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Osobní asistence  
 

Osobní asistence Centra Olomouc nabízí své služby seniorům, dětem a osobám se            
zdravotním postižením. Věnuje se i osobám v rekonvalescenci, po úrazech či po            
chemoterapii či zájemcům o krátkodobou asistenci zvláště v době dovolených pečujících           
rodinných příslušníků. Trvale se snaží maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám klientů           
služeb s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domácím. Péči nabízí každý               
den včetně svátků a víkendů v nepřetržitém režimu. 

Spolupracuje s dalšími organizacemi působícími v sociální sféře jako regionální          
pečovatelské služby a agentury domácí zdravotní péče. Tým koordinátorů v počtu je            
v kontaktu s úřady sociální péče, s nemocnicemi či praktickými lékaři. 

Asistenti se pravidelně vzdělávají a využívají supervizní podpory psycholožky.         
Účastní se interních workshopů zaměřených na revizi vnitřních pravidel osobní asistence.  

Počet supervizí pro vybraný tým zaměstnanců: 2 setkání v počtu 6 hodin (1 setkání              
je na 3 hodiny). Počet workshopů pro vybraný tým asistentů: 3 setkání v počtu 6 hodin                
(1 setkání na 2 hodiny). 

V první polovině roku 2018 Centrum Olomouc poskytovalo službu osobní asistence           
celkem 61 klientům. Z toho se jednalo o 40 žen a 21 mužů. Početně nejvýraznější skupinou               
uživatelů jsou senioři. V roce 2018 jsme poskytli osobní asistenci 44 seniorům s věkem 65               
a více let, dále 15 dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let a 2 dětem v rozmezí od 1 do 17                      
let. Celkem bylo poskytnuto 8479 hodin přímé asistenční péče u klientů. 

 

 
 

 



 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se        
zdravotním postižením 
 

Ve službě nabízíme podporu klientům od 18 let věku a to s postižením psychickým,              
fyzickým, mentálním i kombinovaným a lidem, kteří mají potíže spojené se stárnutím. Služba             
je poskytovaná lidem žijícím v Olomouci a okolí a to v domácnostech i pobytových             
zařízeních. 

Během první poloviny roku 2018 byla služba poskytována 29 klientům. Mezi klienty            
bylo 13 mužů a 16 žen ve věkovém rozmezí 18 až 95 let. Celkem bylo v této službě                  
odpracováno 320 hodin přímé sociální práce, která vede k přímé pomoci daným klientům,             
sociální pracovnice strávily na cestě ke klientům celkem 51 hodin. 
 

Dobrovolnické programy pro seniory a osoby se       
zdravotním postižením 
 

● Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením 
Dobrovolníci docházející do domácností. Do tohoto programu se zapojilo 20 dobrovolníků           
a odpracovali celkem 493 hodin. Dobrovolník zde zastává roli společníka, který podporuje           
klienta v jeho aktivitách a tráví s ním jeho čas. Dobrovolníci pravidelně navštěvovali svoje              
klienty hlavně v domácnostech, také ale ve sdružení Klíč-centru sociálních služeb, p.o.            
a v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o., společný čas trávili převážně povídáním,           
čtením, procházkami. Klientů využívajících tento dobrovolnický program v průběhu roku          
2018 bylo 20, nyní aktuálně 17. 
 

● Dobrovolníci docházející do Domova pro seniory Pohoda ve Chválkovicích 
Naši dobrovolníci se také zapojili do služby v Domově pro seniory Pohoda Chválkovice,             
i zde zastávají roli společníka, který svému klientovi nabízí podporu v aktivitách, do kterých             
by bez jeho podpory nemohl vstoupit. Do zařízení docházelo v prvním pololetí roku celkem              
39 dobrovolníků a odpracovali 1.125 hodin. 
 
V rámci tohoto programu se dobrovolníci zapojili i do aktivit Domova a nabídli tam svou               
pomoc na společenských akcích v délce 16 hodin. Významný díl pomoci v tomto             
dobrovolnickém programu zastávají studenti Církevního gymnázia Německého řádu        
v Olomouci. 
 

● Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených. 
Do tohoto programu se zapojilo 10 dobrovolníků a odpracovali celkem 153 hodin.            
Dobrovolníci navštěvovali svoje klienty v domácnostech a nabídli tak dočasný odpočinek           
jejich pečujícím. Klientů využívajících tuto službu v roce 2018 bylo 9, nyní aktuálně 7. 

