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Úvod
Vážení pečující,
v roce 2016 jsem na vernisáži fotosoutěže hovořila o Unii pečujících jako
o potůčku vinoucím se od pramene, který si vymílá a hledá svou cestu. Naše
členská základna se zvyšuje, naše činnost rozšiřuje. Myslím, že již nejsme
potůčkem, ale řekou, která si již své místo v kraji vytvořila a jak stéká z hor, není
již bezejmennou horskou bystřinou, ale řekou s pevným jménem a místem. Má
před sebou ještě dlouhou cestu k cíli, ale již je dost silná, přibírá po cestě potůčky
a řeky, mohutní a sílí. I my jsme již z hory osamělé péče jednotlivců
sestoupili do široké údolní krajiny, je nás více, opíráme se o zkušenosti naše
i druhých, přibíráme příznivce a podpůrce a cílevědomě jdeme za svou
vizí – sebevědomým, znalým a uznávaným pečujícím o blízkého s právně
ukotveným postavením a podporou společnosti. S pečujícím, který zná svou
cenu a práva a nemusí se bát budoucnosti.
Máme k tomuto cíli ještě dlouhou cestu, stejně jako naše řeka k moři,
ale jsem přesvědčena, že se nám podaří uskutečnit. Pokud nám chcete na této
cestě pomoci, přidejte se – staňte se členy, pomozte radou, postřehy,
zkušenostmi či jinak. Naše budoucnost je na nás.

Zdeňka Michálková, předsedkyně
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1. Obecné informace

Unie pečujících, z. s. byla jako samostatný právní subjekt byla zapsána do
spolkového rejstříku v červenci roku 2015. Současné představenstvo bylo
zvoleno na členské schůzi dne 27. 2. 2016, jeho funkční období skončí v roce
2018. Představenstvo je tříčlenné:
Zdeňka Michálková, předsedkyně
Jana Janderová, místopředsedkyně
Zdeňka Černá, členka představenstva

Činnost revizora vykonává Dagmar Šléglová.
Působnost organizace je celorepubliková. Ve Zlíně a v Brně působí místní
pracovní skupiny.
Unii pečujících založili a její členové jsou sami pečující, kteří cítí potřebu změny.
Je to otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob.
Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná
část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a
intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Cílem Unie pečujících je
propojení pečujících, prosazování a obhajování zájmů a práv pečujících, posílení
jejich kompetence, zlepšení postavení pečujících jako sociální skupiny.
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2. Činnost v roce 2017
Zástupci Unie pečujících se po celý rok pravidelně zúčastňovali celé řady
konferencí, seminářů a jednání, která byla zaměřená na problematiku pečujících.
Pravidelně se také setkávalo představenstvo a Výkonný výbor Unie pečujících.
Podrobněji k některým akcím a činnostem:

