Výroční zpráva 2016

„Baví mě pomáhat a rozšiřovat lidem možnosti, ukazovat cesty. Uznáním je pak jejich úspěch,
na kterém jsem se mohla podílet.“ (sociální pracovnice, 11 let pomáhá ženám a rodinám s dětmi)
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› INFORMACE O ORGANIZACI
Název organizace: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: Krajský soud v Ostravě, oddíl O,
vložka 140, dne 29. června 2002
Zakladatel: Město Vsetín, IČ: 304450
Rok založení: 2002
Adresa: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Telefonické spojení: 733 784 004, 734 520 916
E-mail: azylovydum@azylovydum.cz
Web: www.azylovydum.cz
IČ: 25909614
Bankovní spojení: 2100671898/2010
Složení správní rady:
Mgr. Ivana Tomečková, předsedkyně správní rady
Ing. Bohumila Holeňová, členka správní rady
Eva Juřičková, členka správní rady
Složení dozorčí rady:
Mgr. Markéta Lazárková, předsedkyně dozorčí rady
Ing. Libor Podešva, Ph.D., člen dozorčí rady
Bc. Jana Surá, členka dozorčí rady
Ředitel společnosti, statutární zástupce:
Mgr. Michal Trčálek
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› POSLÁNÍ A VIZE
Poslání organizace:
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je poskytovat poradenství, pomoc
a podporu lidem v situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami.
Jak vnímají poslání organizace naši pracovníci?
Poslání organizace naplňujeme tím, že cílíme na skupinu, která je velmi ohrožena ve společnosti
svou zranitelností – matky s dětmi, či osoby pečující o dítě. Jedná se většinou o nízkopříjmovou
skupinu. Jedinečností naší pobytové služby je, že poskytujeme azyl nejen matkám s dětmi, ale
také samotným ženám. Dalšími ohroženými osobami, kterým poskytujeme služby, jsou oběti
trestných činů, předlužení jednotlivci, rozvádějící se rodiče nebo osoby prožívající krizi, s nimiž
pracujeme v poradně pro rodinu. (4 roky praxe v organizaci)
Protože jsem se na formulaci podílela, sama jsem ji spoluvytvářela, jsem přesvědčena, že
obsah činnosti organizace směřuje k poradenství, pomoci a podpoře lidem, kteří svou situaci
nezvládají vlastními silami. Mohlo by se zde uvést spoustu příkladů podpory a pomoci lidem
v rámci registrovaných sociálních služeb, nelze zde uvést příklady jiných činností, které
klientům poskytujeme, a nejsou výše zmíněny, proto formulace je výstižná a zřejmá. (11 let
praxe v organizaci)
Vize organizace:
Transparentní, stabilní a významná organizace poskytující komplexní, profesionální a kvalitní
služby, aktivně spolupracující s dalšími partnery.
Jak vnímají vize organizace naši pracovníci?
Představuji si obrovskou, nohama na zemi stojící firmu, která zvládne úplně všechno a hlavně
to zvládne dobře. Komplexnost služeb slibuje, že se o klienta umí organizace postarat celkově
a provede jej celým jeho problémem a zároveň vize slibuje vyřešení problému, protože služby
jsou kvalitní. To, že organizace spolupracuje s jinými odborníky, u mě navozuje dobrý pocit, že
pokud by si přece jen nevěděl nikdo rady s mým problémem, tak mě budou umět zprostředkovat
pomoc jinde, ale nenechají mě, coby klienta bez pomoci. (11 let praxe v organizaci)
Vize je pohled a směřování do budoucna. Na čem stavíme a čeho chceme dosáhnout. Azylový
dům má kvalitní dlouholetou tradici a pevně vybudované základy, formulovaná nová vize
vychází z reálných již dosažených skutečností, které hodlá nadále rozvíjet a prohlubovat. Vize
v této podobě je reálná a aplikovatelná. (1 rok praxe v organizaci)
Pod vizí organizace si představuji silnou organizaci, s dobrou pověstí, čestnou a finančně
transparentní, která nabízí velké portfolio služeb a která spolupracuje s dalšími organizacemi,
obcemi, firmami, školami apod. a šíří své dobré zkušenosti a znalosti. (14 let praxe v organizaci)
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› ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vedoucí oddělení: Mgr. Adéla Trnová

