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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.
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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. Vsetín je umožnit osobám
v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného
společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.
Služba je určena ženám a matkám s dětmi:
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
• pomoc s navázáním, rozvíjením a udržováním mezilidských vztahů a sociálních vazeb
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Cíl sociální služby:
Cílem azylového domu pro ženy a matka s dětmi 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

7

Výroční zpráva 2020

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.
Cíl služby:
Cílem Terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi 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:
• ve finanční tísni (nízké příjmy domácnosti, zadluženost a předluženost, dlužné výživné)
• opakovaně selhávající ve své rodičovské roli
• dlouhodobě nebo opakovaně využívající sociální systém a sociální služby
(mnohoproblémové rodiny)
• neúplné rodiny (samoživitelé), rodiny bez širších rodinných vazeb nebo s nefunkčními
sociálními vazbami
• kde jsou ohroženy děti záškoláctvím či jinou trestnou činností
• v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kdy rodiče nejsou schopni zvládnout situaci bez
podpory
• ohrožené nezaměstnaností (hrozí ztráta zaměstnání nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní
bez pracovních návyků)
• rodiny bez základních společenských a hygienických návyků (nízká schopnost přizpůsobení
se společenskému prostředí a zvládat jeho změny)
• ohrožené ztrátou bydlení a rodiny bez stabilního bydlení (př. neplacení nájmu,
neprodloužení nájemní smlouvy, finanční negramotnost rodičů)
• ohrožené závislostí rodičů na alkoholu a jiných návykových látkách azylantů a cizinců
• ohrožené domácím násilím, kdy oběť není schopná zvládnout situaci bez podpory (př.
skryté domácí násilí)
• těhotné ženy (budoucí rodiče) nebo rodiny, kde je nezletilý rodič
• kde má rodič nebo jiná pečující osoba sníženou schopnost pečovat o dítě a vychovávat jej
či hrozí odebrání dítěte z rodinného prostředí
8
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• jejichž dítě je umístěno v ústavním zařízení nebo v péči jiné osoby (př. pěstounská péče na
přechodnou dobu, příbuzní), rodiče usilují o kontakt s dítětem a jeho návrat do rodinného
prostředí
• jejichž cílem je upevnění vztahu mezi rodičem a dítětem prostřednictvím asistovaného
kontaktu
Provozní doba Terénní asistenční služby Vsetín (Vizovice), Zlín, Valašské Klobouky,
Bystřice pod Hostýnem:
Pondělí
7:00-19:00
Úterý		
7:00-19:00
Středa		
7:00-19:00
Čtvrtek
7:00-19:00
Pátek		
7:00-19:00
Kontaktní osoba pro Vsetín (Vizovice):
Mgr. Adéla Trnová | tel.: 739 633 347 | e-mail: adela.trnova@azylovydum.cz
Kontaktní osoba pro Zlín:
Mgr. Jarmila Studeníková | tel.: 734 522 288 | : jarmila.studenikova@azylovydum.cz
Kontaktní osoba pro Valašské Klobouky:
Mgr. Renata Studénková | tel.: 731 670 382 | e-mail: renata.studenkova@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 je prostřednictvím ambulantní a terénní poradenské služby pomoci
rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi zlepšit svou nepříznivou osobní, vztahovou,
rodinnou či životní situaci a poskytnout dostatek informací a podpory k zajištění bezpečného
prostředí pro zdárný vývoj dětí. Ambulantní služby jsou poskytovány na pracovišti Svárov
323, 755 01 Vsetín, terénní služby jsou poskytovány v ORP Vsetín a Vizovice, Zlín, Valašské
Klobouky a Bystřice pod Hostýnem (není rozhodující místo trvalého bydliště, ale skutečný
pobyt klienta).
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:
Poradenství sociálního pracovníka:
• pomoc s vyřízením sociálních dávek
• pomoc s řešením dluhů a exekucí
• pomoc při řešení nepříznivých životních situací
• zprostředkování navazujících služeb
• realizace asistovaných kontaktů
Právní poradenství:
• pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření
• předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství
• poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti
• úprava majetkoprávních vztahů
• dluhové poradenství
• poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé děti (svěření dětí
do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství apod.)
Psychologické poradenství:
• zvládání krizových situací
• problémy v partnerském, rodinném či jiném vztahu
• problémy v zaměstnání
Poradenství speciálního pedagoga – etopeda:
• při výchovných problémech s dětmi
• při problémech ve škole
Mediace:
• mediace je metoda mimosoudního řešení sporů za pomoci nestranného odborníka
- mediátora. Cílem mediace je vyvážená a prakticky proveditelná dohoda, která odráží
možnosti a zájmy všech zúčastněných.
Sporné situace, ve kterých může pomoci mediace:
• výchova nezletilých dětí před a po rozvodu či rozchodu
• stanovení výživného 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 či
rozchodu)
• mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, soužití mezi rodiči a dospívajícími dětmi)
Pomoc obětem trestné činnosti:
(poskytování právních informací podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů)
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Oběti trestných činů mají 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:
• o právech oběti podle zákona o obětech trestných činů;
• o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu;
• o průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm.
Službu je možno využít i v dalších oblastech trestné činnosti, např. pokud jste se stali obětí
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.
Sdílené rodičovství:
Pracovníci Poradny pro rodinu jsou členy interdisciplinárního týmu při Okresním soudu ve
Vsetíně, který zavádí SDÍLENÉ RODIČOVSTVÍ - edukativně podpůrný program pro rodiče a
děti v situacích rozpadu rodiny. Slouží pro podporu rodičů, ale i dětí v této nelehké situaci.
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.
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Provozní doba ambulantní formy služby:
Pondělí:
8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Úterý:		
8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Středa:		
8:00 - 11:30 12:30 - 16:00
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 formy služby:
Pondělí: 8:00 - 11:30
Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Vaculíková | tel.: 739 633 350 | e-mail: sarka.vaculikova@azylovydum.cz
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Sociální služby v číslech (2020)
Počet ubytovaný žen a matek s dětmi

