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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.
Vize organizace:
Transparentní, stabilní a významná organizace poskytující komplexní, profesionální a kvalitní
služby, aktivně spolupracující s dalšími partnery.

› 15 LET ZALOŽENÍ ORGANIZACE
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. oslavil v červnu 15 let od svého založení. Oslavy
se uskutečnily ve čtvrtek 29. června 2017 v prostorách organizace a na zahradě ve vsetínské
městské části Hrbová. Pro děti i dospělé byl připraven bohatý doprovodný program. V průběhu
odpoledne zástupci organizace představili nové logo, kterým se budou nadále prezentovat.
Nové piktogramy získaly i jednotlivé sociální služby.

Původní logo

Nové logo

Návštěvníci měli při zahradní slavnosti příležitost prohlédnout si prostory azylového domu,
kde byly mimo jiné instalované také historické fotografie, zachycující vývoj organizace.
Pro děti byl připraven skákací hrad, opičí dráha, výtvarné tvoření nebo malování na obličej.
Pro všechny účastníky byla nachystaná nabídka šitých výrobků maminek z pobytové služby
a občerstvení. Zajímavou atrakcí také byl obří bublifuk. Akce se konala pod záštitou starosty
města Vsetína Jiřího Růžičky.
Organizace prošla za 15 let velkým rozvojem, v budově na Hrbové došlo k rozšíření prostor
pro poskytování sociálních služeb. Terénní asistenční služba je poskytována na území 4 měst
v regionu Zlínského kraje. S rozvojem služeb se rozšiřoval i pracovní tým organizace.
Způvodních 6 zaměstnanců se organizace rozrostla na 37.
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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 o.p.s. je poskytovat ubytování,
poradenství, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi v situacích, které nejsou schopny
zvládnout vlastními silami.
Služba je určena ženám a matkám s dětmi:
Ženám a matkám s dětmi, které jsou ohroženy krizovou sociální situaci. Ženám a matkám
s dětmi, jejichž životní návyky a způsob života vede ke konfliktu se společností. Ženám
a matkám s dětmi, jež žijí v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ohrožena jejich práva
a oprávněné zájmy trestnou činností jiné fyzické osoby.
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 tato pomoc:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí pomoci při zajištění stravy
• zajištění kontaktu se společenským prostředím
• poskytnutí základního sociálního poradenství
• zprostředkování pomoci a podpory při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí,
• podpoření psychického stavu klientky tak, aby mohla rozpoznat a rozšířit vlastní zdroje ke
zvládnutí své obtížné životní situace
• působení na klientku za účelem a snížení rizika společensky nežádoucích jevů
• posílení vědomí klientky o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání
• podpora a posilování samostatnosti a soběstačnosti klientky
• pomoc se zlepšením materiálního a finančního zajištění
• pomoc v rozvoji možnosti vedoucí k uplatnění na trhu práce a ve všech dalších oblastech
života
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• pomoc s navázáním, rozvíjením a udržováním mezilidských vztahů a sociálních vazeb
• trvalé rozvíjení a zvyšování kvality poskytovaných služeb
Cíle sociální služby:
Azylový dům napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností
jiné fyzické osoby. Cílem azylového domu je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských
jevů. Cílem Azylového domu je podpořit sociální začlenění žen a matek, zajistit jim kontakt se
společenským prostředím a poskytnout podporu a praktickou pomoc.
Provozní doba: nepřetržitě
Počet lůžek: 18
Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra Kročilová | tel.: 734 520 916 | e-mail: alexandra.krocilova@azylovydum.cz
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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.)
Cíl služby:
Cílem terénní asistenční služby je podpořit sociální začlenění osob a poskytnout podporu
a praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nedokážou zajistit svým dětem
podmínky, ale mají snahu svou situaci zlepšit.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let věku a těhotné ženy, které jsou ohrožené
sociálním vyloučením a nacházejí se v nepříznivé sociální a životní situaci.
Může se jednat o rodiny:
• v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, závislost na sociálních dávkách, hmotná
nouze…)
• kde jsou ohroženy děti záškoláctvím či jinou trestnou činností
• v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, jejichž rodiče nejsou schopni se dohodnout na
péči o děti, jejich výchově a výživě
• ohrožené nezaměstnaností, ztrátou bydlení, závislostí rodičů na návykových látkách
• azylantů
• zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby)
• ohrožené domácím násilím
• s nenarozeným dítětem nebo rodiny, kde je nezletilý rodič
• kde má rodič nebo jiná pečující osoba sníženou dovednost nebo schopnost pečovat o dítě
• a další
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Provozní doba Terénní asistenční služby Vsetín (Vizovice), Zlín, Valašské Klobouky,
Bystřice pod Hostýnem:
Pondělí
7:30-16:00
Úterý
7:30-16:00
Středa
7:30-16:00
Čtvrtek
7:30-16:00
Pátek
7:30-16:00
Kontaktní osoba pro Vsetín (Vizovice):
Mgr. Adéla Trnová | tel.: 739 633 347 | e-mail: adela.trnova@azylovydum.cz
Kontaktní osoba pro Zlín:
Mgr. Jarmila Studeníková | tel.: 734 522 288 | e-mail: jarmila.studenikova@azylovydum.cz
Kontaktní osoba pro Valašské Klobouky:
Mgr. Pavlína Kurtinová | tel.: 731 670 381 | e-mail: pavlina.kurtinova@azylovydum.cz
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 na adrese Svárov 323 (bývalý hotel Pančava), 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 na adrese
Svárov 323 (bývalý hotel Pančava), Vsetín 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?
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky
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. 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: https://www.azylovydum.cz/hledam-pomoc/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 - 18:00
Úterý:
8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Středa:
8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek:
8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Pátek:
8:00 - 11:30 12:30 - 18:00