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – pobytová
služba
Poslání služby:
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín je umožnit osobám v nepříznivé
sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství
a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.
Služba je určena ženám a matkám s dětmi:
• které jsou obětí domácího násilí
• bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
• které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
• žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně případů, kdy je ohrožen vývoj nebo zdraví
dětí
V azylovém domě naleznou přechodné ubytování a pomoc ženy a matky s dětmi, které se
ocitly v situaci, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera,
rodiny nebo přátel, potřebují najít nový začátek ve svém životě a chtějí o tom s někým mluvit.
Ženám a matkám s dětmi je nabízena pomoc:
• s hledáním vhodného bydlení a práce
• s vyřízením sociálních dávek
• při hospodaření s penězi
• s výchovou a péčí o děti
• při navazování vztahů s rodinou a okolím
V prostorách azylového domu mohou ženy a matky s dětmi využít bezplatné služby právníka
či psychologa.
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Cíle sociální služby:
Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín je to, aby žena nebo matka byla
schopna:
• zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
• aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti
apod.)
• řádně pečovat o své děti
Provozní doba: nepřetržitě
Počet lůžek: 23
Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra Kročilová |tel.: 734 520 916 | e-mail: alexandra.krocilova@azylovydum.cz

Terénní asistenční služba Vsetín (Vizovice), Zlín,
Valašské Klobouky a Bystřice pod Hostýnem
Poslání služby:
Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými
dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou
nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.
Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní
a sociální situaci a mají snahu svou situaci zlepšit. (dlouhodobá finanční tíseň a předluženost,
nezaměstnanost, výchovné problémy dětí, neadekvátní bydlení, nevyhovující rodinné prostředí
apod.)
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Práce asistentek v terénu spočívá v těchto činnostech:
• základní sociální poradenství
• pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace (sestavování
rodinného rozpočtu, předluženost rodin, pomoc při řešení exekucí)
• pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
• podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků
• pomoc při zajištění zdravotnické péče
• zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
• zajištění podmínek pro společensky přijatelné aktivity
• podpora udržování dobrých rodinných vztahů a pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou
• pomoc při výchově dětí, zajištění povinné školní docházky a organizaci volnočasových
aktivit pro děti
• podpora při vedení domácnosti a udržování bydlení
• pomoc při zajištění základní a odborné zdravotní péče
• zprostředkování dalších návazných služeb souvisejících s nepříznivou situací rodin
(zprostředkování odborného sociálního
• poradenství - psychologa, právníka, mediátora, asistovaných kontaktů rodičů s dětmi)
• zajištění další pomoci vyplývající z aktuální situace rodiny
Cíl služby:
Cílem terénní asistenční služby je poskytnout podporu a praktickou pomoc rodinám
ve zvládání problémových životních situací a provázet je při řešení jejich problémů.
Provozní doba Terénní asistenční služby Vsetín (Vizovice):
Pondělí
7:00-19:00
Úterý
7:00-19:00
Středa
7:00-19:00
Čtvrtek
7:00-19:00
Pátek
7:00-19:00
Kontaktní osoba pro Vsetín (Vizovice):
Mgr. Adéla Trnová | tel.: 739 633 347 | e-mail: adela.trnova@azylovydum.cz
Provozní doba Terénní asistenční služby Zlín:
Pondělí
7:00-17:00 (v mimořádných případech 17:00-19:00)
Úterý
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Středa
7:00-17:00 (v mimořádných případech 17:00-19:00)
Čtvrtek
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Pátek
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Kontaktní osoba pro Zlín:
Mgr. Jarmila Studeníková | tel.: 734 522 288 | e-mail: jarmila.studenikova@azylovydum.cz
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Provozní doba Terénní asistenční služby Valašské Klobouky:
Pondělí
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Úterý
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Středa
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Čtvrtek
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Pátek
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Kontaktní osoba pro Valašské Klobouky:
Mgr. Pavlína Kurtinová| tel.: 731 670 381| e-mail: pavlina.kurtinova@azylovydum.cz
Provozní doba Terénní asistenční služby Bystřice pod Hostýnem:
Pondělí
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Úterý
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Středa
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Čtvrtek
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Pátek
7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00)
Kontaktní osoba pro Bystřici pod Hostýnem:
Bc. Svatava Zycháčková, DiS.| tel.: 734 366 222 | e-mail: svatava.zychackova@azylovydum.cz
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Poradna pro rodinu
Poslání služby:
Posláním Poradny pro rodinu je prostřednictvím ambulantních a terénních služeb a aktivit
pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením své nepříznivé životní
a vztahové situace a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Ambulantní služby
jsou provozovány v prostorách Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín, terénní
služby jsou poskytovány v ORP Vsetín, Zlín a Bystřice pod Hostýnem.
Komu je služba určena:
• rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé
životní situaci
• rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě
• rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách
• rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze…)
• rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout
na výchově a výživě dětí
• rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti
• rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí
• rodiny, kde je nezletilý rodič
• rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení
• těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte
• rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce
• rodiny azylantů
• rodiny, jejichž členům byl stanoven soudní dohled na základě doporučení oddělení sociálně
právní ochrany dětí
• rodiny ohrožené domácím násilím
• pěstounské rodiny
• osoby v krizi
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Poradna pro rodinu nabízí tyto služby:
Právní poradenství se zaměřuje na:
• pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření
• předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství
• poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti
• úpravu majetkoprávních vztahů
• pomoc s řešením exekucí
• poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé (svěření dětí
do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství…)
Poradenské služby psychologa:
• zvládání krizových situací
• osobní a vztahové problémy
• problémy plynoucí z pracovního procesu
• výchovné problémy (vztahy mezi sourozenci, rodiči a dětmi…)
Sociální pracovník Vám poradí:
• jak a kde požádat o sociální dávky
• s řešením dluhů a exekucí
• s úpravou či vymáháním výživného
• při řešení nepříznivých životních situací
• na koho se obrátit, pokud Vám nemůžeme pomoci
Rodinná mediace:
Zabývá se řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny.
Sporné situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace:
• výchova nezletilých dětí před a po rozvodu
• výživné pro nezletilé děti
• styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
• rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány
společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozvodu)
• mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi rodiči a dospívajícími
dětmi)
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Pomoc obětem trestné činnosti
(poskytování právních informací podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů)
Oběti trestných činů mohou mít podle zákona právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na
informace, ochranu před hrozícím nebezpečím, ochranu soukromí, ochranu před druhotnou
újmou nebo třeba peněžitou pomoc.
Poradna pro rodinu při Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi o.p.s. provozuje ve svých
prostorách na Hrbové službu zaměřenou právě na oběti trestných činů. Cílovou skupinou jsou
zejména oběti domácího násilí a oběti zanedbávání povinné výživy.
V rámci této služby poskytujeme obětem informace:
• právech oběti podle zákona o obětech trestných činů
• právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu
• průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm
Službu je možno využít i v dalších oblastech trestné činnosti, pokud jste se stali obětí
např. krádeže, loupeže, lichvy, výtržnictví, rasově motivovaných činů, ublížení na zdraví, vydírání,
znásilnění, zneužívání ...
Prakticky se mohou řešit tyto otázky:
• Jak a kde podat trestní oznámení?
• Jak získat informace o vyšetřování?
• Jak sepsat odvolání?
• Jak uplatnit nárok na náhradu škody?
• Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
• Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace o průběhu trestního řízení?
• Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin?
• Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a strachu?
Právní pomoc či psychosociální poradenství je možno využít především osobní formou,
přičemž na osobní schůzku s poradcem je třeba se předem objednat.
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.
Asistovaný kontakt:
Posláním realizace asistovaných kontaktů je právo dítěte odděleného od jednoho, nebo obou
rodičů udržovat s nimi pravidelné osobní kontakty, právo na zachování rodinných svazků,
právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Rodiče a děti mají možnost setkání na neutrálním
prostředí.
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Dále nabízíme:
Internetové poradenství prostřednictvím Schránky důvěry.
Výhody: anonymita, důvěrnost, dostupnost
Více na: http://www.azylovydum.cz/schranka_duvery
Služby jsou poskytovány bez úhrady a na základě dobrovolnosti. Nabízíme informace a kontakty
na další organizace, instituce a společnosti, které je možné využít při řešení nepříznivé životní
situace.
Provozní doba ambulantní formy služby:
Pondělí		
Úterý
8:00-12:00
Středa
8:00-11:30 (pro objednané)
Čtvrtek
8:00-11:30 (pro objednané)
Pátek
8:00-12:00