Fotosoutěž
Zajišťoval tým členů Unie pečujících
Dne 1. května 2017 vyhlásila Unie pečujících třetí ročník fotosoutěže
Dobré světlo pečujícím, my žijeme!
Témata fotografií s příběhem:
- Pečující v mém okolí
- Život pečujícího očima pečujícího
Smyslem fotosoutěže bylo zviditelnit problematiku pečujících, jejich
každodenní život při péči, ale i jejich soukromý život, koníčky, trávení volného
času a přiblížit tak laické veřejnosti všechny podoby péče o lidi s postižením,
nemocné a seniory. Do fotosoutěže se přihlásilo 36 soutěžících se 160 soutěžními
fotografiemi.
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Fotografie hodnotila jak odborná porota: brněnské fotografky Alice
Prokopová a Eliška Vorlová, tak i laičtí zástupci z řad pečujících a sympatizantů.
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Vernisáž
Zajišťoval tým členů Unie pečujících
Výsledky fotosoutěže byly vyhlášeny na vernisáži 23. listopadu
v bezbariérové kavárně Café Práh a představeny jak vítězné snímky, tak i další
fotografie vybrané do putovní výstavy. Následně vybrané fotografie všech třech
ročníků formou výstavy opět putují po různých místech Brna a jeho okolí (školy,
úřady, cukrárna, kavárny,...) ale i celé ČR (Zlín, Praha).
K příjemné atmosféře přispělo i nezapomenutelné vystoupení brněnské
zpěvačky Hanky Ulrychové s jejím doprovodem, studentů uměleckého gymnázia
Pavla Křížkovského a taneční skupiny handicapovaných tanečníků Proty boty.
Večerem provázel Lukáš Karnet.
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Putovní výstavy
Zajišťoval tým členů Unie pečujících
Od ledna 2017 až do října 2017 jsme vystavovali fotografie, které zvítězily
ve druhém ročníku fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme!
Od listopadu do konce roku 2017 se vystavovaly vítězné fotografie třetího
ročníku.
leden 2017: Radnice v Líšni
únor: Sál Břetislava Bakaly Bílý dům
březen: Fakulta soc. studií MU Brno
duben: Mrakodrap Tomáše Bati ve Zlíně
květen: SŠ F.D. Roosevelta Brno
červen: Středisko volného času Lužánky
červenec: MOÚ na Žlutém kopci
srpen: poliklinika Lesná Halasovo nám.
říjen: Radnice Líšeň – výběr ze tří ročníků fotosoutěže
listopad: Café Práh Brno
prosinec 2017: bezbariérové divadlo Barka

Zlín
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Fakulta sociálních studií Masarykovy university Brno

Výstavy na poliklinice Lesná
Zajišťovala Jana Janderová

Městská část Brno-sever ve spolupráci s Unií pečujících zajišťuje prezentace
neziskových organizací, spolků a veřejně prospěšných programů.
Během roku 2017 se na poliklinice na výstavních panelech prezentovali:
Unie pečujících, z. s.
Společnost Jana Zrzavého
Gymnázium Pavla Křížkovského
Středisko volného času v Lužánkách
Klub důchodců
Centrum Kociánka
ZŠ Brna - sever
SŠ F.D. Roosevelta
Středisko rané péče
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Účast na seminářích, konferencích

Zástupci Unie pečujících se zúčastnili setkání s pečujícími, konferencí a
odborných seminářů. Účastnili se buď aktivně (přednesli příspěvek, přednášku)
či pasivně, v těchto případech se většinou aktivně zapojili do diskuse.

Minikonference
V roce 2016 jsme pořádali minikonferenci v Tanvaldu. V roce 2017 jsme v této
aktivitě pokračovali a uspořádali tyto odpolední konference v dalších městech.
Nazvali jsme je „Úskalí pečujících“. Tématem byla péče v rodině a vše, co s ní
souvisí.
Organizační stránku zajišťoval Zdeněk Choura a přednášeli Olga Hubíková
(Dobrovolnost péče), Dagmar Šléglová (Péče o pozůstalé), Zdeňka Michálková
(Péče o člena rodiny a její dopady), Lukáš Karnet (Postavení člověka s postižením
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v rodině) a Zdeněk Choura (Péče o člověka s demencí). Na konferencích jsme
spolupracovali s organizací Klára pomáhá z. s. a proběhly ve Ždírci, Boskovicích,
Židlochovicích a Tanvaldu. V roce 2018 budeme v pořádání těchto
minikonferencí pokračovat. Již plánujeme konání konferencí například v Třeboni,
Chotěboři, Bystřici n/P, Strážnici, Břeclavi či návrat do Tanvaldu.