25

Počet rodin, kterým pomáháme v jejich domácnostech

323

Počet osob využívající poradenství

434

Celkový počet poskytnutých hodin pomoci

20 506

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

Made by… finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě
(2020)
Záměr projektu:
Společným problémem žen v azylových domech je citelný nedostatek finančních prostředků,
zadluženost a nedostatečná finanční gramotnost. Program finanční gramotnosti pomáhá
ženám ke změně přístupu v otázce osobních financí, možnosti vytvoření finanční rezervy,
získání praktických dovedností a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání.
Cíle projektu:
Obohacení žen v azylovém domě o poznatky z oblasti finanční gramotnosti
Získání správných návyků při zacházení s financemi
Umožnění získání příjmu pro ženy formou prodeje vlastních výrobků
Pomoc při zajištění trvalého zaměstnání
Zvýšení sebevědomí a motivace do dalšího života
Cílová skupina:
Matky s dětmi ubytované v azylovém domě
Matky s dětmi, které jsou klientkami terénní asistenční služby AD Vsetín
Celkem alespoň 20 podpořených osob
Kontaktní osoba:
Jana Mikušová | tel.: 605 116 175 | e-mail: jana.mikusova@azylovydum.cz
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Projekt je realizován za finanční podpory
Nadace Terezy Maxové dětem.

