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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. Pavla Vozáková, 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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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 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.

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

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nabízí 24 hodin denně:
• základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby, 

poskytnutí kontaktů na další instituce
•  azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla, 

praní a žehlení prádla
•  pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek
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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 
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:
Bc. Alexandra Kročilová |  734 520 916 |  alexandra.krocilova@azylovydum.cz

V  rámci  projektu  Světlo  bezpečí  byla  v  roce  2015  financována  oprava 
elektroinstalace,  výměna  svítidel  a  instalace  nouzového  osvětlení  v  azylovém 
domě,  které  naplňuje  jak  estetická,  tak  i  bezpečnostní  a  úsporná  kritéria.  Za 
podporu děkujeme Nadaci ČEZ.

V průběhu roku 2015 se nám podařilo rozšířit kapacitu azylového domu o jeden 
pokoj se třemi lůžky a vybudovat novou moderní kuchyň, která slouží ubytovaným 
maminkám s dětmi. Za finanční podporu děkujeme společnosti Deichmann.
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Terénní asistenční služba Vsetín (Vizovice), 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 (Vizovicích, Zlíně, Valašských Kloboukách, Bystřici 
pod Hostýnem) 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,
• 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 
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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.

• 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 (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

Od 1. 1. 2015 mohou Terénní asistenční službu Vsetín využít rodiny s dětmi ve 
Vizovicích a okolí.
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Kontaktní osoba pro Vsetín (Vizovice):
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 - 15:30 (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 |  731 670 381 |  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:
Svatava Zycháčková, DiS. |  734 366 222 |  svatava.zychackova@azylovydum.cz



stránka |  10 

A z ylov ý dům • Výroční  zpráva 2015

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

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 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…)
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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)

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.
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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.

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.Rodič e a děti mají 
možnost setkání na neutrálním prostředí.

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  12:30 - 15:30 (pro objednané) 
Úterý 8:00 - 12:00 13:30 - 16:30 (pro objednané) 
Středa 8:00 - 11:30 (pro objednané) 12:00 - 16:00 
Čtvrtek 8:00 - 11:30 (pro objednané) 13:00 - 15:00 
Pátek 8:00 - 15:00 12:30 - 15:30 (pro objednané)

Provozní doba terénní formy služby:
Středa  8:00 - 12:00
Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Vaculíková |  739 633 350 |  sarka.vaculikova@azylovydum.cz
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Statistické údaje sociálních služeb (2015)

Sociální služba Počet uživatelů 
ve službě1

Počet poskytnutých 
intervencí2 Počet bytodnů3

Azylový dům pro 
ženy a matky 
s dětmi

29 687

2343
 (94% využití 

maximální 
kapacity)

Terénní asistenční 
služba Vsetín 118 3 347 ---

Terénní asistenční 
služba Zlín 120 3 210 ---

Terénní asistenční 
služba Valašské 
Klobouky

38 1 002 ---

Terénní asistenční 
služba Bystřice pod 
Hostýnem

31 776 ---

Poradna pro rodinu 197 394 ---
Celkem 533 9 416 ---

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

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

3 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

Made by… finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě 
(2015)
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
• výšení 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

Projekt v roce 2015:
V roce 2015 pokračoval projekt v návaznosti na loňský rok. V tomto roce bylo nově 
podpořeno  celkem 18  žen a matek  s  dětmi.  Celkem bylo  do  konce  roku  v  projektu 
zapojeno 25 žen.  Jedná se především o ubytované uživatelky azylového domu. Část 
účastnic tvoří i maminky s dětmi, které spolupracují s terénní asistenční službou.
V průběhu roku se ženy scházely 1-2x týdně a pod vedením lektorky vzdělávaly v oblasti 
FG a v praktické části vyráběly  různé  textilní výrobky. Zdokonalily  se v  rukodělných 
činnostech a vyráběly papuče, panenky, chňapky, zástěry, tašky, polštářky, prostírání, 
výrobky s velikonoční a vánoční tématikou.
Podařilo  se  získat  významnou  zakázku  pro  MěÚ  Vsetín  na  výrobky  s  valašskou 
tématikou  pro  reprezentaci  města.  Další  odbyt  výrobků  se  uskutečnil  v  obchodě 
Odtadyma,  Informačním  centru,  prodejem  na  jarmarku  na  Valašském  záření 
a Vánočním jarmarku. Dále byly výrobky nabídnuty zaměstnancům AD. Další odbyt 
zajistila  Nadace  Terezy Maxové  dětem  na  charitativních  akcích  v  Praze.  Také  byly 
vyráběny výrobky a dárky pro sponzory a spolupracující organizace. Odhadem bylo 
vyrobeno okolo 1000 výrobků.
Kromě finanční odměny, kterou ženy získaly prodejem výrobků, byly odměněny také 
výletem do Prahy v červnu, kde si užily se svými dětmi krásný den v Aquaparku Čestlice.
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Kontaktní osoba:
Jana Mikušová |  605 116 175 |  jana.mikusova@azylovydum.cz

