


Úvod
Vážení pečující,

máme za sebou další rok naší činnosti, a tak jsme pro vás opět připravili
Zprávu o činnosti Unie pečujících za uplynulý rok 2020.

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.

Oproti předcházejícím letům jsme rozšířili přímou podporu pečujících
a tuto linii přímé podpory pečujících chceme od příštího roku ještě
posílit.

Tento rok nebyl pro nikoho z nás lehký. Život většiny z nás negativně
ovlivnil „kovid“, obavy o zdraví našich blízkých, někteří o své blízké přišli.
Někteří omezili i tak chudé sociální kontakty, a to i v rámci rodiny. Péče
o blízké se nezastavila, nemůže se přerušit. VAŠE PRÁCE MÁ SMYSL, JE
DŮLEŽITÁ.

V roce 2020 jsme měli nižší objem financí k činnosti, byť naše náklady
byly vyšší. Přesto se nám podařilo udržet všechny klíčové aktivity
a některé dokonce rozšířit, a to především díky ochotě našich pracovníků
podílet se na aktivitách dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. Za
to jim všem patří díky.

Další změnou je úprava našeho loga. Také pracujeme na změně našeho
webu na přehlednější, uživatelsky přívětivější a odrážející rozšíření naší
práce.

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

Zdeňka Michálková, předsedkyně



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

V roce 2020 proběhly volby do představenstva a do funkce revizorky – na
dalších pět let. Opět máme tříčlenné představenstvo ve složení:

Zdeňka Michálková, předsedkyně

Zdeňka Černá, místopředsedkyně

Marie Čalkovská, členka představenstva a revizorku Evu Nohejlovou.

Paní Dagmar Šléglová již znovu na funkci revizora pro své pracovní
vytížení nekandidovala. Děkujeme jí za dosavadní činnost a podporu
a přejeme úspěchy pracovní i osobní.

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. Jak
můžete vidět i na mapě vpravo,
nejvíce členů máme v současné
době v Jihomoravském kraji a naši
členové jsou ze všech krajů České
republiky s výjimkou Plzeňského kraje.

Posláním Unie pečujících je prosazování a obhajování zájmů a práv
pečujících. Podpora pečujících.

CílemUnie pečujících je propojení pečujících, posílení jejich kompetence,
zlepšení postavení pečujících jako sociální skupiny i jednotlivce.

Naše minimální cíle jsou podrobněji vyjádřeny v Desateru pečujících pro
MPSV a MZ ČR na našich webových stránkách, 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.

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



Činnost v roce 2020
Zástupci Unie pečujících se po celý rok účastnili konferencí (aktivní
organizátorem vyžádaná účast), seminářů a probíhala jednání zaměřená
na problematiku pečujících. Pořádali jsme půldenní oblastní konference
na téma péče, odborné semináře a přednášky, akce pro pečující i
osvětové akce.

Pravidelně se také setkávalo představenstvo a Výkonný výbor Unie
pečujících, a to osobně, později na dálku. Situace nás donutila využívat
pro nás do té doby neznámé komunikační nástroje.

Během roku jsme byli opakovaně nuceni z důvodu pandemie Covid-19
některé akce zrušit, omezit naši činnost – jako například semináře,
setkání pečujících či oblastní konference. Naopak jsme posílili podporu
pečujících na dálku, zejména po telefonu.

Podrobněji k některým akcím a činnostem:

Obhajoba práv pečujících
Jednání na jednotlivých úrovních státní
správy a samosprávy

– diskuse nad potřebami pečujících a
možnostech řešení – probíhala během roku
osobně či on-line.

