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Úvod 

Vážení pečující,

máme za sebou další rok naší činnosti, a tak jsme pro vás opět připravili Zprávu o činnosti Unie 
pečujících, a to v roce 2019.

V našem směřování se toho za rok mnoho nezměnilo, linie našeho usilování a činnosti je stejná. 
Stále je naším cílem sebevědomý, znalý a uznávaný pečující o blízkého s právně ukotveným 
postavením a podporou společnosti. Pečující, který zná svou cenu a práva a nemusí se bát 
budoucnosti.

Letos se k vám obracím v nelehké době, kdy všichni čelíme hrozbě onemocnění COVID19.  
Je to nesporně období nelehké, krizové. Možná čelíte zvýšeným obavám o zdraví svých blízkých, 
zdraví své. Ale možná naopak máme výhodu – jedna pečující poznamenala: „my pečující 
žijeme v krizi pořád“. Ano, u mnohých z nás je současná situace např. omezení kontaktů, 
shánění vhodných pomůcek, finanční nejistota, aj. věcí obvyklou, naučili jsme se v tom žít  
(Na druhou stranu, jsou situace, které současná pandemie velmi zhoršuje, a nepečující  
se s nimi vyrovnávat nemusí). Ale není to situace obvyklá, a proto se snažíme o změnu. 

 

Máme k plnému uskutečnění našeho cíle ještě dlouhou cestu, ale jsem stále přesvědčena,  
že se nám uskutečnit podaří. 

Děkuji všem, kteří nám pomáhají, kterým není budoucnost pečujících lhostejná, a chápou,  
že může jít o budoucnost kohokoli z nás.

      Zdeňka Michálková, předsedkyně
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Obecné informace

Unie pečujících, z. s. byla jako samostatný právní subjekt zapsána do spolkového rejstříku 
v červenci roku 2015. 

Současné představenstvo je tříčlenné:

• Zdeňka Michálková, předsedkyně 

• Zdeňka Černá, místopředsedkyně

• Marie Čalkovská, členka představenstva

Činnost revizora vykonává Dagmar Šléglová. 

V roce 2020 nás čekají volby nového představenstva.

Působnost organizace je celorepubliková. Ve Zlíně a v Brně působí místní pracovní skupiny. 
Naším cílem je fungování místní pracovní skupiny v každém kraji.

Unii pečujících založili a jejími členy jsou sami pečující, kteří cítí potřebu změny. Je to otevřená 
komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. 

Posláním Unie pečujících je zlepšení postavení pečujících o osobu blízkou v domácím prostředí.

Cílem Unie pečujících je propojení pečujících, prosazování a obhajování zájmů a práv pečujících, 
posílení jejich kompetence, zlepšení postavení pečujících jako sociální skupiny.

Naše minimální cíle jsou podrobněji vyjádřeny v Desateru pečujících pro MPSV a MZ ČR na 
našich webových stránkách a hlásíme se k Seznamu práv pečovatele1. Vzhledem k tomu, že je 
více jak 15 let starý, myslíme si, že je nejvyšší čas zajistit jeho plnění.

V roce 2018 jsme otevřeli kontaktní a vzdělávací místo v Brně, na tř. kpt. Jaroše 3.  Využíváme 
prostory na vzdělávací semináře, setkávání pečujících a členů Unie pečujících a pro různá 
jednání. Tyto prostory (a zde pořádané akce) jsou otevřené pro všechny pečující, vybrali jsme 
je s ohledem na mimobrněnské pečující. Prostory jsou ve středu města, dobře přístupné MHD 
(V těsné blízkosti je zastávka tramvaje.) i automobilem s možností parkování na ulici. 

Provoz kontaktního místa byl omezen tím, že přístup nebyl plně bezbariérový. Tuto překážku 
se nám podařilo odstranit pořízením schodišťové plošiny (Na instalaci plošiny přispěl 
Jihomoravský kraj, Městská část Brno střed a Nadace Agrofert.).

1  Tamara TOŠNEROVÁ, Příručka pečovatele: Starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině – a co dál?  
  Vydala: Ambulance pro poruchy paměti, 2002)
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Činnost v roce 2019 

Zástupci Unie pečujících se po celý rok pravidelně zúčastňovali celé řady konferencí, seminářů 
a probíhala jednání zaměřená na problematiku pečujících. Pořádali jsme půldenní oblastní 
konference na téma péče, odborné semináře a přednášky. Pravidelně se také setkávalo 
představenstvo a Výkonný výbor Unie pečujících.
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Podrobněji k některým akcím a činnostem:

Jednání na jednotlivých úrovních státní správy a samosprávy
– diskuse nad potřebami pečujících a možnostech řešení

• města a obce – Zdeněk Choura

• kraje: 

JMK – Zdeňka Michálková

Zlínský – Zdeňka Černá

Praha – Zdeňka Michálková

• ČR: Zdeňka Michálková  

• jednání se senátory – Zdeňka Černá

Zastoupení v pracovních skupinách
V pracovních skupinách jsme zastoupeni Zdeňkou Michálkovou, vyjma skupinu komunitního 
plánování sociálních služeb ve Zlíně, kde nás zastupuje Zdeňka Černá. 

