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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: 571 421 062, 734 520 916
E-mail: azylovydum@azylovydum.cz
Web: www.azylovydum.cz
IČ: 25909614
Bankovní spojení: 178679428/0300

Složení správní rady: 
Mgr. Pavla Hrbáčková, předsedkyně správní rady 
Mgr. Alena Beková, místopředsedkyně správní rady 
MUDr. Marta Orolinová, členka správní rady

Složení dozorčí rady: 
Mgr. Markéta Lazárková, předsedkyně dozorčí rady  
Mgr. Jiří Haas, člen dozorčí rady 
Bc. Jana Surá, členka dozorčí rady

Ředitel společnosti, statutární zástupce: 
Mgr. Michal Trčálek
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vedoucí oddělení: Mgr. Adéla Trnová

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Poslání služby:
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. 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.

Cíle sociální služby:
Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o. p. s Vsetín je žena nebo matka, 
která je 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.

Cílové skupiny:
• ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
• ženy, matky od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách 

ohrožující zdraví a život
• ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout 

náhlou životní situaci
• ženy, matky od 18-ti let s dětmi žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně 

případů, kdy je v souladu nepříznivého životního prostředí ohrožen vývoj nebo 
zdraví dětí.

Sociální služba není určena:
• pro ženy a matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či 

asistenci druhé osoby
• pro ženy a matky s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka

Zásady práce:
• dodržování práv uživatelek – organizace má zpracovány písemné pravidla na 

ochranu práv a pracovníci tato práva dodržují v praxi
• respektování volby uživatelek – pracovníci azylového domu respektují skutečnost, 

že uživatelka je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se 
svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat

• individualizace podpory – pracovníci azylového domu přistupují ke každé 
uživatelce jako k jedinečné bytosti a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím 
potřebám, podporují uživatelku v soběstačnosti a v začlenění do společnosti

• zaměření na celek – pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatelky jako na 
osoby vytržené ze společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek 
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v kontextu jejich společenských vazeb a kontaktů
• flexibilita – pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe 

přizpůsobit podporu uživatelek z hlediska jejich potřeb, názorů a přání
Pracovní doba: nepřetržitě
Kontaktní osoba:
Pavla Rúčková |  739 633 346 |  pavla.ruckova@azylovydum.cz

Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín, Valašské Klobouky a 
Bystřice pod Hostýnem
Poslání služby:
Terénní asistenční služba 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. Terénní 
asistenční služba působí ve Vsetíně (Zlíně, Holešově) a přilehlých obcích.

Cílové skupiny:
• 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,

1 	 Text	s	využitím	stránky	www.supervize.eu

K čemu je dobrá supervize?
Pracovníci	poskytující	 sociální	 služby	pravidelně	účastní	 tzv.	 „supervizí“.	 	Co	 se	
skrývá	za	tímto	slovem?	Slovo	supervize	může	vyvolávat	představu	 jakési	vyšší	
kontroly,	hodnocení.		Supervizí	však	rozumíme	bezpečnou,	laskavou	a	obohacující	
zkušenost.	Supervizor	má	být	průvodcem,	který	pomáhá	sociálním	pracovníkům	
vnímat	a	reflektovat	vlastní	práci	a	vztahy,	nacházet	nová	řešení	problematických	
situací.	Supervize	může	být	zaměřena	na	prohloubení	prožívání,	lepší	porozumění	
dané	situaci,	uvolnění	tvořivého	myšlení	a	rozvoj	nových	perspektiv	profesního	
chování.	 Současně	 může	 být	 supervize	 také	 modelem	 učení.	 Cílem	 supervize	
tak	může	být	vyšší	uspokojení	z	práce,	zvýšení	její	kvality	a	efektivity,	prevence	
profesního	vyhoření.1	V	 roce	2013	proběhlo	 v	 rámci	Azylového	domu	pro	 ženy	
a	matky	s	dětmi	o.p.s.	celkem	24	supervizních	setkání.
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• 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,
• rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí 

osoby)

Zásady poskytování sociální služby:
• Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi je sociální službou poskytovanou 

bez finanční úhrady a na základě dobrovolnosti.
• Pomoc prostřednictvím terénní asistenční služby vychází z individuálně určených 

potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, 
motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 
setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální 
začleňování.