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem

Vzděláváním k rozvoji
Záměr projektu:
Záměrem projektu je podpořit pracovníky realizátora a partnerů projektu 
a zajistit pro ně možnost dalšího odborného vzdělávání a prohlubování kvalifikace. 
V průběhu projektu budou pracovníci vzděláváni prostřednictvím akreditovaných 
kurzů a kazuistických seminářů. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými 
organizacemi: Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. 
a Sociální služby Uherský Brod, p.o.
Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit potenciál pracovníků pro výkon jejich profese a prostřednictvím 
vzdělávání pracovníků dosáhnout vyšší kvality poskytovaných služeb.
Cílová skupina:

• vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
Termín realizace projektu: únor 2014 - červen 2015
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Klíčové aktivity:
• Příprava a vytváření zázemí realizace projektu
• Odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
• Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků
• Kazuistické semináře
• Vytvoření "Příručky dobré praxe"
• Reporting a monitoring projektu
• Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

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

Cesta k práci
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 20 osob z cílové skupiny, 
budou vytvořeny 2 pracovní místa, 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 

Projekt v číslech:
navázali  jsme  spolupráci  a  partnerství  s  dvěma  organizacemi,  které  poskytují 
sociální  služby  (Sociální  služby  Uherský  Brod  a  Vzdělávací,  sociální  a  kulturní 
středisko při Nadaci Jana Pivečky Slavičín),
podpořili jsme celkem 54 osob (našich a partnerských pracovníků)
do  pracovníků  jsme  investovali  více  než  400.000,-  jako  úhradu  za  kurzy 
a kazuistické semináře + více než 100.000,- v podobě prostředků vynaložených 
na stravné, jízdné a ubytování pracovníků na kurzech,
z projektu vystoupilo celkem 208 úspěšných absolventů (tolik dodavatelé vydali 
akreditovaných osvědčení o účasti),
dalších 119 se úspěšně zúčastnilo kazuistických seminářů  (tolik  jsme my vydali 
osvědčení o účasti).
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rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce.

Termín realizace projektu: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015

Klíčové aktivity:
• Příprava a vytváření zázemí realizace projektu
• Výběr účastníků
• Neprofesní poradenský program
• Bilanční diagnostika
• Profesní vzdělávání

 o I. etapa - RK Pracovník v sociálních službách + Řidičský průkaz skupiny B
 o II. etapa - RK Skladník + Obsluha vysokozdvižného vozíku

• Podpora vzniku nových pracovních míst
• Individuální a skupinové poradenství
• Přímá podpora účastníků
• Reporting a monitoring projektu
• Závěrečné ukončení, evaluace a vyhodnocení projektu

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Filáková |  veronika.filakova@azylovydum.cz
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Proč zrovna já?
Projekt „Proč zrovna já?“ je realizován Probační a mediační službou ČR ve spolupráci 
s Poradnou pro rodinu od 14. 7. 2014 do 31. 8. 2015.
Předmětem tohoto projektu, je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se 
s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. 
Poradna pro rodinu prostřednictvím svých poradců poskytuje klientům, kteří se 
na ně obrátí, telefonické a emailové poradenství, základní právní poradenství, 
psychosociální poradenství a ojediněle dojíždění do domácnosti. Dále zprostředkovává 
kontakty s orgány činnými v trestním řízení, s policií a s psychologem a také rovněž 
zprostředkovává doprovod oběti na úřady. Poradna pro rodinu poskytuje okamžitou 
pomoc bezprostředně po trestném činu zaměřenou na zdravotní následky a psychické 
problémy, střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a stabilitu 
v životě oběti a řešení dlouhodobých následků traumatu.