 



 

 
● Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotních zařízeních 

Od roku 2013 docházejí dobrovolníci programu Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotních           
zařízeních do Hospice na Svatém Kopečku.Nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho 
činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas,                
nergii a schopnosti. Do tohoto dobrovolnického programu se v prvním pololetí roku 2018             
zapojilo 10 dobrovolníků a věnovali klientům hospice 179 společně strávených hodin. 
 

● Dobrovolnický program 3G-napříč generacemi 
Do nového dobrovolnického programu 3G - Pomoc napříč generacemi, vstoupila 1. května            
první dobrovolnice, která dochází za šestiletou holčičkou. Spolu strávili 7 setkání, celkem            
tedy 14 hodin. Dobrovolnice vstupuje do rodiny jako náhradní babička, která v rodině chybí,              
nenahrazuje hlídání, které rodina může využít z jiných služeb. Společně s holčičkou vyrážejí             
na procházky, čtou si knihy, hrají společenské hry, na flétnu a tráví čas dalšími aktivitami,               
které pomáhají budovat jejich vztah. 
 

 
 
Péče o dobrovolníky 
Dobrovolníci procházejí vzdělávacími kurzy a supervizemi, kde jim nabízíme podporu při           
práci s klienty. V prvním pololetí 2018 jsme zorganizovali Vzdělávací kurz pro dobrovolníky             
v celkovém rozsahu 10 hodin. Témata kurzu byla: 

1. Představení Maltézské pomoci v kontextu historie řádu, organizace a dobrovolnictví; 
2. Základy poskytování první pomoci; 

 



 

3. Zásady úspěšné komunikace a praktické aspekty spolupráce s lidmi s různými           
zdravotními postiženími; 

4. Dobrovolnické minimum, brožura pro dobrovolníky. 
 
Supervize pro dobrovolníky všech programů proběhly v celkové délce 4,5 hodiny pod vedení 
PhDr. Marie Marečková, PhD. a Bc. Lubomíra Vraje. 
 
Spolupráce s dalšími organizacemi 
Velmi pozitivně hodnotíme spolupráci s dalšími organizacemi, se kterými je služba           
profesionálnější a potřeby klientů provázané - Magistrát města Olomouce, odbor sociálních           
věcí, Společnost Mana, o.p.s., Osobní asistence Maltézské pomoci, Domov pro seniory           
Pohoda Chválkovice, Klíč – centrum sociálních služeb, Hospic na Svatém Kopečku, Sociální 
služby pro seniory Olomouc, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,          
Univerzita Palackého, Církevní gymnázium Německého řádu, Age centrum Olomouc, Člověk          
v tísni o.p.s. 
 

 

  

 



 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 
Sociálně aktivizační služba je určená rodinám s dětmi ohroženým sociálním vyloučením           
a rodinám s dětmi se zdravotním, kombinovaným či jiným postižením, které žijí           
v Olomouci a okolí. 
Služba podporuje důstojný život rodin s dětmi do 18 let věku a směřuje ke zlepšení               
jejich sociální situace především skrze činnosti, kterými jsou například poskytování         
základního 
sociálního poradenství, poradenství v oblasti sociálních dávek, pomoc a podpora při řešení            
obtížných životních situací, pracovně-výchovná činnost s dětmi, nácvik vedení domácnosti,          
hospodaření, pomoc při výchovných problémech, jednání se školou, lékařem, doprovod při           
vyřizování na úřadech, pomoc dobrovolníků přímo v rodinách, organizace jednorázových          
společenských akcí pro rodiny s dětmi, realizace letního tábora a jarního pobytu pro děti              
z rodin ohrožených sociálním vyloučením. 
 
Za první pololetí roku 2018 byla tato služba poskytována 61 rodinám, kterým bylo             
pracovnicemi služby poskytnuto 1100 intervencí a 1079 kontaktů. Celková doba přímé           
pomoci rodinám byla 1920 hodin a cesta za klienty trvala 179 hodin. Olomoucké centrum              
MP funguje od roku 2013 také jako doprovázející organizace pěstounských a poručenských            
rodin. S každou klientskou rodinou, která uzavře s Maltézskou pomocí Dohodu o výkonu             
pěstounské péče, pracuje klíčový pracovník, který s rodinou individuálně nastavuje a plánuje            
průběh doprovázení při výkonu pěstounské péče. 
 