Připomínkovali jsme:

�novelu zákona 108/2006 Sb. O sociálních
službách

�rezoluci EU – oblast OZP (osoby se zdravotním
postižením)

�zákon o zaměstnanosti

� národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a
obdobná onemocnění 2020-2030

Zastoupení v pracovních skupinách

Skupiny, kde jsme zastoupeni Zdeňkou Michálkovou:

�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 během celého roku

�Magistrát města Brna

V komunitním plánování sociálních služeb jsme zastoupeni Zdeňkou
Černou (města Zlín a Otrokovice), Zdeňkem Chourou (5 měst kraje
Vysočina, Jižní Čechy, Černošice a 3 města Jihomoravského kraje).

V koordinační skupině komunitního plánování sociálních služeb
statutárního města Brna pečující zastupuje Zdeňka Michálková.

Zdeněk Choura zastupuje pečující v sociálních komisích městysu Davle
a města Černošice.

Vzdělávání
Uskutečnily se odborné přednášky a semináře o péči o
člověka s některou z forem demence, přednášel Zdeněk
Choura (4 semináře). Ve spolupráci s Meridiem s.r.o
probíhá vzdělávání pečujících, kde přednáší Zdeňka
Michálková.

Vydali jsme za finanční podpory Jihomoravského kraje
brožurky pro pečující – Krmíme s důstojností (autorka
Petra Hejdová), Péče a dávky – co v žádostech nenajdete
(autorka Zdeňka Michálková) a Péče a peníze (autorka
Zdeňka Černá).

Oblastní konference

Zajišťoval Zdeněk Choura

Pořádali jsme oblastní konference, 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 místních sociálních služeb.

Z důvodu nouzového stavu a protiepidemických opatření se uskutečnily
pouze tři konference (Kyjov, Brno, Světlá n/S). V roce 2021 budeme
v pořádání těchto oblastních konferencí pokračovat.

Konference Zlín
Celodenní konference na téma péče – „Jiný kraj, jiný mrav“ byla z důvodu
protiepidemických opatření přesunuta na rok 2021.

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

Péče
a

peníze



Osvětové akce
Zajišťovala Marie Čalkovská a dobrovolníci

Výstavy fotografií ze všech ročníků
fotosoutěže „Dobré světlo pečujícím – my
žijeme“ opět putovaly po různých místech
Brna a jeho okolí, ale i celé ČR. Ve Ždírci nad
Doubravou proběhla k zahájení výstavy
také vernisáž (zajišťoval Zdeněk Choura) za
podpory města a pod záštitou starosty Ing.
Bohumíra Nikla.

Galerijní tramvaj – v květnu jste mohli v Brně potkat galerijní tramvaj
s našimi materiály a fotkami z fotosoutěží. Tuto akci podpořila záštitou
primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Vánoční trhy Brno (Marie Čalkovská, Zdeněk Choura
a dobrovolnice) – v prosinci jste mohli tři dny navštívit
náš stánek na Moravském náměstí a poté i na Zelném
trhu, seznámit se s naší činností a zakoupit některé z
výrobků pečujících. Byla prezentována nelehká
situace pečujících samotnými pečujícími, zájem
veřejnosti o situaci pečujících byl značný a opět se
nám potvrdilo, že nepečující o tíživé situaci v péči neví.
Prodej výrobků byl velmi úspěšný.

Vývěsní skříňka – na frekventovaném místě na náměstí v Chrlicích
máme bezplatně k dispozici vývěsní skříňku, kde najdete letáky
a informace o aktuálních aktivitách Unie. Máme podepsáno
Memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem a statutárním
městem Brnem. V rámci akcí „Zdravé město“ spolupracujeme s městy
Dačice, Velké Meziříčí a Jihlava.

Spolupracujeme s organizacemi, kterým podpora pečujících není
lhostejná.

Podpora pečujících
Odpoledne pro pečující

Zajišťoval tým Unie pečujících

I v roce 2020 jsme chtěli uspořádat odpoledne pro pečující – „I pečující se
baví“, a to již potřetí. Záštitu nad akcí poskytla primátorka Statutárního
města Brna JUDr. Markéta Vaňková a starosta městské části (MČ) Brno
střed Ing. Arch. Vojtěch Mencl. Tuto akci jsme museli odvolat pro
protiepidemická opatření, měla by se konat na jaře, případně na podzim
roku 2021.