• Terénní asistenční služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě 
takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv 
a základních svobod osob.

• Terénní asistenční služba je poskytována dle potřeb uživatele zpravidla v jeho 
přirozeném sociálním prostředí. Podporuje žádoucí a přínosné kontakty 
uživatele.

• Terénní asistenční služba respektuje hodnoty individuality člověka, jeho 
důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou 
příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení

• Terénní asistenční služba respektuje a chrání práva uživatele služby, včetně práva 
na svobodné rozhodování.

• Terénní asistenční služba motivuje a podporuje uživatele k takovým činnostem 
a chování, které mohou přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

• Pracovník/ice terénní asistenční služby se aktivně účastní multidisciplinárních 
týmů a spolupracuje s ostatními organizacemi a institucemi.

• Terénní asistenční služba funguje na principu týmové spolupráce, pracuje na 
základě společně vytvořených standardů kvality sociální služby ve prospěch 
uživatelů.

• Pracovník/ice terénní asistenční služby dodržují Etický kodex pracovníků Terénní 
asistenční služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín.
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• Pracovníci/ice terénní asistenční služby se pravidelně účastní supervizí. 
V organizaci je vytvořen plán dalšího vzdělávání pracovníků.

• Pracovník/ice terénní asistenční služby dodržují zásadu hospodárnosti 
a efektivního využívání finančních a materiálních prostředků určených pro 
realizaci služby.

Základní činnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.

Provozní doba Terénní asistenční služby Vsetín:
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:
Mgr. Adéla Trnová |  739 633 347 |  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. Odeta Samohýlová |  734 366 223 |  odeta.samohylova@azylovydum.cz

Provozní doba Terénní asistenční služby Valašské Klobouky:
Pondělí  7:00 - 15:00 (v mimořádných případech 15:00-19:00) 
Úterý  7:00 - 15:00 (v mimořádných případech 15:00-19:00) 
Středa  7:00 - 15:00 (v mimořádných případech 15:00-19:00) 
Čtvrtek  7:00 - 15:00 (v mimořádných případech 15:00-19:00) 
Pátek  7:00 - 13:00 (v mimořádných případech 13:00-19:00)
Kontaktní osoba pro Valašské Klobouky:
Bc. Petra Trčálková |  739 633 349 |  petra.trcalkova@azylovydum.cz 
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Provozní doba Terénní asistenční služby Bystřice pod Hostýnem:
Pondělí  7:00 - 15:00 (v mimořádných případech 15:00-19:00) 
Úterý  7:00 - 15:00 (v mimořádných případech 15:00-19:00) 
Středa  7:00 - 15:00 (v mimořádných případech 15:00-19:00) 
Čtvrtek  7:00 - 15:00 (v mimořádných případech 15:00-19:00) 
Pátek  7:00 - 13:00 (v mimořádných případech 13:00-19:00)
Kontaktní osoba pro Bystřici pod Hostýnem:
Svatava Zycháčková, DiS. |  734 366 222 |  svatava.zychackova@azylovydum.cz