Pracovník doprovázené rodině poskytuje podporu a pomoc při naplňování práv a povinností, 
spolupracuje s rodinou na základě jejích potřeb a zároveň dohlíží nad průběhem pěstounské 
péče. Každý klíčový pracovník také zároveň spolupracuje s konkrétní pracovnicí OSPOD,           
která nad rodinou vykonává dohled. 
 
V době od ledna do června 2018 podporovala tato služba 28 klientských rodin, kterým bylo               
poskytnuto celkem 854 hod. přímé práce. Bylo provedeno 60 intervencí a 422 kontaktů. Na              
cestě za nimi pracovnice strávily 91 hodin. Součástí této služby je zajištění vzdělávacích             
seminářů, za první pololetí roku 2018 uspořádala Maltézská pomoc tři semináře.  
 
V průběhu jarních prázdnin, v termínu 5. 3. - 9. 3. 2018 pořádala Maltézská pomoc, o.p.s.,                
centrum Olomouc preventivně – vzdělávací program pro děti z pěstounských rodin a rodin             
ohrožených sociálním vyloučením žijících na území města Olomouc a v přilehlých obcích.            
Tábor byl realizován v Kralické Chatě na Šumpersku a účastnilo se ho 12 dětí ve věku                
6 – 15. 
V daném období připravily pracovnice Centra Olomouc 6 společných setkání pro klientské            
rodiny obou služeb. Jednalo se například o společnou návštěvu Zoo, tvoření velikonočních            
dekorací, společné opékání apod. 
 
 
 

 



 

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež      
a podporu rodiny – dobrovolnický program 
 
Doplňující, avšak podstatnou, činností služeb pro rodiny s dětmi je návazný dobrovolnický            
program. Program je řízen koordinátory, kteří vybírají a proškolují dobrovolníky k možné            
participaci na výše uvedených službách. 
 
Dobrovolnická pomoc spočívá v podpoře rozvoje dítěte při pravidelném setkávání s ním            
a společném trávení volného času. Náplň setkávání je různorodá a závislá na možnostech            
dobrovolníka a dítěte i přání rodiny. Dobrovolník může pomáhat dítěti se školní přípravou,             
doprovázet do kroužků, hrát si, číst, chodit na procházky, sportovat, atd. Aktivity            
dobrovolníka v rodině pomáhá nastavit koordinátor (sociální pracovník) a jsou plánovány           
tak, aby podporovaly co nejlepší vývoj dítěte a vedly k prevenci vzniku sociálně             
patologických jevů. V první polovině roku 2018 se do projektu v rodinách zapojilo             
16 dobrovolníků, kteří odpracovali 191 hodin. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Dobrovolnický program v DC Ostrůvek 
 

Ke dni 30. června 2018 je v programu zapojeno 8 dobrovolnic. Sedm dobrovolnic             
pravidelně navštěvuje děti v DC Ostrůvek, jedna dobrovolnice pomáhá při doprovodech dětí            
na jednorázové akce a společných aktivitách dětí. Supervize dobrovolnic zapojených          
v programu proběhla 22. ledna 2018. Celkem všechny dobrovolnice odpracovaly během          
období 423 hodin. 

V průběhu celého prvního pololetí byly dobrovolnicemi Maltézské pomoci zajišťovány          
doprovody dětí při návštěvách solné jeskyně Solana, dětských filmových představení kina           
v OC Šantovka, akcích pro děti v parku a na Výstavišti Flora a v letním období doprovody na                 
koupání v bazénu Dětského centra Ostrůvek na Dolní Hejčínské v Olomouci. 

Dne 8. května 2018 proběhla tradiční každoroční Koloběžkiáda – závod dětí na            
koloběžkách na letišti v Olomouci – Neředíně, které se zúčastnili i děti z DC Ostrůvek               
v doprovodu dobrovolnic Maltézské pomoci. 

