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Azylový dùm pro eny
a matky s dìtmi o.p.s.

Úvodní zamylení
Øíkám jen tolik: duevní útrapy jsou horí
ne vechna muka tìlesná 
to øíká ve svých Zápiscích z mrtvého domu Fjodor Michajloviè Dostojevskij.
Podobná vyznání, i kdy trochu jinými slovy, slýcháváme èasto od en, které
jejich nepøíznivá ivotní situace zavedla a k nám, do Azylového domu. Èím
více en a dìtí prolo naím zaøízením a dalo nám nahlédnout do svých
osudù, tím jasnìjí máme pocit, e nae práce má smysl. Stojí za to se nìkdy
zamyslet nad tím, co kdybychom se v podobné situaci ocitli sami nebo nai
nejblií a zjistíme, e trápení jiných nesmíme odsouvat nìkam mezi ménì
potøebné záleitosti.
Pavla Rúèková  sociální pracovnice

Základní informace
Název organizace

Azylový dùm pro eny a matky s dìtmi o.p.s.

Právní forma

obecnì prospìná spoleènost

Zápis do rejstøíku obecnì prospìných
spoleèností
Krajský soud v Ostravì, oddíl O, vloka 140,
dne 29. èervna 2002
Zakladatel

Mìsto Vsetín, IÈO: 304450

Adresa

Hrbová 1561, 755 01 Vsetín

Telefonické spojení

571 421 062

E-mail

azylovy.dum@vs.inext.cz

Internet

www.azylovydum.org
www.inext.cz/linka (schránka dùvìry)

IÈO

25909614

Bankovní spojení

178679428/0300
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Poslání organizace
Druh poskytovaných slueb:
pomoc enám, dìtem a matkám s dìtmi v nouzi
provozování azylového domu urèeného pro eny a matky s dìtmi
provozování krizových lùek pro eny a dìti vyadující okamitou pomoc
poskytování krizové intervence obèanùm v tíivé ivotní situaci
provozování linky dùvìry
osvìtová èinnost

Nabídka slueb Azylového domu pro eny a matky s dìtmi:
monost okamitého a bezplatného rozhovoru
o problému s nabídkou dalího øeení
krizové ubytování na dobu 14 dnù
dlouhodobìjí azylové pobyty
bezplatnou pomoc v sociálnì-právních problémech
schránku dùvìry na internetu
pøímý kontakt na psychologa
kontakt na jiná odborná pracovitì
dalí sluby dle domluvy a potøeb klienta

Linka dùvìry Vsetín nabízí pomoc lidem, kteøí:
si chtìjí vzít ivot, protoe jiné øeení u neznají
mají problém v manelství, partnerství nebo v rodinì
se cítí osamoceni
trpí váným onemocnìním
si nerozumí s kolegy v zamìstnání
potøebují vyhledat odborníka, ale neví, jak na to
mají sexuální problémy
jsou závislí na alkoholu, drogách
nejsou sami se sebou spokojeni
nemohou v noci spát
se trápí èímkoliv jiným

Azylový dùm i Linka dùvìry jsou v provozu 24 hodin dennì.
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Sociálnì-právní ochrana dìtí
Dne 6. bøezna 2003 udìlil Krajský úøad Zlínského kraje Azylovému domu
pro eny a matky s dìtmi o.p.s. Vsetín povìøení k výkonu sociálnì-právní
ochrany dìtí v následujícím rozsahu:
pomoc rodièùm pøi øeení výchovných nebo jiných problémù
souvisejících s péèí o dítì
poøádání pøednáek a kurzù zamìøených na øeení výchovných, sociálních
a jiných problémù souvisejících s péèí o dítì a jeho výchovu
zøizování a provoz zaøízení pro dìti vyadující okamitou pomoc
V roce 2004 jsme v rámci sociálnì-právní ochrany dìti pomáhali 9 dìtem,
z toho ve 3 pøípadech se jednalo o týrání dítìte za strany rodièù, ve 2 pøípadech to byl alkoholismus rodièù a ve 4 pøípadech byl dùvodem nástup
rodièù do výkonu trestu.

Èlenství ve Sdruení azylových domù
Od 12. bøezna 2003 je nae spoleènost èlenem Sdruení azylových domù.
Více informací o sdruení je moné nalézt na internetové adrese
www.azylovedomy.cz.

Osvìtová èinnost
Azylový dùm pravidelnì navtìvují skupiny ákù a studentù ze kol okresu
Vsetín. Studenti jsou bìhem návtìvy seznámeni s nabídkou, provozem,
historií a problematikou na lince dùvìry a v azylovém domì. Dìti mají
monost konkrétního dotazu. Beseda je doplnìna promítáním filmu o lince
dùvìry. V roce 2004 navtívilo azylový dùm 288 dìtí a studentù.
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Statistika
V roce 2004 bylo v azylovém domì ubytováno celkem 56 osob, z toho 30
dospìlých a 26 dìtí. S ádostí o konzultaci se na nás obrátilo 75 osob.
Na lince dùvìry jsme v roce 2004 zaznamenali celkem 651 ádostí o pomoc,
prostøednictvím internetu jsme pomáhali 132 lidem.
Rozdìlení ubytovaných osob (2004)
46 % dìti

dospìlé osoby 54 %

Rozdìlení ubytovaných osob podle místa bydlitì
Vsetín a okolí 49 %

29 % ostaní

4 % Ronov p.R. a okolí

Valaské Meziøíèí a okolí 18 %

Rozdìlení ubytovaných osob podle druhu problematiky
5 % ostatní

domácí násilí, alkoholismus 70 %

25 % ztráta bydlení
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Statistika
Problematika hovorù na Lince dùvìry Vsetín
(od 1.1. 2004 do 31.12. 2004)
39 % Problematika
vztahová