Jak	relaxují	sociální	pracovníci	ve	volném	čase?
Poskytování	sociálních	služeb	je	pro	pracovníky	často	psychicky	velmi	namáhavé,	
jak	relaxují	ve	volném	čase?
Tereza Kalužíková,	sociální	pracovnice	Terénní	asistenční	služby	Zlín
Ve	volném	čase	navštěvuji	divadlo,	jsem	velkým	fanouškem	své	sestry	–	herečky	
Markéty.	Také	se	ráda	toulám	přírodou,	sportuji,	každý	den	běhám.	Večery	věnuji	
četbě	dobré	 literatury	nebo	 jen	 tak	 relaxuji	 u	poslechu	mluveného	 slova.	Mojí	
velkou	vášní	je	cestování,	klidně	i	stopem.
Petr Matěj,	sociální	pracovník	pobytové	služby	azylový	dům
Hodně	volného	času	věnuji	svým	dětem,	podnikáme	kratší	výlety	nebo	hrajeme	
stolní	tenis.	Rád	pracuji	v	dílně	a	vyrábím	například	poličky.	Hodně	času	strávím	
v	terénu	na	kole.	A	také	jsem	začal	opět	závodně	házet	oštěpem,	letos	jsem	se	
v	Budapešti	zúčastnil	mistrovství	světa	veteránů.
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Poradna pro rodinu
Poslání služby:
Posláním odborného sociálního poradenství v Poradně pro rodinu je prostřednictvím 
ambulantních a terénních služeb, podpůrných aktivit a schránky důvěry pomoci 
rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením své nepříznivé životní 
situace. Ambulantní služby jsou provozovány v prostorách Azylového domu pro ženy 
a matky s dětmi o.p.s. Vsetín a terénní převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cílová skupina:
• 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

Poradna pro rodinu nabízí tyto činnosti:
• předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství (především v zájmu 

nezletilých dětí)
• problémy a krizové situace související se vztahy v rodině, párovém a manželském 

soužití

Kateřina Ludvová,	sociální	pracovnice	Terénní	asistenční	služby	Vsetín
Ráda	se	svým	přítelem	vyrazím	na	kole	nebo	pěšky	do	přírody.	Baví	mě	sportovat,	
hraju	badminton	nebo	po	cyklostezce	jezdím	na	kolečkových	bruslích.	S	přáteli	si	
ráda	zahraju	šipky,	když	potřebuji	být	sama,	tak	se	věnuji	četbě.
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• poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
• mediace ve sporech o děti
• podporovaná setkání (asistované styky) rodičů s dětmi – služba je po domluvě 

poskytována i mimo provozní dobu služby
• pomoc při řešení výchovných problémů
• řešení problémů domácího násilí
• řešení problémů v mezigeneračních vztazích
• krátkodobá pomoc v osobních krizích

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  8:00 - 11:00 
Úterý  8:00 - 11:00, 13:30 - 16:30 
Čtvrtek  8:00 - 14:00 
Pátek  8:00 - 15:00
Provozní doba ambulantní formy služby:
Středa  8:00 - 18:00 
Čtvrtek  8:00 - 12:00
Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Vaculíková |  739 633 350 |  sarka.vaculikova@azylovydum.cz
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Statistické údaje sociálních služeb (2013)

Sociální služba Počet uživatelů 
ve službě2

Počet poskytnutých 
intervencí3 Počet bytodnů4

Azylový dům pro 
ženy a matky 
s dětmi

27 549

2001
 (91% využití 
maximální 
kapacity)

Terénní asistenční 
služba Vsetín 122 2 874 ---

Terénní asistenční 
služba Zlín 92 2 690 ---

Terénní asistenční 
služba Valašské 
Klobouky

23 611 ---

Terénní asistenční 
služba Bystřice pod 
Hostýnem

29 613 ---

Poradna pro rodinu 206 454 ---
Celkem 499 7 791 ---

2 Uživatelem	je	osoba,	která	má	uzavřenu	písemnou	smlouvu	o	poskytování	služby.	Opakující	se	
uživatel	je	v	jednom	sledovaném	období	počítán	jako	jeden.

3 Odborná	 pomoc	 pracovníka	 prováděná	 přímo	 s	 uživatelem	 nebo	 zájemcem	 o	 službu	 bez	
stanovení	minimální	délky,	o	které	existuje	písemný	záznam.