Pouze pro objednané klienty
Pouze pro objednané klienty
Pouze pro objednané klienty
Pouze pro objednané klienty

Provozní doba terénní:
Pondělí:
8:00 - 12:30
Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Vaculíková | tel.: 739 633 350 | e-mail: sarka.vaculikova@azylovydum.cz
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Sociální služby v číslech (2017)
Počet ubytovaný žen a matek s dětmi

29

Počet rodin, kterým pomáháme v jejich domácnostech

300

Počet osob využívající poradenství

236

Celkový počet poskytnutých hodin pomoci

19 069

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

Made by… finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě
(2017)
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
14
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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.
Aktivity projektu jsou zaměřeny také na standardy kvality poskytovaných sociálních služeb.
V rámci projektu byly všechny metodiky týkající se kvality služeb revidovány externím
odborníkem. Následně vznikly pracovní skupiny složené z pracovníků organizace, které
se zabývají aktualizací a dopracováním metodik kvality poskytovaných sociálních služeb.
Výsledkem práce skupin jsou podrobné a aktualizované metodiky, které slouží sociálním
pracovníkům při poskytování sociální služby klientům našich služeb.
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:
Projekt „Novým pohledem“ je zaměřený na budování kapacity a rozvoj Azylového domu pro
ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín v oblastech strategické plánování, financování, fundraising,
marketing a PR. Cílovou skupinou jsou pracovníci organizace, kteří se do projektu zapojili
především prostřednictvím setkávání tří pracovních skupin pod vedením odborných expertů.
Hlavním výstupem projektu je zpracovaný strategický plán organizace na období pěti let.
Realizace projektu byla naplánována na 14 měsíců.
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.
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Přínosy projekty pro organizaci:
• Strategický přístup Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. – zahrnuje vize,
poslání a dlouhodobé cíle organizace v oblastech klienti služeb, veřejnost, stabilizace
a rozvoj organizace
• Metodika marketingu a PR - metodika slouží především PR týmu jako praktický návod
při realizaci marketingu a PR v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Obsahuje
praktické návody a rady, stanovuje odpovědnosti jednotlivých členů týmu a dalších
pracovníků.
• Metodika fundraisingu v organizaci - metodika vznikla jako průvodce pro pracovníky, kteří
se budou fundraisingem v organizaci zabývat
• Nové logo organizace a piktogramy poskytovaných sociálních služeb
• Nový vzhled internetových stránek
• Videospoty o sociálních službách

Řemeslo má zlaté dno
Smyslem projektu „Řemeslo má zlaté dno“ je zajistit finanční prostředky mladým lidem, kteří
studují učňovské a maturitní obory. Střední školy, které si tito mladí vybrali, nejsou v místě
jejich bydliště, proto náklady na studium (včetně dopravy) jsou pro rodiny velmi zatěžující.
Dospívající vychovávají matky samoživitelky a příjmy rodiny se pohybují na hranici životního
minima.
Prostřednictvím příspěvku ve výši 55.000,-Kč poskytnutého Nadačním fondem Albert
umožníme 4 mladým lidem absolvovat jeden školní rok odborného vzdělání. Zvýší tak svou
šanci uplatnit se na trhu práce, aby jejich start do samostatného života byl úspěšný.
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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 potřetí ve čtvrtek 23. listopadu 2017
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, 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 2017 v číslech:
140 účastníků
80 kg přinesených trvanlivých potravin
5 spáčů venku
venkovní teplota celou noc kolem 3 °C

› NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
Národní potravinová sbírka se v České republice koná od roku 2012 a je společnou iniciativou
platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, České federace potravinových bank
a Charity Česká republika. Hlavním myšlenkou sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí
nedostatkem jídla. Také potřeba upozorňovat na plýtvání jídlem.
Národní potravinová sbírka se koná jednou ročně, pravidelně v listopadu. Letošní 5. ročník se
uskutečnil v sobotu 11. listopadu 2017, zapojilo se do ní 750 obchodů po celé České republice.
V den jejího konání měli lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny
a vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Důležité na
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celé akci je to, že cesta vybraných potravin je krátká. Lidé, kteří byli ochotni darovat potraviny
ze svého nákupu, dostali seznam, který obsahoval doporučené potraviny. Nejčastěji se
jednalo o cukr, mouku, těstoviny, rýži, dětské výživy, konzervy aj.
Pracovníci Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. ve spolupráci s Billou a TESCO
Holešov se do sbírky zapojili letos již po třetí a vybrali celkem 1273 kg potravin. Po roztřízení
byly potraviny uskladněny a během celého roku budou distribuovány potřebným rodinám ve
Zlínském kraji.

› POTRAVINOVÁ BANKA VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je zakladatelem a zároveň odběratelem
Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. Posláním Potravinové banky ve Zlínském kraji,
z. s. 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. Darované potraviny z veřejných sbírek,
potravinových řetězců i od výrobců potravin putují prostřednictvím pomáhajících organizaci
k lidem v potravinové nouzi. Jedná především o lidi bez domova, rodiny s dětmi, osamělí
senioři, děti ohrožené potravinovou nouzí, osoby dotčené přírodními nebo humanitárními
katastrofami. Více informaci: www.pbzk.cz

› 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 2017
Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý fin.majetek
Jiná aktiva
Aktiva CELKEM
Pasiva
Vlastní zdroje
Jmění celkem
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva CELKEM

Stav k prvnímu dni
účetního období
7161
0
9874
0
-2713
8613
94
286
8164
69
15774

Stav k posled. dni
účetního období
6870
0
9874
0
-3004
9303
136
275
8743
149
16173

Stav k prvnímu dni
účetního období
7427
8426
-999
8347
0
7701
646
15774

Stav k posled. dni
účetního období
7222
8346
-1124
8951
0
8318
633
16173
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Výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované
služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady
Nákladové úroky
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Odpisy dlouhodob. nehmot.
a hmot. maj.
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmů
Náklady CELKEM
Výnosy
Tržby za vlastní výkon a za zboží
Ostatní výnosy
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
Provozní dotace
Výnosy CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

činnosti
hlavní

hospodářská

2404

83

2487

1098

44

1142

1306
73
72
0
1161
15283
11572
3700
11
0
13
178
0
0
0
0
178
256

39
8
0
0
31
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35

1345
81
72
0
1192
15283
11572
3700
11
0
14
178
0
0
0
0
178
291

256

35

291

0
0
0
18134

0
0
0
119

0
0
0
18253

činnosti
hlavní
12440
155
0
153

hospodářská
128
13
0
13

3

0

3

291
291
5098
5098
17987
-147
-147

0
0
0
0
141
22
22

291
291
5098
5098
18128
-125
-125
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› PODPORUJÍ NÁS (2017)

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.

Nadace Terezy Maxové dětem – www.terezamaxovadetem.cz
financování projektu „Made by...“