12:30-15:30 (pro objednané)
13:30-16:30 (pro objednané)
12:00-16:00
13:00-15:00
12:30-15:30 (pro objednané)

Provozní doba terénní formy služby:
Pondělí
8:00-12:00
Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Vaculíková | tel.: 739 633 350 | e-mail: sarka.vaculikova@azylovydum.cz
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Sociální služby v číslech (2016)
Počet ubytovaný žen a matek s dětmi

29

Počet rodin, kterým pomáháme v jejich domácnostech

324

Počet osob využívající poradenství

173

Celkový počet poskytnutých hodin pomoci

22 407

› ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH AKTIVIT
Vedoucí oddělení: Bc. Johana De La Hozová

Made by… finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě
(2016)
Záměr projektu:
Společným problémem žen v Azylových domech je citelný nedostatek finančních prostředků,
zadluženost a nedostatečná finanční gramotnost. Program finanční gramotnosti pomáhá
ženám ke změně přístupu v otázce osobních financí, možnosti vytvoření finanční rezervy,
získání praktických dovedností a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání.
Cíle projektu:
• Obohacení žen v azylovém domě o poznatky z oblasti finanční gramotnosti
• Získání správných návyků při zacházení s financemi
• Umožnění získání příjmu pro ženy formou prodeje vlastních výrobků
• Pomoc při zajištění trvalého zaměstnání
• Zvýšení sebevědomí a motivace do dalšího života
Cílová skupina:
• Matky s dětmi ubytované v azylovém domě
• Matky s dětmi, které jsou klientkami terénní asistenční služby AD Vsetín
• Celkem alespoň 20 podpořených osob
Kontaktní osoba:
Jana Mikušová | tel.: 605 116 175| e-mail: jana.mikusova@azylovydum.cz
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Projekt je realizován za finanční podpory
Nadace Terezy Maxové dětem.