4 Jedním	bytodnem	rozumíme	jednu	obsazenou	bytovou	jednotku	za	den	nebo	noc,	za	kterou	je	
uživateli	účtována	úhrada.	Celkovým	počtem	bytodnů	pak	rozumíme	součet	všech	dnů	nebo	
nocí	za	sledované	období,	po	které	byly	bytové	jednotky	v	zařízení	obsazeny.
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ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH AKTIVIT
Vedoucí oddělení: Bc. Johana De La Hozová

Čas na změnu
Obsah projektu:
Projekt obsahuje komplex poradenských a motivačních programů, specifické profesní 
vzdělávání doplněné o ověření teoretických znalostí v praxi. Po dobu projektu je 
účastníkům poskytováno individuální a skupinové poradenství, v rámci kterého vzniklo 
„Centrum poradenství“, kde mohou účastníci projektu přijít ve stanovenou dobu, 
využít PC s připojením na internet nebo odbornou konzultaci odborného pracovníka. 
Jako nedílnou součástí asistence vyhledávání a získávání zaměstnání byla vytvořena 
„Databáze pracovních příležitostí“, kde mají jak účastníci projektu, tak široká veřejnost 
možnost vyhledat aktuální pracovní příležitosti v regionu.
V rámci projektu bude podpořeno celkem 30 osob cílové skupiny ve třech etapách 
a bude vytvořeno 8 nových pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové 
příspěvky.
Projekt je realizován na území města Zlína a ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností.

Obecný cíl projektu:
Zvyšovat zaměstnatelnost osob pečujících o dítě do 15 let věku prostřednictvím 
realizace komplexního vzdělávacího programu posilujícího sociální a profesní 
dovednosti.

Specifické cíle projektu:
• podpořit motivaci a participaci na celoživotním vzdělávání, rozšířit možnosti 

celoživotního vzdělávání-posílit osobnostní i pracovní potenciál cílové skupiny
• podpořit schopnost vyrovnat se s náročnými podmínkami měnícího se trhu práce
• prostřednictvím realizace projektu vytvořit nová pracovní místa s ohledem na 

požadavek jednosměnných a flexibilních pracovních úvazků
• vznik platformy spolupracujících organizací pro výměnu zkušeností, výstupů 

a výsledků projektu na regionální úrovni
Cílová skupina:

• osoby pečující o dítě do 15 let věku
Termín realizace: červen 2012 – březen 2014
Klíčové aktivity projektu:

• Příprava a vytváření zázemí projektu
• Výběr účastníků projektu
• Neprofesní motivační program - Cílem aktivity je motivovat v účastnících aktivní 

postoj k řešení životní situace, posílit poznání sebe samých, svých možností 
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a povzbudit v nich zájem o vzdělávání a obnovení základních vzdělávacích 
a pracovních návyků.

• Bilanční diagnostika - Jedná se o poradenský servis, který prostřednictvím 
komplexních odborných metod umožní rozpoznat u účastníka jednak jeho 
znalosti, schopnosti a předpoklady pro výkon určité profese, tak i jeho motivaci 
a chuť pracovat a své uplatnění na trhu práce aktivně hledat.

• Profesní vzdělávání
1� etapa - RK Pracovník v sociálních službách + ŘP B (září 2012 - leden 2013)
2. etapa - RK Pracovník úklidových služeb + RK Informační a komunikační 

technologie – základy obsluhy osobního PC dle sylabu ECDL (březen - 
červenec 2013)

3. etapa - RK Administrativní pracovník + RK Informační a komunikační 
technologie – základy obsluhy osobního PC dle sylabu ECDL + Kurz odborné 
terminologie z anglického jazyka (září 2013 - leden 2014)

• Asistence při hledání a získávání zaměstnání - V rámci projektu bude úspěšným 
účastníkům nabídnuto celkem 8 pracovních míst.

• Individuální a skupinové poradenství - V rámci projektu vzniklo Centrum 
poradenství u partnera projektu Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s.

• Monitoring a reporting projektu
• Doprovodná a podpůrná opatření - Každý z účastníků projektu má nárok na 

stravné ve výši 65,- Kč za každý den účasti v projektu, cestovné až do výše 50,- Kč 
za den, zajištění hlídání u partnera projektu (RC Kamarád Nenuda)

• Závěrečná evaluace a ukončení projektu
Manažerka projektu: Mgr. Lenka Petřeková, Dis.
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Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb
Partneři projektu:

• Mestský úrad Stará Ľubovňa - Slovenská republika
• Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - Kraków, Polsko

Cíle projektu:
• Cílem projektu je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů a zaměstnanosti. Projekt se bude zabývat navázáním a rozvojem 
nového mezinárodního partnerství mezi terénními sociálními pracovníky České 
republiky, Polska a Slovenska.