Den otevřených dveří spojený s oslavou s Dne dětí se uskutečnil v Dětském centru              
Ostrůvek v sobotu 26. května 2018. Dobrovolnice Maltézské pomoci se svou koordinátorkou            
a zaměstnanci DC Ostrůvek připravili pro děti, dospělé i návštěvníky z řad široké veřejnosti              
mnoho zajímavých soutěží, pestrý zábavný program a bohaté občerstvení. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Projekt Moderní senior 
 

Moderní senior je projektem, kde učíme seniory z Olomouce a Olomouckého kraje            
ovládat moderní techniku. Vedeme kurzy počítačů (začátečníci a mírně pokročilí), kurz           
smartphonů a kurz fotoaparátů. Každý kurz vede jeden lektor a kapacita na jeden turnus je               
maximálně šest osob. Kurzy jsou děleny do lekcí, které probíhají jednou týdně.            
U počítačových a fotografických kurzů je celkem deset lekcí, každá po třech hodinách.           
U kurzu chytrých telefonů je celkem šest lekcí po dvou hodinách. 

V první polovině roku 2018 započalo celkem šest kurzů a jeden dobíhal z roku              
předchozího. Od ledna do července navštěvovalo či navštěvuje celkem 40 osob. Otevřeli            
jsme šest kurzů počítačů a dva kurzy chytrých telefonů. O kurz fotoaparátů nebyl dostatečný              
zájem. Od ledna do konce června bylo odučeno 119 hodin. O účastníky se starali celkem               
čtyři lektoři, jedna lektorka a několik lekcí učil i koordinátor kurzu. 

Na začátku roku jsme dostali od Statutárního města Olomouc šest nových notebooků            
Lenovo, které již plně slouží ve výuce Moderního seniora. Výrazně zvedly kvalitu výuky,             
jelikož jejich plynulost a výkonnost je mnohonásobně vyšší než u předchozích počítačů. 

Po konci školních prázdnin začátkem září chystáme díky velikému zájmu seniorů           
otevřít rovnou pět kurzů, a to jak kurz počítačů, tak i telefonů. V průběhu podzimu otevřeme                
po delší době i kurz fotografie. Zvýšený zájem o kurzy Moderního seniora byl způsoben              
zvláště možností publikovat v magazínu Olomoucký senior, kde vyšel článek informující           
o tomto kurzu. 
 

 
 
  

 



 

Dobrovolnický program Dopisování s vězni 
Projekt dopisování s vězni je nadále realizován V Olomouci a v omezeném rozsahu             

i v Brně. Má kapacitu celkem 30 dvojic dobrovolníků. Díky velkému zájmu dobrovolníků            
i osob ve výkonu trestu odnětí svobody je kapacita po většinu času naplněna. 
V olomouckém centru v průběhu prvního pololetí působilo celkem 30 dobrovolníků, resp.            
většinou k sobě dobrovolník měl ještě další osobu do dvojice. V několika případech došlo              
k výměně dobrovolníků, kdy několik dobrovolníků svoji činnost ukončilo a postupně je           
nahradili noví. Počet doručených dopisů v prvním pololetí roku 2018 čítal celkem 123             
dopisů, dobrovolníci byly v korespondenčním kontaktu dohromady s 36 klienty. V brněnském            
centru v tomto pololetí vykonávaly dobrovolnickou činnost 3 dobrovolnické dvojice.          
Dobrovolníci si v průběhu tohoto období dopisovali dohromady se 4 klienty a bylo doručeno             
7 dopisů.  

V obou centrech tedy v projektu Dopisování s vězni v průběhu tohoto období            
působilo dohromady 33 dobrovolníků nebo dobrovolnických dvojic, kteří si dopisovali s 40            
klienty. Celkem bylo dobrovolníkům od klientů doručeno 130 dopisů. 

V prvním pololetí proběhla jedna skupinová supervize pro dobrovolníky pod vedením           
vězeňského kaplana Otty Brocha. Dle potřeby byla koordinátorka projektu k dispozici           
dobrovolníkům pro individuální supervizi. Stejně jako v předchozích letech měli také           
dobrovolníci možnost zúčastnit se každoroční poutě a setkání pracovníků, dobrovolníků          
a přátel Maltézské pomoci na Sv. Kopečku u Olomouce. Vzdělávací kurz pro dobrovolníky            
s exkurzí do věznice je plánovaný na podzim roku 2018. 
 