Vsetín – Místo pro rodinu
Termín realizace projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021
Záměrem projektu je posílení funkcí rodiny a rozšíření návazných služeb pro rodiny s dětmi
ohrožené sociálním vyloučením s bydlištěm na území města Vsetín.
Projekt obsahuje tři oblasti pomoci:
• práce sociálního pracovníka v rodině, který se zaměřuje na podporu rodičů při vedení dětí
ke školní přípravě
• odborné sociální poradenství
• skupinové aktivity
Podpora rodičů při vedení dětí ke školní přípravě má za cíl, aby rodič dohlédl na plnění
povinností dětí do školy a zlepšil se tak jejich prospěch. Sociální pracovník přímo
v domácnosti rodiny podporuje rodiče v dílčích aktivitách jako je např. vypracování domácího
úkolu či referátu nebo příprava na zkoušení, v případě potřeby dále zprostředkovává nabídku
doučovacích center. Nedílnou součástí je také vedení rodiče k tomu, aby měly jejich děti
doma k plnění úkolů vhodné pracovní místo, školní pomůcky a potřeby, aj.
Další pomoc poskytuje sociální pracovník tím, že rodiče vede a motivuje ke spolupráci a
komunikaci se školou, případně jinými školskými zařízeními jako je Pedagogicko-psychologická
15
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poradna a návaznými odborníky - psycholog, etoped, logopedická ambulance aj.
A v neposlední řadě pak role sociálního pracovníka spočívá v tom, že rodičům pomáhá plánovat
volný čas dětí tak, aby svůj volný čas trávily smysluplně v kroužcích se svými kamarády a měly
program na letní prázdniny i dny volna během školního roku.
Projekt dále nabízí možnost vyzkoušet metodu videotrénink interakcí. Ta se specializuje na
podporu nácviku rodičovského chování, kdy za pomocí záznamu na videokameru odborník
hledá pozitivní interakce mezi rodiči a dětmi, které poté rozebírá s rodiči. Smyslem je naučit
rodiče s dětmi komunikovat.
Odborné sociální poradenství je ucelený komplex služeb pro rodiny a zahrnuje pomoc
v oblasti dluhové problematiky. Pomoc spočívá např. ve zmapování dluhů, nastavení
splátkových kalendářů, podání insolvenčních návrhů. Ke stabilizaci rodinného prostředí
přispívá psychologická péče, pomoc etopeda s výchovou dětí, mediace, asistované předávání
dětí a kontakty rodičů s dětmi. Novinkou v zapojení rodiny do řešení vlastních problému jsou
tzv. rodinné konference, které mají za cíl hledat východiska prostřednictvím členů rodiny či
blízkých příbuzných.
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Skupinové aktivity přináší rodičům možnost získat informace o stravování, zdravém životním
stylu a první pomoci a to formou vzdělávání. Rodiče si vyzkouší uvařit plnohodnotný oběd za
pomocí lektorky, která rodiče inspiruje k hospodárnému využití surovin, zdravému vaření a
sestavení jídelníčku. Maminky si vyzkoušely pod vedením zdravotní sestry první pomoc.

Seznam odborníků:
a) dluhový právník
b) dluhový poradce
c) etoped
d) psycholog
e) mediátor
f) právník
g) odborník na asistované kontakty a předávání dětí
h) odborník na metodu videotrénink interakcí
ch) administrátor a koordinátor rodinných konferencí
i) terénní sociální pracovník na podporu rodičovských kompetencí při přípravě dětí na školní
vyučování

17
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Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi
Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 3. 2020
Popis projektu:
Projekt Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi je realizován na území IPRÚ Zlín. Cílovou
skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené,
konkrétně jsou to rodiny s dětmi do 18 let věku a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé
sociální a životní situaci. V rámci projektu je realizována investice ve formě nákupu nového
vozidla, která zvýší kvalitu materiálně technické základny sociální služby. Délka projektu je
naplánována na 7 měsíců.
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti terénní asistenční služby Zlín formou investice do
sociální infrastruktury.
Výsledek projektu:
Zajištění nákupu nového vozidla, které povede ke zvýšení kvality a dostupnosti služby vedoucí
k sociální inkluzi.
Projekt ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI POMOCI RODINÁM S DĚTMI je spolufinancován Evropskou
unií.

Zvýšení dostupnosti terénní asistenční služby Vsetín
Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 3. 2020
Popis projektu:
Projekt Zvýšení dostupnosti terénní asistenční služby Vsetín je realizován na území města
Vsetína. Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením
ohrožené, konkrétně jsou to rodiny s dětmi do 18 let věku a těhotné ženy, které se nacházejí
v nepříznivé sociální a životní situaci a žijí v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci projektu
je realizována investice ve formě nákupu 4 nových vozidel, která zvýší kvalitu materiálně
technické základny sociální služby. Délka projektu je naplánována na 7 měsíců.
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti terénní asistenční služby Vsetín formou investice do
sociální infrastruktury.
18
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Výsledek projektu:
Zajištění nákupu nových vozidel, které povede ke zvýšení kvality a dostupnosti služby vedoucí
k sociální inkluzi.
Projekt ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY VSETÍN je spolufinancován
Evropskou unií.
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Řemeslo má zlaté dno III
Termín realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020
Smyslem projektu „Řemeslo má zlaté dno III“ bylo 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 rodiče samoživitelé a příjmy rodiny se pohybují na hranici
životního minima.
Prostřednictvím
příspěvku ve výši 40.000,-Kč poskytnutého
Nadačním fondem Albert podpořila Terénní asistenční služba Zlín sedm
mladých lidí absolvovat jeden školní rok odborného vzdělání. Zvýšila
se tak jejich šance uplatnit se v budoucnu na trhu práce a úspěšně
nastartovat samostatný život.
Na projekt „Řemeslo má zlaté dno III“ bude v roce 2021 navazovat
projekt „Řemeslo má zlaté dno IV“.