• Cíl projektu je získat nové zkušenosti a přenést dobrou praxi ze zahraničí v oblasti 
řešení nezaměstnanosti a s ní spojenými sociálními problémy jako je zadluženost 
až chudoba sociálním pracovníkům nestátních neziskových organizací v ČR.

• Cílem projektu je přenést inovativní metody, nástroje a přístupy v terénní sociální 
práci s rodinami s dětmi ze zahraničí do ČR pomocí dokumentárního filmu a nově 
vzniklé Metodiky.

• Cílem projektu je vytvořit tematickou síť složenou z terénních sociálních 
pracovníků Polska, Slovenska a ČR.

Cílová skupina:
• nestátní neziskové organizace

Termín realizace projektu: 
1.4.2012 - 31.5.2014

Klíčové aktivity:
• Příprava aktivit
• Tvorba dokumentárního filmu
• Seminář na Slovensku
• Tvorba metodiky
• Seminář v Polsku
• Shrnutí dosavadních aktivit
• Šíření výstupů projektu
• Workshop na Slovensku
• Workshop v Polsku
• Kompletace získaných informací
• Mezinárodní konference v ČR
• Ukončení projektu
• Bezplatné šíření 

dokumentárního filmu
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Hantáková |  739 633 351| 
 petra.hantakova@azylovydum.cz
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Najít směr
Popis projektu:
Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní 
kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. 
Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit 
se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na 
problematiku vyhledávání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní 
vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální 
terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 36 osob z cílové skupiny, bude 
vytvořeno 5 pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky.

Cíle projektu:
Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let 
věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním 
vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich 
rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce.

Specifické cíle projektu:
• zvýšení míry sebepoznání a rozvoje osobnosti u 36 účastníků
• posílení kompetencí při hledání pracovního uplatnění u 36 účastníků
• získání pracovních návyků pro 36 účastníků a prostřednictvím přímého 

pracovního uplatnění pro 10 účastníků
• získání profesního vzdělání pro 30 podpořených účastníků
• komplexní odborné individuální poradenství pro 36 účastníků a jejich rodiny/

blízké
• podpora v navazování kontaktů s okolím

 Cílová skupina:
• osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou 

úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 
ohrožené

Termín realizace: květen 2012 - říjen 2013
Klíčové aktivity:

• Příprava a vytváření zázemí realizace projektu
• Výběr účastníků projektu
• Poradenská činnost
• Neprofesní poradenský program
• Profesní vzdělávání
• Individuální terénní poradenství - asistence při vyhledávání a získávání 

zaměstnání
• Pracovní exkurze
• Podpora vzniku nových pracovních míst
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• Reporting a monitoring projektu
• Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Filáková |  734 522 291|  veronika.filakova@azylovydum.cz

Vážka – centrum služeb pro rodinu
Cíle projektu:
Obecným cílem projektu je podpora a obnova rodičovských kompetencí, rozvoj 
správné komunikace a správného chování, pozitivní změna v rodinném prostředí, 
v němž dojde k zajištění bezpečného vývoje dětí, které jsou ohroženy.

K specifickým cílům projektu patří:
• zvýšení informovanosti rodin v oblasti zdravého životního stylu
• smysluplné trávení volného času dětí
• seznámení s klady a zápory internetu
• zvýšení sebehodnocení jednotlivých členů rodiny
• zlepšení školních výsledků dětí
• obnova komunikace mezi členy rodiny
• zlepšení koordinace pomoci ohroženým rodinám

Obsah projektu:
Projekt se zaměřuje na podporu a obnovu rodičovských kompetencí a na rozvoj 
komunikace v rodinách, kde často komunikace mezi rodiči a dětmi vázne a kde rodiče 
nevědí, jak se správně směrem k dětem vyjádřit a naopak.
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi ubytované v azylovém domě a rodiny, do kterých 
docházejí terénní asistentky.