2 % Problematika
menin

Problematika
sociální a právní 10 %
Problematika
zdravotní 8 %
Sexuální
problematika 7 %
Problematika závislostí
a sociální patologie 11 %

20 % Problematika
osobní a existenciální

Náhlá neèekaná
tramatizující událost 3 %

Vysvìtlivky:
Problematika vztahová  partnerská, manelská, rodinná, sousedská,
vrstevnická, vztahy mezi nadøízenými a podøízenými, seznamování,
nevìra a jiná.
Problematika sociální a právní  pøedmanelská, manelská, rozvodová,
vztah rodièù a dìtí, urèení otcovství, péèe o seniory, finanèní tíseò,
bytová tíseò, nezamìstnanost a jiná.
Problematika zdravotní  tìlesná nemoc, smyslové postiení, AIDS a strach
z nìj, gynekologická problematika, gravidita, antikoncepce a jiná.
Sexuální problematika  prostá sexuální problematika, sexuální dysfunkce,
sexuální deviace a jiná.
Problematika závislostí a sociální patologie  alkohol, drogy, hráèství,
sekty, poruchy pøíjmu potravy, zneuívané a týrané dítì, domácí násilí,
znásilnìní a jiná.
Náhlá neèekaná traumatizující událost  autonehoda, znásilnìní,
pøepadení, okradení, ivelná katastrofa, úmrtí náhlé, tragické a jiná.
Problematika osobní a existenciální  problémy se sebou samým,
psychopatologie, problémy výkonu (v práci, ve kole), sebevraedné úvahy,
osamìlost, ztráta smyslu ivota, úmrtí blízké osoby a jiná.
Problematika menin  rasové otázky, duchovní otázky, problematika
odliné sexuální orientace a jiná.
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Struktura organizace
Organizaèní schéma personálního zabezpeèení
Azylového domu pro eny a matky s dìtmi:

Správní rada

Dozorèí rada

Øeditel

Sociální pracovnice

Ekonomka

Uklízeèka

Sociálnì-výchovní pracovníci

Sloení správní rady:
Mgr. Taána Nersesjan,
pøedsedkynì správní rady, èlenka Zastupitelstva mìsta Vsetín
Mgr. Alena Beková,
místopøedsedkynì správní rady, vedoucí odboru sociálních vìcí,
Mìstský úøad Vsetín
PhDr. Jarmila karpichová,
èlenka správní rady, klinická psycholoka

Sloení dozorèí rady:
Olga Poláková,
pracovník odboru sociálních vìcí, Mìstský úøad Vsetín
Dana Hloánková,
metodik úèetnictví, finanèní odbor, Mìstský úøad Vsetín
Ing. Jana Buzková,
pedagog, Masarykovo gymnázium Vsetín,
èlenka Zastupitelstva mìsta Vsetín

Øeditel spoleènosti: Michal Trèálek
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Finanèní zpráva
ROZVAHA
Aktiva
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý fin. majetek
Jiná aktiva
Aktiva CELKEM

(v tisících Kè)

399
0
138
261
0
399

Pasiva
Vlastní zdroje
Vlastní jmìní
Výsledek hospodaøení
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva CELKEM

VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT
Náklady
Spotøebované nákupy
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Sluby celkem
Opravy a udrování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní sluby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojitìní
Zákonné sociální náklady
Náklady CELKEM

65
40
25
334
230
104
399
(v tisících Kè)

100
56
44
318
4
15
1
298
1.557
1.151
385
21
1.975

Výnosy
Trby za vlastní výkony
136
Trby z prodeje slueb
136
Trby z prodeje majetku
7
Trby z prodeje materiálu
7
Výnosy z krátkodob. fin. maj.
0
Provozní dotace
1.857
Výnosy CELKEM
2.000
Výsledek hospodaøení
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Rozdìlení finanèních prostøedkù podle zdrojù (2004)
7 % vlastní zdroje

Úøad práce 1 %

24 % Mìsto Vsetín

18 % Krajský úøad Zlínského kraje

Ministerstvo práce a sociálních vìcí 50 %
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Zpráva auditora
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Podìkování
Upøímnì dìkujeme vem, kteøí se podílejí na provozu Azylového domu
pro eny a matky s dìtmi a Linky dùvìry Vsetín.
Azylový dùm pro eny a matky s dìtmi a Linku dùvìry Vsetín
dlouhodobì podporují:
Vsetín, kvìten 2005

Azylový dùm pro eny
a matky s dìtmi o.p.s.
Hrbová 1561, 755 01 Vsetín Telefon/fax: 571 421 062
E-mail: azylovy.dum@vs.inext.cz
Linka dùvìry  telefon: 571 413 300
www.azylovydum.org www.inext.cz/linka (schránka dùvìry)