› (NE)MÍT DOMOV
Elim Vsetín, o.p.s. a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. pořádali během měsíce září
2020 „Týden pro azylové domy ve Vsetíně“. Akce nazvaná Ne/mít domov si dala za cíl seznámit
širokou veřejnost s problematikou ztráty domova. V rámci této akce proběhl 8. 9. 2020 Den
s Armádou na Dolním náměstí ve Vsetíně s podtitulem Ne/bojujeme, pomáháme. Veřejnost
a hlavně děti si mohli prohlédnout vojenskou motorovou techniku, zbraně, polní sanitku i
kuchyni. Vojáci uvařili a rozdávali polévku, předváděli ukázku sebeobrany. Do akce se zapojil
také Český červený kříž s edukací o první pomoci. Celkovou atmosféru akce dokreslil oblíbený
a pohotový písničkář Bolek Vjaclovský. Den po akci se otevřely i dveře azylových domů.
Další doprovodná akce „Týdne“ byla výstava, která probíhala v předsálí kina Vatra ve Vsetíně.
Výstava přibližovala činnost spřátelených organizací a byla k vidění do konce září 2020.
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› SBÍRKA

POTRAVIN

Na podzim 2020 se Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. zapojil do Sbírky potravin
a to za pomoci prodejen Lidl na Nábřeží Zlín, TESCO Holešov a Kaufland Otrokovice. Sbírka
potravin je celorepubliková akce a upozorňuje na nelehkou situaci rodin s nízkými příjmy či
seniorů. Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla,
a zároveň upozornit na plýtvání jídlem.
V sobotu 21. listopadu 2020 měli lidé z celé České republiky možnost trvanlivé potraviny a
drogistické zboží zakoupit a darovat. Důležité na celé akci je to, že cesta vybraných potravin
je krátká a probíhá v našem regionu. Pro naši organizaci se podařilo získat celkem 3400 kg
potravin a drogistického zboží. Nejčastěji darované potraviny jsou těstoviny, rýže, olej, cukr,
mouka, dětská výživa, konzervy a trvanlivé mléko.

› GIVT – klikni a pomáhej
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. můžete pravidelně podporovat svými nákupy
přes GIVT, který spolupracuje s více než 1 200 nejznámějšími e-shopy. Stačí před každým
nákupem navštívit www.givt.cz nebo si do prohlížeče přidat jejich šikovného Pomocníka a
část peněz z vašich nákupů půjde na podporu naší organizace. Vy přitom nezaplatíte nic
navíc! Pomocníka získáte zde: givt.cz/aplikace.
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› 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