Projekt je realizován prostřednictvím následujících služeb:
• terénní asistent pro výuku (zaměřuje se na posilování rodičovských kompetencí, 

přijíždí do přirozeného prostředí rodiny, kde napomáhá se zvládnutím učiva, 
ale především s koordinací spolupráce dětí a rodičů, vede rodinu jako celek ke 
zvládání školních povinností dítěte)

• videotrenér (videotrenér pracuje s celou rodinou v jejím přirozeném prostředí, 
ukazuje to pozitivní, to, co dělají rodiče správně, staví na silných stránkách rodiny 
(spíše nežli na problému) a zaměřuje se na možnost a zdroje všech zúčastněných)

• vzdělávací a tvořivé aktivity (výtvarné a sportovní aktivity, hry zaměřené na 
spolupráci rodiny, tématické dny)

Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Vaculíková |  739 633 350 |  sarka.vaculikova@azylovydum.cz
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Pomoc rodinám jinak
Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na zavádění 2 nových metod do přímé práce s rodinami a jejich 
pilotní ověření. Dílčími cíli jsou podpora vzdělávacích potřeb dětí klientů Terénní 
asistenční služby a podpora aktivního přístupu klientů Terénní asistenční služby 
v nepříznivé životní situaci. Ke specifickým cílům projektu patří vzdělávání pracovníků 
Terénní asistenční služby v aplikaci těchto dvou metod a poskytnutí informace odborné 
veřejnosti o uplatňovaných metodách prostřednictvím závěrečného semináře.

Popis ověřovaných metod - FIE:
• Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (systematická výuka myšlení, 

formování učebních návyků dětí)
• Pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a pomoc žákům, kteří jsou 

ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího systému
• Vzdělávání 6 žáků, hodina týdně

Popis ověřovaných metod – ÚOP:
• Úkolově orientovaný přístup
• Metoda intervence orientovaná na řešení problémů klienta TAS
• Autonomie klienta a jeho zodpovědnost za svou životní situaci
• Určeno pro rodiny ohrožené sociální exekucí
• Krátkodobý charakter
• 20 rodin, 8-12 návštěv

Délka trvání projektu je 10 měsíců (březen - prosinec 2013)

Koordinátorka projektu: Ing. Petra Juráňová

Nový začátek
Popis projektu:
Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní 
kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. 
Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit 
se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na 
problematiku vyhledání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní 
vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální 
terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 36 osob z cílové skupiny, bude 
vytvořeno 5 pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky

Cíl projektu:
Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let 
věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním 
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vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich 
rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce.

Specifické cíle projektu:
• zvýšení míry sebepoznání a rozvoje osobnosti u 36 účastníků
• posílení kompetencí při hledání pracovního uplatnění u 36 účastníků
• získání pracovních návyků pro 36 účastníků a prostřednictvím přímého 

pracovního uplatnění pro 10 účastníků
• získání profesního vzdělání pro 30 podpořených účastníků
• komplexní odborné individuální poradenství po 36 účastníků a jejich rodiny/

blízké
• podpora v navazování kontaktů s okolím

Cílová skupina:
Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou 
úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

Termín realizace: 15.3.2013 –  14.9.2014

Klíčové aktivity:
• Příprava a vytváření zázemí realizace projektu
• Výběr účastníků projektu
• Poradenská činnost
• Neprofesní poradenský program
• Profesní vzdělávání
• Individuální terénní poradenství
• Pracovní exkurze
• Podpora vzniku nových pracovních míst
• Reporting a monitoring projektu
• Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

Kontaktní osoba:
Michal Daněk |  731 426 064 |  michal.danek@azylovydum.cz 

Made by … finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě
Záměr projektu:
Společným problémem žen v Azylových domech je citelný nedostatek finančních 
prostředků, zadluženost a nedostatečná finanční gramotnost. Program finanční 
gramotnosti bude probíhat od září 2013 do konce června 2014 a měl by pomoci ženám 
ke změně přístupu v otázce osobních financí, možnosti vytvoření finanční rezervy, 
získání praktických dovedností a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání.
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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