Na cestě k rozvoji
Termín realizace projektu: 1.9.2016 - 31.8.2018
Záměr projektu:
Záměrem projektu „Na cestě k rozvoji“ je zkvalitnění poskytování sociálních služeb. Vzhledem
k šíři problémů, se kterými se lidé na pracovníky naší organizace obracejí (ať už jde o domácí
násilí, zadluženost, ztráta bydlení, nezaměstnanost, závislost na návykových látkách apod.),
je nutné, aby byli všichni sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách připraveni
poskytnout co nejkvalitnější a nejefektivnější pomoc při řešení nepříznivých situací svých
klientů, dokázali je dostatečně podpořit a motivovat k vyřešení jejich problémů a v neposlední
řadě také působit na to, aby byli klienti v budoucnu schopni řešit případné problémy sami
vlastními silami.
Kvalitní sociální práce vyžaduje i kvalitního a profesionálního pracovníka, který se orientuje
v nejnovějších metodách sociální práce, je schopen svým klientům pomoci, naslouchat jim
ale i spolupracovat s dalšími odborníky. Projektem chceme docílit toho, aby byli všichni
zaměstnanci pravidelně profesně proškolováni, rozvíjeli své osobnostní i kvalifikační
předpoklady a měli vhodné zázemí a prostor k poskytování sociální služby.
Díky projektu se tak mohou pracovníci nejen profesně vzdělávat a zkvalitňovat metody své
práce, ale i sdílet své zkušenosti s ostatními pracovníky na kazuistických a supervizních
setkáváních.
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Hantáková | tel.: 739 633 351| e-mail: petra.hantakova@azylovydum.cz
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Novým pohledem
Termín realizace projektu: 1.9.2016 - 31.10.2017
Záměr projektu:
Záměrem projektu „Novým pohledem“ je rozvoj celé organizace Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi o.p.s. jako celku.
Projekt se zaměřuje zejména na oblasti, které je nutné v dnešní době co nejvíce rozvíjet, tedy
hlavně na fungující řízení organizace, práci na strategickém plánování a vizích organizace, na
zajištění dostatečného financování služeb a kvalitní prezentaci organizace veřejnosti.
V rámci projektu spolupracují všichni zaměstnanci společně s experty, kteří se věnují
specifickým oblastem:
• U strategického plánování jde o rozvoj organizace jako celku, zejména stanovení toho,
které aktivity jsou pro organizaci důležité, co je nutné rozvíjet, jaké další služby můžeme
lidem poskytovat a jak jim můžeme více a lépe pomáhat. Strategický plán ukazuje směřování
organizace v budoucnu, stanovuje postup, jak cílů dosáhnout a jakým způsobem na nich
pracovat.
• V oblasti financování a fundraisingu se v projektu věnuje pozornost zejména zajištění financí
na provoz sociálních služeb i dalších služeb, kterými lidem pomáháme. Vzhledem k tomu,
že jsou sociální služby financovány hlavně ze státních zdrojů, které ale nepokrývají všechny
potřeby v poskytování pomoci klientům, je nutné, aby organizace zvýšila podíl financování ze
soukromého sektoru - od firem, dárců a dalších sponzorů. V projektu tak „objevujeme“ nové
možnosti, jak tuto oblast řešit a jak více a lépe rozvíjet možnosti financování z jiných zdrojů.
• Oblast public relations je oblastí prezentování organizace „navenek“, zabývá se vztahy s
veřejností. V rámci projektu se pracovníci zdokonalují v metodách práce s veřejností, což je
v dnešní době mediálních sítí velmi důležité. Expertka na tuto oblast seznamuje pracovníky
organizace s možnostmi prezentování organizace prostřednictvím mediálních sítí, jejich
dopady a riziky.
Projektem chceme dosáhnout toho, aby byla naše organizace silným a důvěryhodným
partnerem pro ostatní organizace, měla stabilní zázemí, poskytovala služby, které jsou
potřebné, měla vždy zajištěny finance na poskytování všech služeb a dokázala pomáhat všem
v nejširším možném měřítku.
Kontaktní osoba:
Mgr. Pavla Vozáková | tel.: 736 515 070 | e-mail: pavla.vozakova@azylovydum.cz
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› NOC VENKU VE VSETÍNĚ
Noc venku je součástí celonárodní kampaně s cílem otevřít problematiku bezdomovectví
široké veřejnosti. Ve Vsetíně proběhla Noc venku podruhé ve čtvrtek 24. listopadu 2016
na Zámku Vsetín a okolí. Na programu byly koncerty, divadlo pro děti, výstava fotografií,
diskuze o bezdomovectví, promítání filmu, tvoření pro děti, ukázky hasičské techniky, stejně
jako možnost vyzkoušet si přespat venku. Odvážné spáče ráno čekal originální certifikát. Jako
vstupné účastníkům posloužily trvanlivé potraviny v minimální hodnotě 50 Kč, které byly
následně distribuovány lidem v nouzi. Akci společně pořádají organizace Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi o.p.s. a Elim Vsetín, o.p.s.
NOC VENKU 2016 v číslech:
• 146 účastníků
• 100 kg přinesených trvanlivých potravin
• 13 spáčů venku
• venkovní teplota celou noc kolem 7o C
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› NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V sobotu 12. listopadu 2016 proběhla v celé České republice Národní potravinová sbírka.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. se do sbírky zapojil v prodejnách Lidl ve Zlíně
a Tesco Holešov. U vchodu hypermarketu rozdávali naši dobrovolníci zákazníkům letáčky
se seznamem potravin doporučených k darování. Zákazníci nakoupili potraviny, které chtěli
darovat a za pokladnami odevzdali do označených vozíků. Podařilo se nám sesbírat celkem
1720 kg potravin. Potraviny celý rok slouží ženám a maminkám s dětmi, které se ocitnou
v nouzi. Všem dárcům děkujeme.

› SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vykonává Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi následující činnosti:
• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu – zahrnuje realizaci
besed pro žáky druhého stupně tematicky zaměřených na domácí násilí, soužití v rodině,
rodičovskou zodpovědnost, činnost azylových domů, pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé
sociální situaci.
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› NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB
• Schránka důvěry na internetu – možnost bezplatné konzultace problému prostřednictvím
elektronické pošty, nabídka kontaktů na jiné pomáhající organizace, nabídka internetových
odkazů na související problematiku
• Stáže a praxe studentů středních a vysokých škol – odborné praxe pod vedením zkušených
sociálních pracovníků
• Programy a besedy pro studenty základních a středních škol besedy na téma: sociální
služby určené rodinám s dětmi, domácí násilí, finanční gramotnost apod. – besedy probíhají
přímo ve škole nebo ve výukových prostorách azylového domu
• Osvětová a přednášková činnost – přednášky a semináře pro odbornou a laickou veřejnost
• Pronájem prostor – nabídka krátkodobého pronájmu prostor vhodných pro vzdělávání,
konference, prezentace, porady a firemní jednání.

› FINANČNÍ ZPRÁVA 2016
Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k posled.
dni účetního období

Dlouhodobý majetek

7452

7161

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

9874

9874

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

Oprávky k dlouhodobému majetku

-2422

-2713

Krátkodobý majetek

2281

8613

Zásoby

110

94

Pohledávky

268

286

Krátkodobý fin.majetek

1875

8164

Jiná aktiva

28

69

9733

15774

Aktiva CELKEM
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Pasiva

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k posled.
dni účetního období

Vlastní zdroje

7854

7427

Jmění celkem

8564

8426

Výsledek hospodaření

-710

-999

1879

8347

Dlouhodobé závazky

0

0

Krátkodobé závazky

1664

7701

Jiná pasiva

215

646

9733

15774

Cizí zdroje

Pasiva CELKEM
Výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované
služby
Spotřeba materiálu, energie a
ostatních neskladovaných dodávek
Služby celkem

