBNÍ, OSOBNÍ, 
OSTATNÍ NÁKLADY A SLUŽBY

Celkový objem nákladů 2.284 tis. Kč

Přehled rozsahu nákladů Petrklíč, o.p.s. v členění podle zdrojů v r. 2009
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VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ PETRKLÍČ, O.P.S. V ROCE 2009

Nejvýznamnějšími položkami na straně výnosů byly Individuální projekt Poskytování
služeb sociální prevence ve Zlínském kraji ve výši 621 tis.Kč, provozní dotace z MPSV
ve výši 623 tis. Kč a dotace od zřizovatele ve výši 409 tis. Kč.
Mezi největší donátory patří  Nadace Děti kultura sport /229.000,- Kč/ na provoz azylového
domu, Nadace OKD díky níž jsme vybudovali pro krizový byt kuchyňku/ 123.375,-Kč/.
Nesmíme rovněž zapomenout na dary od obcí a měst z okolí Uh.Hradiště.  Během roku
2009 jsme realizovali projekt směřující k volnočasovým aktivitám matek a dětí u nás
ubytovaných, který podpořila Nadace Terezy Maxové.  

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PETRKLÍČ, O.P.S. V ROCE 2009

V roce 2009 skončilo hospodaření neziskové organizace Petrklíč se záporným hospo-
dářským výsledkem ve výši 61 tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření byl způsoben
propadem v počtu ubytovaných klientek a navýšením osobních nákladů z důvodu
personálních změn ve společnosti. 
Správní rada společnosti  schválila  čerpání rezervního fondu na úhradu části ztráty
roku 2009, a to ve výši 47 tis. Kč zbylá ztráta 14 tis. Kč bude pokryta ze zlepšeného
hospodaření společnosti v roce 2010. 
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STATISTIKA VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2009

Graf č. 1: Statistika ubytovaných klientek

a žadatelek o pobyt v azylovém domě od

r. 2006 do r. 2009. Zájem o získání bydlení

v azylovém domě Petrklíč se zvyšuje, kapa-

cita azylového domu však nestačí pojmou

více než cca 20 uživatelek s dětmi ročně. 

Graf č. 2.: Znázorněný počet ubytovaných

žen a dětí v azylovém domě za rok 2009.

V azylovém domě bylo v průběhu celého roku

ubytováno celkem 21 žen a 40 dětí v různém

věkovém složení. 

Graf č. 3.: Věkové složení uživatelek. Nejvíce ubytovaných osob bylo ve věku 31-35 let.

Graf č. 4.: Věkové složení dětí ubytovaných s matkami v azylovém domě. Nejvyšší počet ubytovaných

dětí bylo ve věku 0-5 let, současně s většinou dětí v této věkové kategorii byly matky na rodičovské

dovolené. 
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Graf č. 5.: Důvod přijetí  do azylového domu.

Většina ubytovaných uživatelek byla přijata

na základě bytového problému spojeného

s neshodami s partnerem (81%) a ostatní

ubytované uživatelky (19%) byly přijaty na

základě domácího násilí ze strany partnera.

V těchto chvílích jim azylový dům poskytl

bezpečné zázemí a útočiště před agresorem.

Graf č. 6: Rozdělení uživatelek s ukončeným

pobytem v roce 2009 z hlediska kategorií

dalšího ubytování po odchodu z azylového

domu.  
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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
❁ Mgr. 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 – do listopadu 2009
❁ Kamila Nekolová, DiS. – pověřena zastupováním o.p.s Petrklíč (listopad – prosinec

2009) 

Správní rada Dozorčí rada

Ředitelka
organizace

(1) 

Vedoucí sociální 
pracovnice (1) 

Sociální 
pracovnice (3)

Pracovnice 
v soc. službách

(1) 



VÝROK AUDITORA
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SPONZOŘI

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

Nadace Děti – kultura – sport, Uherské Hradiště Nadace Táta a máma

PaPP, s.r.o. stavební obchodní společnost. CTZ, s.r.o.  

Hamé, a.s. Babice

Dále činnost o.p.s. Petrklíč v r. 2009 podpořili:

❁Město Kunovice ❁Obec Strání
❁Město Staré Město ❁Obec Podolí
❁Město Hluk ❁Obec Suchov
❁Město Veselí nad Moravou ❁Obec Salaš
❁Obec Babice

Naše velké poděkování také patří všem jednotlivcům a anonymním dárcům, kteří
maminkám a jejich dětem pomohli věcnými dary.
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AZYLOVÝ DŮM OČIMA NAŠICH DĚTÍ

Děti, víte co je to azylový dům?
Pája (4): „Tady to… azyuový dům… je tady Báua, Oťa, já, kanceuáš, maminky, teta…“
Barunka (6): „Že se starají o děti a maminky.“
Šárinka (7): „Je to to, že tam bydlí děti…prostě je to pro maminky s dětmama.“

A víte, co tady tety s maminkami dělají?
Pája (4): „Voni tady čučijou…(smích)… a děuají na počítači a já s tetou taky.“
Barunka (6): „Pracujů, otevírají aj lidim a pracujů na počítači… a mluvijou o bydlení…“
Šárinka (7): „Píšou to co potřebujou, dělají kytičky…a vaří…mňam! A vykládají si o všem
různým, třeba jestli najít o něčem na práci.“

Martinka, 7 let

Kuba, 12 let
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Šárinka, 7  let

Oťa, 8 let Barunka, 6 let

Jak se vám tady líbí?
Pája (4): „Dobže…“
Barunka (6): „Hezky…nejvíc se mě líbí na počítači.“
Šárinka (7): „Hezký… nejvíc se mi asi tady líbí … tady ta kancelář a baví mě si hrát na počítači
s tetou.“

Děti, co byste si přáli, aby tu v azylovém domě ještě bylo?
Pája (4): „ Aby tady byua zeba, jyba, žaok a táta.“
Barunka (6): „Hračky… domeček pro panenky, autíčka a kočárky… a na zahradě hodně kol.“
Šárinka (7): „Já hodně věcí…Pejska a kočičku… ale opravdické! Kdyby ještě tady mohly byt
ty kola a prolézačky a kluzačka… ta veliká!!! A houpačky!!!!“
Hromadně: „Jooooo!“
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