Projekt nabízí:
• Podporu a pomoc všem obětem trestných činů
• Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
• Poradenství v rámci orientace v trestním řízení
• Základní právní informace
• Zprostředkování dalších služeb

Poradna pro rodinu byla v rámci projektu „Proč zrovna já?“ otevřena:
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 
Čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00

Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Vaculíková |  739 633 350 |  sarka.vaculikova@azylovydum.cz
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ZALOŽENÍ POTRAVINOVÉ BANKY VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Posláním Potravinové banky ve Zlínském kraji je boj proti hladu a proti plýtvání 
potravinami. Cílem Potravinové banky je získávat zdarma potraviny, zajišťovat 
jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím, které pomáhají rodinám 
i jednotlivcům v potravinové nouzi.

Jak funguje Potravinová banka:

Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. byla založena 28.4.2015 organizacemi:
• Elim Vsetín, o.p.s (ředitel Ing. Jiří Růžička)
• NADĚJE (oblastní ředitelka Mgr. Kateřina Pivoňková)
• Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. (ředitel Mgr. Michal Trčálek)

Více o Potravinové bance ve Zlínském kraji: www.pbzk.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 poprvé ve čtvrtek 
19. listopadu 2015 v Domě kultury a okolí. Na programu byly koncerty, divadlo pro 
děti, výstava fotografií, diskuze o bezdomovectví, promítání filmů, 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. 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V sobotu 21. 11. 2015 proběhla v celé České republice Národní potravinová sbírka. 
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. se do sbírky zapojil v Kauflandu Otrokovice 
a v Penny Kroměříž. U vchodu hypermarketu se 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 1400 kg potravin. Potraviny celý rok slouží ženám a maminkám 
s dětmi, které se ocitnou v nouzi. Všem dárcům děkujeme.

NOC VENKU 2015 v číslech:
• 80 účastníků
• 70 kg přinesených trvanlivých potravin
• 90 zkonzumovaných porcí gulášové polévky
• 8 spáčů venku
• venkovní teplota celou noc kolem 10 °C, vydatný déšť
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KURZ 2: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s důrazem na spolupráci 
s OSPOD
Obsah kurzu: Vzdělávací kurz nabízí účastníkům získání znalostí především z oblasti 
vzájemné spolupráce sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí. Prostřednictvím tohoto kurzu budou účastníkům předány 
zejména praktické zkušenosti týkající se vymezení kompetencí sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi a OSPOD v rámci sociální práce s rodinou. Kurz je také 
zaměřen na vymezení specifických metod, které z dané spolupráce vyplývají. Účastník 
kurzu bude kompetentní orientovat se v jednotlivých metodách, které vycházejí ze 
spolupráce, bude schopen zvolit vhodnou metodu a aplikovat ji v praxi.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektorka: Mgr. Šárka Vaculíková, Mgr. Kateřina Ludvová

KURZ 3: Přenos praxe terénní práce ze zahraničí
Obsah kurzu: Vzdělávací kurz je určen sociálním pracovníkům poskytujícím služby 
rodinám s dětmi. Cílem kurzu je poskytnout přehled týkající se terénní práce v Česku, 
Polsku a na Slovensku a předat informace o přenosu dobré praxe ze zahraničí do 
sociální práce v České republice. Obsah kurzu je zaměřen převážně na předávání 
zkušeností získaných během konaných seminářů a workshopů ve městech Stará 
Ľubovňa na Slovensku a Krakov v Polsku. Jde také o rozlišení terénní práce v rodinách 
s dětmi ve výše uvedených třech zemích. Součástí kurzu je legislativní ukotvení, cíle 
a cílová skupina terénní práce či popis činností terénních pracovníků v jednotlivých 
zemích. V rámci přenosu praxe ze Slovenska a Polska poskytuje kurz také srovnání 
poskytované práce rodinám s dětmi vůči České republice.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektorka: Mgr. Petra Hantáková