Setkání pečujících

Zajišťovali Marie Čalkovská, Zdeňka Michálková,
Zdeněk Choura a dobrovolníci

V Brně probíhala setkání pečujících 1x měsíčně a
tematická setkání 2x měsíčně. V Třeboni
proběhla 4 setkání, v Hodoníně u Kunštátu 1
setkání. Celkem jsme uspořádali 26 setkání
pečujících, v průměru se setkání účastní 10
pečujících.

Od 11. 3. jsme museli pořádání zastavit pro
Covid-19, obnovena byla od června, letos jsme
se v Brně setkali výjimečně i v červenci. Znovu
byla setkání zastavena pro protiepidemická
opatření 15. 10. V setkáních budeme pokračovat
i v příštím roce.

Poradenství a podpora

Zajišťuje tým poradců, garant Zdeňka Michálková

Telefonickou podporu pečujících a bývalých pečujících
zavedenou v době první vlny coronaviru jsme
poskytovali i nadále, pokračovala i s podpora emailem
a v omezené míře osobně. Šlo o poradenství a
podporu odbornou či peer poradenství, které
poskytovali dlouhodobí pečující. Poskytovali jsme
podporu psychosociální včetně duchovní podpory pro
pečující současné, bývalé i ty, kteří o péči uvažují.
Nevyjímaje péči v terminálním stadiu života.

Pro rok 2021 plánujeme rozšíření týmu a působnosti
nejen jako doposud zejména na Jižní Moravě a ve
Zlínském kraji, ale i na Olomoucku, Vysočině
a v Čechách.

Nově od září 2020 se měl konat Den pro
pečující (spojení poradenství, semináře a
setkání pečujících) 1x za měsíc
v Židlochovicích v komunitním centru –
v době protiepidemických opatření
pozastaveno, a proto se konala tato akce
pouze jednou.



Dobrovolníci
Koordinátor Tomáš Michálek

V roce 2019 jsme získali akreditaci pro dlouhodobou dobrovolnickou
činnost na projekt Pomáhej pomáhat, č. akreditace: č.j. MV-118058-5/
OPK-2019.

Dobrovolník může být student, pracující osoba či senior. Dobrovolník
musí být starší 18 let, bezúhonný a zdravotně způsobilý (dokládá
čestným prohlášením). Jde o dobrovolníky působící na základě dohody
o dlouhodobé dobrovolnické činnosti, a to správa webu organizace, tedy
vkládání, odstraňování příspěvků, informací o činnosti apod. Dále pomoc
s propagací a osvětou, tvorbu drobných výrobků pro propagaci a prodej,
pomoc s organizací a zabezpečením konferencí a seminářů, pomoc
s grafickými pracemi, lektorská činnost na tematických setkáních
pečujících, peer poradenství a podpora.

Na dobrovolníky není kladen žádný zvláštní požadavek na kvalifikaci –
věk minimálně 18let, vzdělání dokončené základní. Zkušenost s péčí
vítána.

V roce 2020 jsme měli osm
dobrovolníků na dlouhodobou
dobrovolnickou smlouvu, většinou
z řad pečujících nebo bývalých
pečujících. Dobrovolníci nám
pomáhali jednak na pravidelných
akcích – setkání pečujících a
tematických setkáních pečujících,
jednak na jednorázových
osvětových akcích (Galerijní

tramvaj, Vánoční trhy, oblastní konference). Dále naše dobrovolnice
poskytovala peer podporu a pomoc pečujícím (společník, laická podpora,
drobné pochůzky, peer poradenství) v době nouzového stavu, kdy jsme
nemohli pořádat setkání pečujících. O aktualizaci informací na webu se
nám stará také dobrovolník.