WOCO STV s.r.o. – www.woco-vsetin.cz
Finanční dar
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Město Vsetín – www.mestovsetin.cz
Finanční dar na provoz sociálních služeb AD
Město Bystřice pod Hostýnem – www.bystriceph.cz
Finanční dar na provoz Terénní asistenční služby v Bystřici pod Hostýnem
MUDr. Eva De La Hozová
Finanční dar na provoz AD
KINCL Martin
Finance na akci oslav AD 15 let
HOLÍK Roman
Finance na akci oslav AD 15 let
DAŇKO Vladimír
Finance na akci oslav AD 15 let
RASZKOVÁ GAJDOVÁ Jana
Materiální pomoc
Cukrárna Marky Dorty
Sleva na dort
Církevní základní Církevní základní škola Zlín – www.czszlin.cz
Vánoční dárky pro děti
Základní škola Želechovice nad Dřevnicí – www.zszelechovice.cz
Vánoční dárky pro děti
Dobrá Montessori škola – www.dobra-skola.cz
Vánoční dárky pro děti
Ing. Petr Bravenec – www.bravenec-projekty.cz
Finance na akci oslav AD 15 let
Kovarson s.r.o. – www.kovarson.cz
Dárky pro děti v rámci akce Dopisy Ježíškovi
Valašský soubor písní a tanců RUSAVA – www.rusava.net
Dárky pro děti v rámci akce Dopisy Ježíškovi
TON, a.s. – www.ton.eu/cz
Materiální dar v rámci oslav AD 15 let
Veka s.r.o. – www.pekarnaveka.cz
Finance na akci oslav AD 15 let
Agentura pro ekonomický rozvoj – www.aerv.cz
Finance na akci oslav AD 15 let

23

Výroční zpráva 2017

Butik a bazar Monika Valašské Meziříčí – www.detskybazar.net
Materiální pomoc
Nestlé Česko s.r.o. – www.nestle.cz
Materiální dar v rámci oslav AD 15 let
Volvo Group Czech Republic s.r.o. – www.volvotrucks.cz
Materiální dar v rámci oslav AD 15 let
Reklamní agentura Anna – www.anna.cz
Sleva na inzerci v tisku
Sunvoltage s.r.o. – Josef Vaculík
Finance na akci oslav AD 15 let
VN-Ú s.r.o. – www.vnu.cz
Finance na akci oslav AD 15 let
Centrum pro rodinu Zlín z.s. – www.cpr-zlin.cz
Materiální pomoc
FAMILY POINT Zlín – zlin.familypoint.cz
Materiální pomoc
Fatra, a.s. – www.fatra.cz
Finanční dar na provoz AD
Radovan Filip, FREEDOM financial service s.r.o. – www.freedomfs.cz
Finanční dar na provoz AD
Charita Vsetín – www.vsetin.charita.cz
Finanční pomoc
Indet Safety Systems a.s. – www.iss-cz.com
Finanční dar na provoz AD
INSPIRACE Zlín – www.inspiracezlin.eu
Vstup zdarma pro rodiny služby na akce
Kaufland Vsetín – www.kaufland.cz
Materiální pomoc
Kamarád NENUDA Zlín – www.nenuda.cz
Pomoc při organizaci drakiády pro klienty služby TAS Zlín
MONEL-LÁNO, s.r.o. ELEKTROINSTALACE – www.monel-lano.cz
Finanční dar na provoz AD
Mandala Volného-kavárna
Volný vstup pro klienty vstup na akci
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Mountfield – www.mountfield.cz
Materiální pomoc
Zaměstnanci vsetínské pobočky Milacron Czech Republic Spol. s.r.o. – www.milacron.com
Vánoční dárky dětem služeb AD
ČERPO, Tomáš Stříteský – www.cerpo.cz
Finanční dar na provoz AD
Stín s.r.o. – www.stin.cz
Finanční dar na vybavení pokoje AD
Velitelství 7. mechanizované brigády „Dukelská“
Příprava programu akce Noc venku 2017
Servis Climax a.s. – www.climax.cz
Vybavení společenské místnosti pobytové služby nábytkem
Petr Galda – nátery a malby – www.galdapetr.cz
Malba společenské místnosti
Symply You Pharmaceuticals – www.simply-you.eu/cz
Oblečení, hračky, vybavení kuchyně
Nadace Tomáše Bati – www.batova-vila.cz
Pronájem prostor zdarma
Monika Škapíková, Ranč v sedle – www.rancvsedle.cz
Bezplatné projížďky na koních
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz
Příspěvek na úhradu školních pomůcek, kroužků, družiny a dalších aktivit pro děti
Nadační fond Albert „Bertík Pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz
Financování svátky nanečisto a úhrada nákladů na studium TAS Zlín
Městské lesy Vsetín, s.r.o. – www.lesyvsetin.cz
Dar na financování projektu poskytování právních informací obětem trestných činů
Lesy České republiky, s.p. – www.lesycr.cz
Finanční dar na provoz AD
SychrovNET – www.sychrovnet.cz
Bezplatné připojení k internetu
… a další dárci materiální pomoci

Pomáhejte také! Více na www.azylovydum.cz
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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

26

Výroční zpráva 2017

výrok
nezávislého
auditora

27

Výroční zpráva 2017

28

Výroční zpráva 2017

29

Výroční zpráva 2017

30

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