Ždírec
Další akce a činnost
 Máme zástupce v platformě pro implementaci politiky stárnutí MPSV
pro JMK. Platforma se pravidelně setkává (cca čtvrtletně). Náš zástupce
(Zdeňka Michálková) prezentuje problematiku pečujících, účastní
se aktivně i formou přednášek na kulatých stolech pořádaných
platformou.
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 Účastnili jsme se tvorby Akčního plánu rodinné politiky Magistrátu Města
Brna, kam byli
zařazeni i pečující a jejich podpora.
(Zástupce Unie pečujících Zdeňka Michálková)
 Probíhalo opakovaně vzdělávání pečujících (ve spolupráci s Ligou
vozíčkářů, organizací Meridiem a nadací Pro dětský smích), kde přednášely
za Unii pečujících Zdeňka Černá a Zdeňka Michálková, tématy byla finanční
oblast, zdravotní péče, sociální a sociálně-právní problematika.
Proběhlo přednáškové odpoledne pro studenty VoŠ sociálně právní,
Evangelická akademie Brno s tematikou neformální péče, kde vystoupila
za Unii pečujících Zdeňka Michálková (Přednáška „Pečující a jejich životní
situace“).
 Probíhala setkání pečujících v Brně, vedená Marií Čalkovskou a setkání
pracovní skupiny ve Zlíně, vedená Zdeňkou Černou. Obě pracovní skupiny
(Brno, Zlín) budou ve své činnosti pokračovat i v dalším roce.
 V ČRo v živém vysílání Apetit Brno poskytovala odborné poradenství
pro pečující Zdeňka Michálková
 Účastníme se výzkumu Fondu dalšího vzdělávání při MPSV. Náš zástupce
(Zdeňka Michálková) je členem skupiny „pečující“.
 Proběhla jednání s politiky a zástupci státní správy a samosprávy na všech
úrovních (za Unii pečujících Zdeňka Michálková, Zdeněk Choura – jednání
se zástupci obcí)
 Uskutečnila se schůzka se zástupci Českého svazu průmyslu a dopravy ČR
Schůzka byla iniciována ze strany Svazu. Za Svaz se schůzky zúčastnili
Richard Koubek, regionální manažer pro Olomoucký, Zlínský a Pardubický
kraj a Kateřina Budínková, regionální manažerka pro JMK a kraj Vysočina.
Cílem schůzky bylo přiblížení potřeb pečujících při sladění péče a práce.
 Prezentace činnosti Unie pečujících – Dny Handicapované mládeže v Brně,
Dny Kociánky a podobné akce
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3.

Webové stránky, facebook,
diskuzní skupina Pečující a přátelé
Zajišťovala Jana Janderová a David Kozina

Unie pečujících spravuje webové stránky: www.uniepecujicich.cz, kde informuje
své členy i veřejnost o činnosti Unie pečujících, uveřejňuje aktuální informace
týkající se problematiky pečujících. Zde najdete i další informace o
Unii pečujících.
Pokud se chcete podělit o svůj příběh, pošlete nám ho a my ho rádi
na stránkách zveřejníme – uveřejnění může být anonymní, pokud si budete přát.

Na facebookové stránce Unie pečujících jsou uveřejňovány nejaktuálnější zprávy
týkající se péče a pečujících, kde se mohou lidé aktivně vyjadřovat k tématu péče.

Diskuzní facebooková skupina Pečující a přátelé má téměř 400 členů. Ti mezi
sebou živě diskutují na společné téma péče a pečující. Předávají si zkušenosti,
rady, informace.
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4. Poděkování dárcům a sponzorům
Velice si vážíme podpory Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje, města
Ždírec nad Doubravou, děkujeme za podporu paní Tamaře Valentové, paní
Demlové, paní Daně Musilové a paní Lucii Kopřivové a za pravidelné příspěvky
paní Martině Císařové a paní Olze Hubíkové.
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5. Finanční správa - hospodaření
Výkaz zisku a ztráty a rozvaha
Zpracovala externí účetní Dagmar Štěpánová

Rozvaha pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném
rozsahu k 31. 12. 2017

Zpracovala Dagmar Štěpánová, externí ekonomka
Zpráva revizorky
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Tiráž
Název organizace: Unie pečujících, z. s.
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E-mail: info@uniepecujicich.cz
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IČ: 04157575
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