KURZ 4: Aktuální trendy v sociální práci s dětmi a rodinami
Hlavní náplní kurzu je seznámení s různými metodami a technikami sociální práce 
s dětmi a jejich rodinami. Představeny budou především tři typy přístupů využívaných 
v sociální práci – přístup zaměřený na řešení, úkolově orientovaný přístup a systemický 
přístup. Jejich uplatňování bude představeno na praktických příkladech. V nich vždy 
dojde k představení modelového případu, jeho analýza a návrhy dalšího postupu 
sociální práce. Aktuálnost programu je dána převzetím metod práce na základě 
mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně právní ochrany dětí, z níž vyplynul přenos 
dobré praxe a metod sociální práce uplatňovaných v Nizozemí.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektorka: Mgr. Simona Čubáková, PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Informace:
Kurzy realizujeme „na klíč“ pro skupiny sociálních pracovníků a pracovníků sociálně 
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právní ochrany dětí. Cena jednoho kurzu činí 12.000 Kč. V ceně je zahrnuto občerstvení 
pro účastníky. Při objednávce více kurzů poskytujeme slevy. Všechny kurzy jsou 
akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Trnová |  739 633 347|  adela.trnova@azylovydum.cz

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

• Pronájem prostor – nabídka krátkodobého pronájmu prostor vhodných pro 
vzdělávání, konference, prezentace, porady a firemní jednání.

FINANČNÍ ZPRÁVA 2015
Rozvaha (v tisících Kč)

Aktiva
Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

Dlouhodobý majetek 7 552 7 452

Dlouhodobý nehmotný majetek 15 0
Dlouhodobý hmotný majetek 9 673 9 874
Dlouhodobý finanční majetek 0 0
Oprávky k dlouhodobému 
majetku

-2 136 -2 422

Krátkodobý majetek 5 937 2 281
Zásoby 0 110
Pohledávky 2 433 268
Krátkodobý fin. majetek 3 383 1 875
Jiná aktiva 121 28

Aktiva CELKEM 13 489 9 733
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Pasiva
Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

Vlastní zdroje 7 846 7 854

Vlastní jmění 8 435 8 564
Výsledek hospodaření -589 -710

Cizí zdroje 5 643        1 879
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 4 785 1 664
Jiná pasiva 858 215

Pasiva CELKEM 13 489 9 733

Výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč)

Náklady
činnosti

Celkemhlavní hospodářská
Spotřebované nákupy 918 108 1 026

Spotřeba materiálu 677 40 717

Spotřeba energie 241 68 309

Služby celkem 1 630 55 1 685

Opravy a udržování 585 23 608

Cestovné 55 0 55

Náklady na reprezentaci 6 0 6

Ostatní služby 984 32 1 016

Osobní náklady 11 782 55 11 837

Mzdové náklady 9 100 43 9 143

Zákonné sociální pojištění 2 677 11 2 688

Zákonné sociální náklady 5 1 6

Ostatní sociální náklady 0 0 0

Daně a poplatky celkem 4 0 4

Daň silniční 3 0 3

Ostatní daně a poplatky 1 0 1

Ostatní náklady 444 14 458

Smluvní pokuty 
a úroky z prodlení

0 0 0
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Náklady
činnosti

Celkemhlavní hospodářská
Ostatní pokuty a penále 6 0 6
Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0
Úroky 21 0 21
Manka a škody 5 0 5
Jiné ostatní náklady 412 14 426

Odpisy 245 62 307
Odpisy dlouhodob. 
nehmot. a hmot. maj.