Jde například o skupiny:

• Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

• Ministerstvo zdravotnictví – pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně-sociální 
pomezí a Příspěvek na péči a lékařská posudková služba

• Platforma pro implementaci politiky stárnutí MPSV pro JMK. Platforma se pravidelně 
setkává (cca čtvrtletně) 

• Magistrát města Brna

• Komunitní plánování sociálních služeb Zlín 
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Vzdělávání 
 
Uskutečnily se odborné přednášky o péči o člověka s nějakou formou demence, přednášel 
Zdeněk Choura. Konaly se v České Skalici, Českých Budějovicích, Dačicích, Humpolci, Chotěboři, 
Konici, Mnichově Hradišti, Mníšku pod Brdy a dvakrát v Tišnově.

Konference

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.

Oblastní konference 
Zajišťoval Zdeněk Choura 

V roce 2019 jsme pořádali oblastní konference (dříve minikonference), tedy polodenní 
konference, v různých městech republiky. Tyto konference pořádáme od roku 2016, a to pod 
názvem „Úskalí pečujících“. Tématem byla péče v rodině a vše, co s ní souvisí. Ke spolupráci a 
aktivní účasti byli vyzváni vždy zástupci daného kraje či města a místní sociální služby.

Přednášeli Zdeňka Michálková (Pečující a jejich potřeby, Péče o pozůstalé, Pečující rodina), 
Zdeňka Černá (Finance) a Zdeněk Choura (Péče o člověka s demencí) a dále jednotliví 
účastníci z místních poskytovatelů sociálních služeb. Proběhly např. v Brně, Novém Městě 
n/M, Bojkovicích, Jevišovicích, Ostravě a Kyjově.  V roce 2020 budeme v pořádání těchto 
oblastních konferencí pokračovat. 

Konference Zlín

Celodenní konference na téma péče – „Jiný kraj, jiný mrav“ byla z technických důvodů 
přesunuta na rok 2020.

Při organizaci konference je nám příznivě nakloněn i Zlínský kraj a město Zlín. 

Putovní výstavy fotografií 
Zajišťovala Marie Čalkovská

V roce 2017 se uskutečnil třetí ročník fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme!  Tímto 
ročníkem jsme fotosoutěž ukončili, ale fotografie ze všech třech ročníků putovaly nadále 
formou výstav i v roce 2019 a naplňovaly tak smysl fotosoutěže. 

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. 

Výstavy fotografií opět putovaly po různých místech Brna a jeho okolí (školy, úřady, cukrárna, 
kavárny), ale i celé ČR (Zlín, Praha, Liberec).
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Odpoledne pro pečující
Zajišťoval tým Unie pečujících 

V roce 2019 jsme zorganizovali odpoledne pro  
pečující – „I pečující se baví“ již podruhé. Pečující se opět 
mohli pobavit a odreagovat se při bohatém programu, 
nechybělo ani občerstvení.  Využili jsme osvědčené  
a skvěle připravené prostory v Café Práh v Brně. 
Akce se mohla konat i díky podpoře Jihomoravského  
kraje a města Brna.

K příjemné atmosféře přispělo již tradičně 
nezapomenutelné vystoupení zpěvačky Hanky Ulrychové 
s jejím doprovodem, které mnohým vehnalo slzy do 
očí. Skupina Stromy, která vystoupila 
v loňském roce, musela svou účast zrušit 
pro nemoc. Snad se podaří a přijedou 
v roce 2020. 

I v tomto roce jsme mohli sledovat 
vystoupení dětské taneční skupiny Ilony 
Brunové a nově vystoupilo duo Bumerang, 

které nás provázelo svou hudbou i po skončení programu. 

Večer moderoval opět Lukáš Karnet.

Poprvé se konalo odpoledne pro pečující i v Praze.

Zajišťoval Zdeněk Choura

Konalo se pod záštitou Prahy 3, v krásně 
opravených prostorách Informačního 
centra, které nám Praha 3 poskytla 
zdarma. Potěšila nás návštěva pana 
místostarosty Mgr. Ondřeje Ruta.

  

Stejně jako v Brně, byl i v Praze zajištěn bohatý 
kulturní program. Proběhlo autorské čtení 
básní paní Jarmily Maršálkové, vystoupení 
tanečnic z rodinného a kulturního centra Nová 
Trojka si nezadalo s vystoupením profesionálek, 
potěšilo nás vystoupení dětí z rodinného  
a komunitního centra Paleček.
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Činnost pracovních skupin Unie pečujících
Probíhala setkání pečujících v Brně, vedená Marií Čalkovskou, 
tematická setkání pečujících vedená Marií Čalkovskou 
a Zdeňkou Michálkovou a setkání pracovní skupiny ve Zlíně, 
vedená Zdeňkou Černou. Obě pracovní skupiny budou  
ve své činnosti pokračovat i v dalším roce. 

Zlín 

Pracovní skupina se schází nepravidelně, pečující diskutují 
nad problémy, sdělují si, co se jim podařilo, osvědčilo, 
poskytují si vzájemnou podporu.