činnosti

Celkem

hlavní

hospodářská

1708

122

1830

862

53

915

846

69

915

Opravy a udržování

131

39

170

Cestovné

74

0

74

Náklady na reprezentaci

8

0

8

Ostatní služby

633

30

663

11467

97

11564

Mzdové náklady

8744

73

8817

Zákonné sociální pojištění

2710

24

2734

Zákonné sociální náklady

13

0

13

Ostatní sociální náklady

0

0

0

Daně a poplatky celkem

6

3

9

Ostatní náklady

Osobní náklady

147

12

159

Nákladové úroky

9

0

9

Ostatní pokuty a penále

0

0

0
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Náklady

činnosti

Celkem

hlavní

hospodářská

Odpis nedobytné pohledávky

0

0

0

Manka a škody

0

0

0

Jiné ostatní náklady

138

12

150

258

33

291

258

33

291

0

0

0

Odpisy
Odpisy dlouhodob. nehmot.
a hmot. maj.
Poskytnuté příspěvky

0

0

0

Daň z příjmů

Poskytnuté členské příspěvky

0

0

0

Náklady CELKEM

13586

267

13853

Výnosy

činnosti

Celkem

hlavní

hospodářská

Tržby za vlastní výkon a za zboží

4984

130

5114

Ostatní výnosy

110

13

123

0

0

0

110

13

123

0

0

0

502

0

502

502

0

502

7735

90

7825

7735

90

7825

Výnosy CELKEM

13331

233

13564

Výsledek hospodaření před zdaněním

-255

-34

-289

Výsledek hospodaření po zdanění

-255

-34

-289

Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování
rezerv a opravných položek
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
Provozní dotace
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› PODPORUJÍ NÁS (2016)

Terénní asistenční služba je financována z projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních
služeb ve Zlínském kraji financovaného z Evropského sociálního fondu.

Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány z prostředků Zlínského kraje.

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi byla v roce 2016 spolufinancována ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína.
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IRISA, výrobní družstvo - www.irisa.cz
Věcný dar pro výtvarné práce dětí
Lesy České republiky, s.p. - www.lesycr.cz
Finanční podpora projektu Volný čas sociálně znevýhodněných dětí
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe - www.pomozmedetem.cz
Příspěvek na úhradu školních pomůcek, kroužků, družiny a dalších aktivit pro děti
Nadace Agrofert - www.nadace-agrofert.cz
Grant na zajištění volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
SychrovNET - www.sychrovnet.cz
Bezplatné připojení k internetu
Fatra, a.s. - www.fatra.cz
finanční dar na činnost organizace
Nadace Terezy Maxové dětem – www.terezamaxovadetem.cz
financování projektu „Made by...“

Nadace Synot - www.nadacesynot.cz
nákup edukačních pomůcek a didaktických her
Stil trade s.r.o. - www.stil.cz
darování školních batohů
Samari - www.samari.cz
materiální pomoc uživatelům sociálních služeb
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe - www.pomozmedetem.cz
poskytnutí nadačního příspěvku na úhradu školních pomůcek, kroužku, družiny
a dalších aktivit pro děti
MONEL-LÁNO, s.r.o. ELEKTROINSTALACE - www.monel-lano.cz
Finanční dar na činnost organizace
MUDr. De La Hozová Eva
Finanční dar na provoz azylového domu
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Finanční příspěvky měst a obcí:
Město Vsetín - www.vsetin.eu
Vizovice - www.mestovizovice.cz
Francova Lhota - www.francovalhota.cz
Ústí o Vsetína - www.obecusti.cz
Hovězí - www.obec-hovezi.cz
Chvalčov - www.obec-chvalcov.cz
Držková - www.drzkova.cz
Brumov - Bylnice - www.brumov-bylnice.cz
Bystřice pod Hostýnem - www.mubph.cz
Valašské Klobouky - www.valasskeklobouky.cz
Nový Hrozenkov - www.novyhrozenkov.cz
... a další dárci materiální a finanční pomoci.
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› KONTAKT
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Adresa: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Telefon: 733 784 004,734 520 916
E-mail: azylovydum@azylovydum.cz
Datová schránka: 4k72xhb
Internetová prezentace: www.azylovydum.cz
Facebook: www.facebook.com/azylovydum
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výrok
nezávislého
auditora
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Poznámky:

30

Více info naleznete na
www.azylovydum.cz
Sledujte nás také na facebooku
www.facebook.com/azylovydum