245 62 307

Poskytnuté příspěvky 8 0 8
Poskytnuté členské příspěvky 8 0 8

Daň z příjmů 0 0 0
Náklady CELKEM 15 031 294 15 325

Výnosy 
činnosti

Celkemhlavní hospodářská 
Tržby za vlastní výkon a za zboží 2 285 213 2 498

Tržby za vlastní výrobky 10 0 10
Tržby z prodeje služeb 2 275 213 2 488

Změny stavu 
vnitroorganizačních zásob

0 0 0

Aktivace 0 0 0
Ostatní výnosy 112 22 134

Úroky 1 0 1
Jiné ostatní výnosy 111 22 133

Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv 
a opravných položek

0 0 0

Přijaté příspěvky 495 0 495
Přijaté příspěvky (dary) 495 0 495

Provozní dotace 12 038 39 12 077
Provozní dotace 12 038 39 12 077

Výnosy CELKEM 14 930 274 15 204
Výsledek hospodaření 
před zdaněním

-101 -20 -121

Výsledek hospodaření 
po zdanění

-101 -20 -121
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Zlínský kraj  - www.krzlinsky.cz 
Vyrovnávací platba na poskytování 
sociálních služeb
Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz 
Financování projektu "Světlo bezpečí" 
- oprava elektroinstalace a výměna 
osvětlení v azylovém domě
Zapt Creation AG 
Hračky pro děti
MONEL-LÁNO, s.r.o. ELEKTROINSTALACE - 
www.monel-lano.cz 
Finanční dar na činnost organizace
Lesy České Republiky, s.p. -  www.lesycr.cz 
Finanční dar určený na obnovu 
vybavení azylového domu
Ing. Petr Bravenec projektová kancelář s.r.o. 
- www.bravenec-projekty.cz 
dar pro ženy zapojené do projektu Made by...
DEICHMANN-OBUV s.r.o. 
- www.deichmann.com 
Finanční dar určený na vybudování nové 
kuchyně a rozšíření kapacity azylového domu
Fatra, a.s. - www.fatra.cz 
Finanční dar na činnost organizace
ČERPO Tomáš Stříteský - www.cerpo.cz 
Finanční dar
Petr Galda - NÁTĚRY A MALBY 
- www.galdapetr.cz 
Výmalba prostor azylového 
domu, materiální dar
TES VSETÍN s.r.o. - www.tes.cz 
Materiální dary pro ubytované 
děti, spolupráce při výmalbě 
prostor azylového domu
Austin Detonator s.r.o. - www.austin.cz 
Finanční podpora poskytování 
sociálních služeb
Eurovia, a.s. - závod Zlín - www.eurovia.cz 
Dar v podobě kancelářských potřeb

Moravská vodárenská - www.smv.cz 
Finanční podpora poskytování 
sociálních služeb
SPUR a.s. - www.spur.cz 
Finanční podpora poskytování 
sociálních služeb
KKS, spol. s.r.o. - www.kkssro.cz 
Finanční podpora poskytování 
sociálních služeb
SYGNUM s.r.o. 
Finanční podpora poskytování 
sociálních služeb
TM stav, spol. s.r.o. - www.tmstav.cz 
Finanční dar
Indet Safety Systems a.s. - www.iss-cz.com 
Finanční a materiální dary
SychrovNET - www.sychrovnet.cz 
Bezplatné připojení k internetu
Město Vsetín - www.vsetin.eu 
Dotace na poskytování sociální 
služby azylový dům
Evropský sociální fond - www.esfcr.cz 
Finanční podpora projektů
Nadace Terezy Maxové dětem - www�
terezamaxovadetem.cz 
Financování projektu "Made by..." 
Zprostředkování dárků pro děti ubytovaných 
maminek 
Financování projektu "Vážka - centrum služeb 
pro rodinu" 

Kompakt Poděbrady - www.kompakt-cr.cz 
zapůjčení sociálního automobilu
MUDr. De La Hozová Eva 
Finanční dar na provoz azylového domu

PODPORUJÍ NÁS (2015)



A zylov ý dům  •  Výroční  zpráva 2015

stránka |  27 

Finanční příspěvky měst a obcí:

Město Vsetín - www.vsetin.eu
Rajnochovice - www.rajnochovice.cz
Jablůnka - www.jablunka.cz
Ústí o Vsetína - www.obecusti.cz
Želechovice nad Dřevnicí - www.zelechovice.net
Bystřice pod Hostýnem - www.mubph.cz
Pržno - www.prznouvsetina.cz
Vizovice- www.mestovizovice.cz
Valašská Polanka - www.valasskapolanka.cz
Francova Lhota - www.francovalhota.cz
Zlín - www.zlin.eu
Huslenky - www.huslenky.cz

… a další dárci materiální a finanční pomoci.
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ZPRÁVA AUDITORA
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POZNÁMKY





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