› ŠIJEME PRO BEZPEČÍ DĚTÍ
Prostřednictvím portálu Darujme.cz jsme uspořádali vánoční kampaň s názvem „Šijeme pro
bezpečí dětí“, která proběhla od 5. 10. 2021 do 5. 12. 2021.
Díky kampani jsme získali část finančních prostředků na renovaci společných chodeb
v azylovém domě. Prostory byly v původním, nevyhovujícím stavu a to především s ohledem
na pohyb malých dětí. Podařilo se nám ušít a rozeslat 37 ks látkových roušek a na opravu
využít 4 984 Kč.
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› PROJÍŽĎKA NA KONÍCH
V září 2020 proběhl za zpřísněných podmínek sedmý ročník zábavního odpoledne pro rodiny
s dětmi, které spolupracují s Terénní asistenční službou Zlín. Děti se projížděly na dvou koních
majitelky Ranče v sedle paní Moniky Škapíkové, střílely z luku a společně s rodiči se účastnily
dalších doprovodných aktivit. Akce probíhala na pozemku Nadace Tomáše Bati ve Zlíně.
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› DOPISY JEŽÍŠKOVI
Terénní asistenční služba Valašské Klobouky i v roce 2020 pořádala v předvánočním čase sbírku
s názvem Dopisy Ježíškovi. Dopisy si napsaly nebo nakreslily samy děti z nízkopříjmových
rodin z Valašských Klobouk, Brumova Bylnice a dalších přilehlých obcí. Celkem se podařilo
obdarovat dvacet tři dětí ve věku od 3 do 14 let. Tyto děti se na Štědrý večer radovaly z dárků
pod stromečkem, které si samy přály. Díky lidem, kteří jsou ochotní podat pomocnou ruku
a rozdávat radost, jsme tak dětem předaly v rámci 5. ročníku Dopisů Ježíškovi 64 dárků
v hodnotě asi 45.000 Kč.
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› ZÁPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ
Při reflexi roku 2020 nás napadá jediné, a sice že právě rok 2020 byl rokem dobrovolníků,
rokem solidarity. Čelit nové výzvě nám tradičně pomohla dobrovolnická centra Adorea
z.s. na Vsetíně a centrum Samari, z.s. ve Zlíně. Nově pak byla navázána spolupráce také
s dobrovolnickým centrem Masarykovy univerzity v Brně. Síly většiny našich dobrovolníků
směřovaly zejména k rodinám s dětmi v Terénní asistenční službě ve Vsetíně, Zlíně, ale také
Valašských Kloboukách a pomoc týkala se zlepšení podmínek a pomoci při školní přípravě
v rámci distanční výuky.
Ani naši zaměstnanci ale neváhali a nabídli pomocnou ruku při roznosu nákupu seniorům
nebo při šití roušek, které putovaly jak zaměstnancům vsetínských firem a Městského úřadu,
tak do rouškomatu v Praze.
Dobrovolníci měli a nadále mají možnost zapojit se v naší organizaci do následujících činností:
• doučování dětí v rodinách Terénní asistenční služby nebo azylovém domě,
• hlídání dětí na pobytové službě při aktivitě šití maminek Made by…,
• uspořádání aktivit pro matky s dětmi (Mikulášská besídka, Dětský den, Pohádkový les,
Maškarní karneval, vzdělávací besedy a přednášky, tvořivé aktivity, pohybové činnosti
nebo realizace jiného vlastního nápadu),
• práce ve skladu materiální pomoci (úklid a třídění šatstva, obuvi a hraček či jiné materiální
pomoci),
• zkvalitňování prostředí pro aktivní trávení volného času rodin s dětmi ubytovaných
v azylovém domě ve Vsetíně (zednické a natěračské práce, úklid zahrady, sekání trávy,
odtravňování chodníků, výsadba květin, úprava vstupních prostor, venkovní výzdoba
budovy),
• úpravy interiéru budovy organizace (výmalba pokojů a společných prostor azylového
domu, výzdoba chodeb a dalších prostor, obměna nábytku, aj.),
• pomoc při propagaci organizace (aktualizace nástěnek, výlep plakátů, …),
• pomoc při pořádání akcí pro veřejnost (Den otevřených dveří, Ne/Mít domov…).
Všem patří velké a srdečné DÍKY!
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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:
• 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.

› NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB
• 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.
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› FINANČNÍ ZPRÁVA (2020)
Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

Dlouhodobý majetek

6996

7908

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

10301

11501

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

Oprávky k dlouhodobému majetku

-3305

-3593

4169

3863

Zásoby

279

445

Pohledávky

764

351

Krátkodobý fin.majetek

2953

2941

Jiná aktiva

173

126

Aktiva CELKEM

11165

11771

Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

Vlastní zdroje

7647

8663

Jmění celkem

8858

9963

Výsledek hospodaření

-1211

-1300

3518

3108

Dlouhodobé závazky

0

0

Krátkodobé závazky

2609

1825

Jiná pasiva

909

1283

Pasiva CELKEM

11165

11771

Krátkodobý majetek

Cizí zdroje
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Výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč)
činnosti