Brno 

Činnost místní pracovní skupiny a zejména její setkání pro pečující je jako záchranný maják 
v bouři domácí péče.  Setkání se konají jednou za měsíc, o to více se pečující na neformální 
setkání těší. Přijíždějí pečující i z okolních vesnic a malých měst, kde jim podobná setkání 
chybí. 

Tematická setkání se konala dvakrát měsíčně (mimo 
letních měsíců – dobu prázdnin) – jedno dopoledne (Marie 
Čalkovská) a jedno odpoledne (Zdeňka Michálková), aby 
se mohlo zúčastnit více pečujících, podle organizace péče 
a možností daných péčí o blízkého. Setkání byla doplněna 
možností vyzkoušet si různé rukodělné činnosti a lépe  
se odreagovat a uvolnit v bezpečném prostředí, kde mezi svými 
mohou pečující lépe sdílet strasti a radosti péče, bez nutnosti 
vysvětlovat, co to 
vlastně ta péče je. Konají  

se na tř. Kpt. Jaroše 3. U některých setkání je 
možnost využít odborné poradenství. Počítáme 
i s možností přednášek, seminářů, které by byly zajištěny 
buď lektorem «zvenčí» (Takto se uskutečnil v loňském 
roce seminář na téma Inkluzivní vzdělávání) nebo 
některým z pečujících např. o jeho koníčku. Tematická 
setkání se setkala s kladným ohlasem a pečující si vyžádali 
sami pokračování i v dalším roce.

Další akce a činnost
proběhly přednášky na konferencích, kulatých stolech: Senát, Jihomoravský kraj (JMK), 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – oblast stárnutí pro JMK, … 

Přednášela Zdeňka Michálková, v ČRo 2 v živém vysílání mluvila o pečujících a jejich situaci  
v ČR. Dále probíhaly prezentace činnosti Unie pečujících a osvěta.

V roce 2019 jsme získali akreditaci pro dobrovolnickou činnost – této oblasti se bude v roce 
2020 věnovat Tomáš Michálek.
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Webové stránky, Facebook

Webové stránky

Zajišťoval 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 tak budete přát.

           

Facebook
 
zajišťovala Marie Čalkovská

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

Diskuzní facebooková skupina Pečující a přátelé má téměř 750 členů. Ti mezi sebou živě 
diskutují na společné téma péče a pečující. Předávají si zkušenosti, rady a informace.

http://www.uniepecujicich.cz
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Poděkování dárcům a sponzorům 

Velice si vážíme podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a městské části Brno 
střed, děkujeme za podporu Praze 3. krajskému úřadu Jihočeského kraje, městu Chotěboř 
a Novému městu na Moravě a dalším. Ceníme si podpory paní radní Michaely Blahové ze 
Zlínského kraje a pravidelné podpory a darů od fyzických osob. Děkujeme firmě Vemat s. r. o., 
Lavandia s.r.o., Paracord.CZ, Reda a.s., České-korálky a ostatním.

Děkujeme, pomáháte nám pomáhat pečujícím.
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Finanční správa – hospodaření 
Výkaz zisku a ztráty a rozvaha
Zpracovala externí ekonomka Dagmar Štěpánová

 

 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem   

A. II. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 

31.12.2019
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Unie pecujících z.s. ˇ

Klecandova 723
Brno 13

0 4 1 5 7 5 7 5 61300

322

322

251 43

251 43

251 365

13 289

5 13

8 276

238 76

8 76

230

251 365

12.3.2020

spolek Zdenka Michalkova´ ´

neziskova organizace´ Zdenka Michalkovaˇ ´ ´

774733035

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2019

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Unie pecujících z.s. ˇ

Klecandova 723
0 4 1 5 7 5 7 5 Brno 13

61300

140 140

31 31

0 0

0 0

8 8

0 0

101 101

0 0

0 0

0 0

0 0

87 87

87 87

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

04157575

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

228 228

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

04157575

423 423

423 423

65 65

0 0

58 58

7 7

16 16

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

504 504

276 276

276 276

12.3.2020

spolek Zdenka Michalkova´ ´

neziskova organizace´ Zdenka Michalkova´ ´

774733035

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Zpráva revizorky 

Vzhledem k nynější pandemii není naše revizorka schopná zprávu sepsat. Zpráva bude dodána 
později, až to situace umožní.
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Tiráž

Název organizace: Unie pečujících z. s.

Sídlo: Brno 613 00, Klecandova 24

Kontaktní a vzdělávací místo: Brno, tř. Kpt. Jaroše 3

E-mail: info@uniepecujicich.cz

Webové stránky: www.uniepecujicich.cz

IČ: 04157575

Registrace ve spolkovém rejstříku: oddíl L, vložka č. 20620

Číslo transparentního účtu: 2900840557/2010

Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2019

Vydala: Unie pečujících z. s.

Foto: archiv Unie pečujících z. s.

Autor: Ing. Mgr. Zdeňka Michálková

Grafická úprava: Bc. Tomáš Michálek

Brno, duben 2020
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