Měli jsme v plánu uspořádat Snídani pro dobrovolníky a Výjezdní den pro
dobrovolníky – od obojího jsme museli upustit z důvodu pandemie
covid-19. Proto jsme každému alespoň zaslali osobní poděkování
s malým dárkem a doufáme, že příští rok bude příznivější.

Práce dobrovolníků si velice vážíme a děkujeme jim.



Webové stránky a facebook
Zajišťoval David Kozina a Marie Čalkovská

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. V současné době pracujeme na novém
vzhledu stránek, nová verze by měla být spuštěna v první polovině roku
2021.

Na facebookové stránce Unie pečujících jsou uveřejňovány
nejaktuálnější zprávy týkající se akcí Unie pečujících. Zde se mohou lidé
také aktivně vyjadřovat k tématu péče. Na konci roku byl stav stránek: líbí
se 721 lidem a stránky sleduje 789.

Diskuzní facebooková skupina Pečující & přátelé má téměř 1000 členů
(jedná se o celé organizace, nejen jednotlivce). Ti mezi sebou živě
diskutují na společné téma péče a pečující. Předávají si zkušenosti, rady
a informace. Tyto stránky jsou každý den aktivně aktualizovány, jsou
přidávány a sdíleny zajímavé akce, rady a informace (novinky týkající se
péče, vzdělávaní pečujících, volnočasové aktivity…).



Finanční správa – hospodaření
Zpracovala externí ekonomka Dagmar Štěpánová
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v plnem rozsahu´
31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

04157575

Unie pecujících z.s. ˇ

Klecandova 723

Brno 13

61300

spolek

neziskova organizace´

7.3.2021

Zdenka Michalkova´ ´

Zdenka Michalkovaˇ ´ ´

774733035

Oznac.ˇ
A.      
A.II.   
      4.
B.      
B.III.  
B.III.1.
      3.
        

Oznac.ˇ
A.      
A. I.   
A. I. 1.
A. II.  
      1.
      2.
B.      
B.III.  
      4.
      5.
      7.
      9.
     15.
        

AKTIVA
Dlouhodoby majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)´
Dlouhodoby hmotny majetek celkem (souc. A.II.1. az A.I.10.)´ ´ ˇ ˇ
Hmotne movite veci a jejich soubory´ ´ ˇ
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky v pokladneˇ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky na uctechˇ ˇ ˇ ´ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Vlastní jmení ˇ
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ ˇ ´ ˇ
Vysledek hospodarení ve schvalovacím rízení´ ˇ ˇ
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Ostatní zavazky´
Zamestnanciˇ
Zavazky k institucím soc. zabezpecení a ver. zdrav. poj.´ ˇ ˇ
Ostatní príme daneˇ ´ ˇ
Zavazky ke spolecníkum sdruzenym ve spolecnosti´ ˇ ˚ ˇ ´ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ ´
    322
    322
    322
     43
     43
      0
     43
    365

Zacatek obd.ˇ ´
    289
     13
     13
    276
      0
    276
     76
     76
     69
      0
      0
      0
      7
    365

Konec obd.
    322
    322
    322
     31
     31
      7
     24
    353

Konec obd.
    321
    289
    289
     32
     32
      0
     32
     32
     19
      2
      3
      1
      7
    353

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Účtováno účetnictví 
 
 
Sdružení není založeno za účelem podnikání 
 
Financováno z členských vkladů, darů a dotací 
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Rozložení získaných financí
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v plnem rozsahu´31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

04157575

Unie pecujících z.s. ˇ

Klecandova 723

Brno 13

61300

zapsany spolek´

neziskova organizace´

7.3.2021

Zdenka Michalkova´ ´

Zdenka Michalkova´ ´

774733035

Oznaceníˇ
A.  I.  
      1.
      3.
      4.
      6.
A.III.  
     10.
     11.
A.  V.  
     22.
        

Oznac.ˇ
B. I.   
      1.
B. II.  
      3.
      4.
B.III.  
        