Termín realizace: září 2013 – červen 2014

Kontaktní osoba:
Pavla Rúčková |  739 633 346 |  pavla.ruckova@azylovydum.cz 
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vykonává Azylový dům pro 
ženy a matky s dětmi následující činnosti:

• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů – zahrnuje 
individuální pomoc ubytovaným klientkám v azylovém domě, jedná se o pomoc 
při nácviku vedení domácnosti, péče o děti, plnění školních povinností dětí apod. 
Od listopadu 2006 je zajišťována terénní asistenční službu přímo v rodinách 
ohrožených sociálním vyloučením, která je zaměřena na pomoc při zajištění 
školní docházky a přípravy dětí na vyučování, pomoc při výchově a motivaci dětí, 
pomoc při sestavování rodinného rozpočtu, zajištění základních hygienických 
návyků, zajištění zdravotnické péče a dalších činností podle aktuální situace 
rodiny.

• 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, krizových center a linek důvěry.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CIZINCŮM
Od března 2012 pracovníci Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. poskytovali 
ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV ČR sociální poradenství pro cizince 
ze třetích zemí (mimo EU) v okrese Kroměříž.

Cílová skupina a popis poskytovaných služeb:
• Cílovou skupinou sociálního poradenství jsou cizinci s dlouhodobým nebo 

trvalým pobytem ze třetích zemí (mimo EU).
• Obsahem sociálního poradenství je poskytování informací, přispívajících k řešení 

sociální situace cizinců z cílové skupiny a pomoc při uplatňování jejich práv 
s cílem podpořit proces integrace.

• Sociální poradenství je cílové skupině poskytováno bezplatně v rámci projektu 
spolufinancovaném EU „Provoz Center na podporu integrace cizinců VI.“

• Sociální poradenství je poskytováno v terénní formě – v rámci okresu Vsetín 
a Kroměříž.

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Trnová |  739 633 347|  adela.trnova@azylovydum.cz
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NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB
• Schránka důvěry na internetu (www.azylovydum.cz/schranka_duvery) – 

možnost bezplatné konzultace problému prostřednictvím elektronické pošty, 
nabídka kontaktů na jiné pomáhající organizace, nabídka internetových odkazů 
související s problematikou

• 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: 
azylový dům, 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

FINANČNÍ ZPRÁVA 2013
Rozvaha (v tisících Kč)

Aktiva
Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

Dlouhodobý majetek 8 049 7 865

Dlouhodobý nehmotný majetek 15 15
Dlouhodobý hmotný majetek 9 550 9 672
Dlouhodobý finanční majetek 0 0
Oprávky k dlouhodobému 
majetku

-1 516 -1 822

Krátkodobý majetek 4 320 4 801
Zásoby 0 0
Pohledávky 1 279 1 521
Krátkodobý fin.majetek 2 952 1 343
Jiná aktiva 89 1 937

Aktiva CELKEM 12 369 12 666

Pasiva
Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

Vlastní zdroje 8 049 7 956

Vlastní jmění 8 466 8 466
Výsledek hospodaření -417 -510

Cizí zdroje 4 320 4 701
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Pasiva
Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 2 197 4 196
Jiná pasiva 2 123 514

Pasiva CELKEM 12 369 12 666

Výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč)

Náklady
činnosti

hlavní hospodářská
Spotřebované nákupy 873 92

Spotřeba materiálu 657 5

Spotřeba energie 216 87

Služby celkem 2 532 56

Opravy a udržování 181 42

Cestovné 99 0

Náklady na reprezentaci 20 0

Ostatní služby 2 232 14

Osobní náklady 13 443 18

Mzdové náklady 10 324 18

Zákonné sociální pojištění 3 105 0

Zákonné sociální náklady 7 0

Ostatní sociální náklady 7 0

Daně a poplatky celkem 2 0

Ostatní daně a poplatky 2 0

Ostatní náklady 2 110 7

Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0

Ostatní pokuty a penále 5 0
Úroky 0 0
Kursové ztráty 3 0
Jiné ostatní náklady 2 102 7

Odpisy 225 85
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Náklady
činnosti

hlavní hospodářská
Odpisy dlouhodob. 
nehmot. a hmot. maj.