 

  

 



 

Maltézská pomoc, Centrum Prostějov 

Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP       
a nemocné 

Ve službě je šest aktivních dobrovolníků v programu Pomoc seniorům a osobám se             
zdravotním postižením v Prostějově na konci I. pololetí roku 2018 využívají klienti            
Chráněného bydlení Daliborka, seniorka Domova pro seniory Prostějov a slečna v domácím            
prostředí. V Domově Daliborka dvě nové dobrovolnice vedou skupinu klientů při práci            
s keramikou, dvě dobrovolnice dochází za jednotlivci. Celkový počet hodin dobrovolnické          
práce v Prostějově je 86 hodin.  

 

 

 

 



 

Maltézská pomoc, Centrum Otrokovice 

Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP       
a nemocné 

Naši dobrovolníci nadále navštěvují seniory na Charitě sv. Anežky, kde probíhají           
pravidelné reminiscenční setkávání a osobní návštěvy dobrovolníků. V květnu přibyla na           
Charitu nová dobrovolnice ke klientovi. Od května navštěvuje též nová dobrovolnice seniory            
v Domovince v Otrokovicích. Několik dobrovolníků také docházelo do rodin na Zlínsku za             
seniory a osobami se zdravotním postižením. Jedna dobrovolnice též dělá společnost           
seniorům navštěvující Centrum denních služeb Charity ve Zlíně. Do zlínské nemocnice           
Tomáše Bati dochází dobrovolníci za pacienty Centra klinické gerontologie (dříve používaný           
název LDN) popovídat si s nimi nebo jim nabídnout doprovod na sobotní mši             
sv. v nemocnici. 

V dubnu 2018 proběhlo setkání a zaškolení tří nových dobrovolnic. Taktéž jsme se             
zúčastnili akce s názvem Prostor pro setkání, kterou již několikátý rok pořádá sociální odbor              
Městského úřadu v Otrokovicích k setkání poskytovatelů sociálních služeb s cílem           
seznámení se s novými poskytovateli a k navázání nových kontaktů. V současné době má              
centrum 13 aktivních dobrovolníků, během prvního pololetí odpracovali 240 hod. 

V červnu jsme se zúčastnili již pravidelné výstavy Normální je pomáhat ve Zlíně, kde              
ve vestibulu směrem k parku v centru města celý červen visela informační deska             
o Maltézské pomoci. V červnu též proběhlo setkání dobrovolníků s cílem seznámit se            
s novou koordinátorkou dobrovolníků Romanou Rochovanskou, která nastupuje od        
1. července 2018 za Moniku Lagovou. 
 
 
 
  

 

http://www.zlinskejaro.cz/2018/04/11/normalni-je-pomahat/)


 

Maltézská pomoc, Centrum Šumperk 

Činnost dobrovolnického centra 
 

Dobrovolnické centrum v Šumperku funguje od 1. dubna 2013, sídlí na farním            
středisku římskokatolické církve v Šumperku, adresa Kostelní 4. Dobrovolníci pracují ve           
dvou programech: Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením          
a Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny. 

 
Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením 
 

Daný program je realizován v Sociálních službách pro seniory Šumperk, p. o. a nově              
se také pokoušíme rozšířit službu do Chráněných bydlení v Bludově. Programem prošlo 28             
dobrovolníků. K datu 30. 6. 2018 máme 20 aktivních dobrovolníků, 10 dobrovolníků pracuje             
s tříměsíční, 10 s roční dobrovolnickou smlouvou. Počet hodin pololetí 2018 je 167,5 na              
službě Domov pro seniory (DpS), 68,5 na službě Domov se zvláštním režimem (DZR) a na               
Chráněném bydlení Bludov 10 hodin. Dohromady 246 hodin dobrovolnické služby. Počet           
klientů odhadem – 45 DpS a 15 DZR. 

Dobrovolníci navštěvují více seniorů. Dochází většinou za seniory, kteří nejsou          
schopni komunikovat nebo osoby se zdravotním postižením. Starají se o příjemné trávení            
volného času seniorů. Jako hlavní aktivity dobrovolníci nabízejí čtení knih, luštění křížovek,            
zpívání, povídání. 
 
Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny 
 

Dobrovolníci dochází za dětmi z Ostrůvku, p. o. V Ostrůvku prošlo v průběhu pololetí              
2018 programem 8 aktivních dobrovolníků, 6 s roční smlouvou a 2 dobrovolníci s tříměsíční              
smlouvou. V Dětském klíči spolupráce není žádný dobrovolník, jen spolupracujeme na           
skupinových akcí. Počet hodin za pololetí do 30. 6. 2018 je 109,5. Počet dětí je 6. Celkem                 
tedy prošlo oběma programy v pololetí od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 36 dobrovolníků, nyní                 
máme aktivně spolupracujících 28 dobrovolníků. Dohromady odvedli 355,5 hodin. 
  

 



 

Maltézská pomoc, Centrum Jeseník 

Dobrovolnické aktivity 
 

Město Jeseník, Olomoucký kraj a ostatní donátoři. Záslužný podíl na tom ale mají             
zejména naši dobrovolníci. Současný počet dobrovolníků je 14. Počet hodin, které naši            
dobrovolníci věnovali svým klientům, je cca 243,2 hod. V přepočtu na jednoho dobrovolníka            
tedy je to asi 16,8 h za 6 měsíců. 

V první půlce roku byla častá fluktuace dobrovolníků i změny požadavků od            
organizací a od samotných klientů. Problémem též byla více než dvouměsíční karanténa            
Jesenické nemocnici a v Centru sociálních služeb z důvodu chřipkové epidemie na jaře             
letošního roku. 

Za finanční podporu děkujeme městu Jeseník, Olomouckému kraji a dalším menším           
dárcům. 

 
 
 
  

 



 

Maltézská pomoc, Centrum Přerov 

Dobrovolnické aktivity 
 

V průběhu prvního pololetí roku 2018 se centrum Maltézská pomoc v Přerově            
rozrostlo o tři nové dobrovolníky. Celkem je tedy v Přerově 51 aktivně zapojených             
dobrovolníků. Všichni dobrovolníci jsou zařazení do projektu - „Pomoc osamoceným          
seniorům a osobám se zdravotním postižením“. 

Uživatelům těchto zařízeních se snaží zpříjemnit čas jejich života 33 dobrovolníků           
Maltézské pomoci v Přerově. Osmnáct dobrovolníků dochází ke klientům v domácí péči. 

Během prvních šesti měsíců roku 2018 věnovali naši dobrovolníci svým klientům           
786 hodin. 

Dále dobrovolníci Maltézské pomoci pomáhali s organizací Večírku pro zdravotně          
postižené, který se konal v Městském domě v Přerově. Nově zapojení dobrovolníci se             
zúčastnili Vzdělávacího kurzu pro nové dobrovolníky v Olomouci. Setkání dobrovolníků          
v první polovině roku 2018 se konalo v měsíci únor a červen. 
 
 
 

 
 

 



 

Maltézská pomoc, Centrum Uherské 
Hradiště 

Dobrovolnické aktivity 
 

V první polovině roku 2018 bylo v Centru Uherské Hradiště evidováno celkem            
14 aktivních dobrovolníků, kteří dohromady vykonali 253,5 hodin dobrovolnických prací.         
Z tohoto počtu pět vykonávalo dobrovolnickou činnost v programu Sociálně-aktivizační         
programy pro děti, mládež a podporu rodiny, kde pomáhali dětem převážně se školní             
přípravou a celkem 9 dobrovolnic Centra Uherské Hradiště bylo zapojeno v programu           
Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením. Tito dobrovolníci věnují           
svůj čas klientům v pobytových zařízeních (DS Uh. Hradiště, DZP St. Město, DS            
Buchlovice), ale i seniorům, kteří žijí osamoceni v jejich blízkosti (3 klienti). Dobrovolníci             
vyplňují volný čas seniorů či zdravotně postižených vycházkami, společným povídáním,          
četbou, nebo manuálními činnostmi (aktivizační činnosti). Dohromady využívalo pomoci         
a podpory našich dobrovolníků 21 klientů. V uplynulém pololetí ukončila svoji činnost jedna            
dobrovolnice a novou smlouvu podepsali tři noví dobrovolníci.  

 

 
 
V období od ledna do června 2018 se uskutečnily dvě supervize dobrovolníků,            

z čehož jedna byla vedena odbornou supervizorkou, Mgr. Janou Palouškovou z Olomouce.           
Dobrovolníci tuto změnu ocenili. Supervize pomohla jejich psychohygieně a získání nových           
sil a energie do další činnosti. Dále pokračovala spolupráce s Azylovým domem pro matky              
s dětmi ve Véskách, kde naši dobrovolníci vypomáhali při organizaci Dětského dne.  