C.      
D.      

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialu, energie a ostat. neskladovanych dodavekˇ ´ ´ ´
Opravy a udrzovaníˇ ´
Naklady na cestovne´ ´
Ostatní sluzby ˇ
Osobní naklady (A.III.10. az A.III.14.)´ ˇ
Mzdove naklady´ ´
Zakonne socialní pojistení´ ´ ´ ˇ ˇ
Ostatní naklady (A.V.16. az A.V.22.)´ ˇ
Jine ostatní naklady´ ´
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Provozní dotace (B.I.1.)
Provozní dotace
Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
Prijate clenske príspevkyˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.̌
    214
     29
     31
      1
    153
    215
    183
     32
      1
      1
    430

Hlavní cin.̌
    256
    256
    192
    189
      3
     14
    462

     32
     32

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

      0
      0

Celk. cin.̌
    214
     29
     31
      1
    153
    215
    183
     32
      1
      1
    430

Celk. cin.̌
    256
    256
    192
    189
      3
     14
    462

     32
     32

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ

Dotace 255 369 Kč

Nadace a
právnické osoby 164 947 Kč

Fyzické osoby 23 062 Kč

58 % 37 %

5 %



Zpráva revizorky
Zpracovala Eva Nohejlová

REvlzNí zpnÁvA zA RoK 2a20

o hospodaření zapsaného spolku Unie peču!ících

se sídIem Klecandova 723124, Brno 613 0O, lČ: O4t57573

Dne 01_.04.2021 mi byly předány veškeré účetr,í pcdkiady zapsaného spolku

Unie pečujících {dále jen ,,zapsaný spolek") za rck 20ž0, <de předrnětem revize z mé strany bylo:

1) Kontrola stavu zůstatku pokladny a účtu ke dni 3t.12.2020
2) Kontrola stavu pokladní knihy ke dni 3L12,2O2O

3) Kontrola účetních dokladů ke dni 31..12.202a

Závér:

Revizorka zapsaného spcl,<u neshleda]a žádilé nesrovnalcstjv hospodařenízapsaného spolku

za kontrolované období, tj. rczpočtový rok2a2C. Účetnictví zapsaného spolku je vedeno správně,

peč!ivě a transparentně.

V Brně dne 06.04.2021 fuďx,Í*"l

lng. Eva Nohejlová

revizo rka za psa né h o spol ku



Poděkování dárcům a sponzorům
Velice si vážíme podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského
kraje, městských částí Brna: Brno střed, Chrlice, Královo Pole,
Žabovřesky, Brno sever, Lískovec a Jundrov, měst: Tišnov, Třeboň,
Židlochovice, Ždírec nad Doubravou, Světlá nad Sázavou, Jihlava, Kyjov,
Řevnice a obce Lodhéřov, podpory paní primátorky Statutárního města
Brna JUDr. Markéty Vaňkové, pana starosty MČ Brno střed Ing. arch.
Vojtěcha Mencla, paní starostky MČ Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorné,
pana starosty Ždírce n/D Ing. Bohumíra Nikla, nadací: ČEZ, Nadace Karel
Komárek Family Foundation a nadace Pro bezpečnou budoucnost a
podpory Ministerstva vnitra ČR, firmy česke-koralky.cz, Lavandia
Starovičky a vstřícnosti firmy BTP - továrna plsti.

Velmi si ceníme pravidelné podpory a darů od fyzických osob.

Těší nás spolupráce s organizacemi Meridiem o.p.s., NRZP Brno a Zlín,
Resident 2000 o.p.s., Pečovatelská služba Brno Bystrc, Svaz tělesně
postižených Brno a Zdislava Veselí z. ú.

Děkujeme, pomáháte nám pomáhat pečujícím.



Tiráž

Název organizace: Unie pečujících z. s.

Sídlo: Brno 613 00, Klecandova 24
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E-mail: info@uniepecujicich.cz

Webové stránky: www.uniepecujicich.cz

IČ: 04157575
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