225 85

Poskytnuté příspěvky 0 0
Daň z příjmů 0 0
Náklady CELKEM 19 185 258

Výnosy 
činnosti

hlavní hospodářská 
Tržby za vlastní výkon a za zboží 8 226 293

Tržby z prodeje služeb 8 226 293

Změny stavu 
vnitroorganizačních zásob

0 0

Aktivace 0 0

Ostatní výnosy 75 30

Úroky 4 0

Jiné ostatní výnosy 71 30

Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv 
a opravných položek

0 0

Přijaté příspěvky 393 0
Přijaté příspěvky (dary) 393 0

Provozní dotace 10 333 0
Provozní dotace 10 333 0

Výnosy CELKEM 19 027 323
Výsledek hospodaření -158 65
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Zlínský kraj - www.kr-zlinsky.cz 
Finance na zajištění poskytování 
sociálních služeb 
Ing. Terézia Šimunkinová 
Finanční dar
Kooperativa - www.koop.cz 
Vánoční dárky pro děti 
ubytovaných maminek
Matell - www.mattel-katalog.cz 
Vánoční dárky pro děti 
ubytovaných maminek
TVD - Technická výroba, a.s. - 
www.tvd.cz 
Finanční podpora Terénní asistenční 
služby ve Valašských Kloboukách
Nadace Agrofert - 
www.nadace-agrofert.cz 
Poskytnutí finančních prostředků na 
rekonstrukci koupelen v azylovém domě
Eliška Piknerová, MBA - 
Kosmetika Elysse - www.elysse.cz 
Věcný dar v podobě kosmetiky
Vsetínská sportovní, s.r.o. - 
www.vsetinskasportovni.cz 
Poskytnutí bezplatného rodinného 
vstupného do městských lázní 
pro uživatele našich služeb
Ing. Jiří Macháček - INPRAISE - 
www.inpraise.cz 
Darování monitoru
PhDr. Jarmila Škarpichová 
Finanční dar na provoz azylového domu
MUDr. Eva De La Hozová 
Finanční dar na provoz azylového domu
Výbor dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové - www.vdv.cz 
Podpora projektu "Do nového dne"

Austin Detonator s.r.o. - www.austin.cz 
Podpora projektu "Do nového dne"
Porr a.s. - www.porr.cz 
Finanční dar na úpravu 
zahrady azylového domu
Alpine Bau CZ s.r.o. - www.alpine.cz 
Finanční dar na úpravu 
zahrady azylového domu
SychrovNET - www.sychrovnet.cz 
Bezplatné připojení k internetu
Město Vsetín - www.vsetin.cz 
Dotace na poskytování sociální 
služby azylový dům
Evropský sociální fond - www.esfcr.cz 
Finanční podpora projektů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - 
www.mpsv.cz 
Dotace na poskytování sociálních služeb
Charita Vsetín - vsetin.charita.cz 
Materiální pomoc uživatelům 
sociálních služeb
Kompakt Poděbrady - 
www.kompakt-cr.cz 
zapůjčení sociálního automobilu
Nadace Terezy Maxové dětem - 
www.terezamaxovadetem.cz 
Financování projektu "Vážka - centrum 
služeb pro rodinu" 
Financování projektu "Made by ..." 
Zprostředkování dárků pro děti 
ubytovaných maminek
Nadace Partnerství - 
www.nadacepartnerstvi.cz 
Finanční podpora projektu 
„Centrum pro rodinu Vsetín“
… a další dárci materiální 
a finanční pomoci.

PODPORUJÍ NÁS
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ZPRÁVA AUDITORA





KONTAKT
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Adresa: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 421 062, 734 520 916

E-mail: azylovydum@azylovydum.cz
Internetová prezentace: www.azylovydum.cz
Facebook: www.facebook.com/azylovydum