Centrum Maltézské pomoci v Uherském Hradišti se dále aktivně podílelo na           
uskutečnění společné procházky klientů Domova pro seniory v Buchlovicích a Domova pro            
osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě se studenty Stojanova Gymnázia na            

 



 

Velehradě. Podporujeme také setkávání studentů Střední odborné školy a Gymnázia Staré           
Město s klienty DZP Staré Město.  

Díky navázání kontaktu s místostarostou městyse Buchlovice a vedoucí         
Československého kulturního centra v Buchlovicích byly již tento půlrok zveřejněn jeden           
článek a jeden rozhovor ve Zpravodaji městyse propagující dobrovolníky Maltézské pomoci           
a dobrovolnictví obecně. Současně byla Maltézská pomoc propagována i ve farním časopise            
Xaver prostřednictvím spolupráce s otcem J. Říhou.  

 

 

  

 



 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
V rámci sociální služby SAS-R pomáhá centrum v Uherském Hradišti rodinám           

s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, již nejsou schopny řešit vlastními             
silami, a která může mít negativní dopad na vývoj dětí. Naše rodiny zpravidla řeší problémy,               
které spolu souvisí a navzájem se podmiňují (nezaměstnanost, dluhy, špatná bytová situace            
apod.). Prostřednictvím profesionálního přístupu a postupným budováním vztahu důvěry         
mezi sociálním pracovníkem a klientem se snažíme o sanaci rodiny. Cílem je posílení             
sociálních dovedností klientů tak, aby byli do budoucna schopni řešit své problémy            
samostatně a dle svých možností dokázali vytvořit svým dětem vhodné prostředí pro            
všestranný rozvoj.  

Ve snaze pomoci rodinám aktivně spolupracuje naše sociální služba s jinými           
institucemi, jako OSPOD, SVP Help, SPC, školskými a zdravotnickými zařízeními,          
psychology, referátem hmotné nouze a státní sociální podpory Úřadu práce, inkasními           
společnostmi, exekutorskými úřady, zaměstnavateli, jinými neziskovými organizacemi       
v Uherském Hradišti apod. Při řešení problémů rodin se obracíme rovněž na zavedené            
nadační fondy, např. nadaci Korunka Luhačovice, Naše dítě, Agrofert. Sociální práce           
v rodinách se liší v míře intenzity spolupráce dle potřebnosti rodiny a intervence se             
uskutečňují většinově v terénní formě.  

 
SAS – akce pro rodiny s dětmi 

Na poslední den školního roku jsme pro naše rodiny připravili skupinovou akci při             
příležitosti konání 11. ročníku kulturně sportovního festivalu Slovácké léto 2018. Cílem akce            
bylo zprostředkovat rodinám kontakt se širším společenským prostředím, nabídnout jim tip           
na aktivní trávení letních měsíců, napomáhat začlenění rodin do širší společnosti v rámci             
předcházení sociálního vyloučení. Rodiny měly možnost prohlédnout si historické centrum          
města, seznámit se s významnými objekty, a i děti se o historii města živě zajímaly. V rámci                 
Slováckého léta měly možnost se aktivně seznámit s moderní hasičskou i policejní            
technikou, protáhnout se na skákacím hradě, obhlédnout si písečnou arénu, na níž se bude              
konat souboj v plážovém volejbalu, vyzkoušet si vyznačenou dráhu, kterou měly co            
nejrychleji a nejobratněji oběhnout. Setkaly se i s osobami se zdravotním postižením,            
v rámci propagace Diakonie ČCE – střediska CESTA a probíhala i sbírka Podané ruce             
Lukáškovi, místnímu chlapci, který trpí leukémií. Na programu byla i návštěva Slováckého            
muzea, které připravilo tvořivé dílničky. Děti využily příležitosti vytvořit si vlastní prázdninový            
deník z nepřeberného množství dostupných materiálů, které si odnesly s sebou a budou si              
zapisovat své dojmy z prázdninových cest. Všichni byli spokojení a odcházeli s řadou             
nových zážitků a zkušeností. 

 



 

 
 

 