Náklady

celkem

hlavní

hospodářská

2360

88

20335

1119

32

1151

1241

56

1297

Opravy a udržování

83

56

139

Cestovné

51

0

51

Náklady na reprezentaci

3

0

3

Ostatní služby

1104

0

1104

16978

0

16978

13256

0

13256

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
Služby celkem

Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

3705

0

3705

Zákonné sociální náklady

17

0

17

Ostatní sociální náklady

0

0

0

Daně a poplatky celkem

7

1

8

Ostatní náklady

439

2

441

Nákladové úroky

12

0

12

Ostatní pokuty a penále

0

0

0

Odpis nedobytné pohledávky

84

0

84

Manka a škody

0

0

0

Jiné ostatní náklady

343

2

345

Odpisy

444

16

460

444

16

460

0

0

0

0

0

0

Daň z příjmů

0

0

0

Náklady CELKEM

20228

107

20335

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

Výnosy

celkem

hlavní

hospodářská

Tržby za vlastní výkon a za zboží

636

113

749

Ostatní výnosy

380

6

386

Úroky

0

0

0

Jiné ostatní výnosy

380

6

386

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek

65

0

65

Přijaté příspěvky

660

0

660

Přijaté příspěvky (dary)

660

0

660

18386

0

18386

18386

0

18386

Výnosy CELKEM

20127

119

20246

Výsledek hospodaření před zdaněním

-101

12

-89

Výsledek hospodaření po zdanění

-101

12

-89

Provozní dotace
Provozní dotace
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› PODPORUJÍ NÁS (2020)
Poskytované sociální služby jsou spolufinancovány z prostředků Zlínského kraje.
Zlínský kraj – www.kr-zlinsky.cz
Projekt „Individuální výuka žáka se specifickými
potřebami ve školním roce 2020/2021“ je
spolufinancován Zlínským krajem.
Austin Detonator s.r.o. – www.austin.cz
Finanční dar na základní životní potřeby klientek sociální služby
Climax – www.climax.cz
Finanční dar na opravu podlah v azylovém domě
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o – www.coca-colahellenic.com
Nápoje pro klienty služeb
CREDO CZ – nadační fond – www.credonadacnifond.cz
Dar 17ks tabletů k zajištění distanční výuky dětí
Českobratrská církev evangelická – www.e-cirkev.cz
Finanční dar na úhradu doučování dětí a zakoupení 5 ks tabletů k zajištění distanční výuky
dětí
Farní sbor Českobratrské církve evangelické – www.zlin.evangnet.cz
Finanční dar na životní potřeby klientů služby
Fatra, a.s. – www.fatra.cz
Finanční dar na činnost organizace
Hajdik a.s. – www.hajdik.cz
Finanční dar na opravu schodiště a chodby v azylovém domě, notebook pro školní přípravu
dětí
Kayaku Safety Systems Europe a.s. – www.kse-cz.com/cs
Finanční dar na opravu schodiště v azylovém domě
Město Vsetín – www.vsetin.cz
finanční podpora koordinace výuky
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Městské lesy Vsetín, s.r.o. – www.lesyvsetin.cz
Dar na financování projektu: „Poskytování právních informací obětem trestných činů“
Mgr. Ilona Slavíčková
Materiální dar – dětská obuv pro děti klientů služeb
MUDR. De La Hozová
Finanční dar na činnost organizace
Nadace ČEZ – www.nadacecez.cz
Financování projektu Roušky pro všechny v rámci krizové pomoci
Nadace rozvoje občanské společnosti – www.nros.cz
Příspěvek na realizaci projektu S kamarády za zážitky a poznáním a příspěvek na podporu
a činnosti organizace
Nadační fond Pomozte dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz
Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit a školních pomůcek pro děti
Nadace Terezy Maxové dětem

Financování projektu „Made by…“
Příspěvek na mimořádnou potravinovou pomoc v době vyhlášení nouzového stavu
Finanční příspěvek na vzdělávání specialisty v oblasti mediace
Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz
Příspěvek na SŠ a SOU studium 5 mladých lidí
Finanční příspěvek na mimořádnou pomoc v době pandemie Covid 19
Nadační fond Svět oken – www.nadacnifondsvetoken.cz
Notebook pro výuku dětí, velikonoční balíčky, vánoční dárky pro děti a výlet pro klienty
sociálních služeb
Nadační fond Tesco – www.itesco.cz
Příspěvek na propagaci služby Terénní asistenční služby – fotografie
z činnosti
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Nadační fond Pomozte dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz
Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit a školních pomůcek pro děti
OBSIDIAN a.s. – www.obsidian.glass
Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu
pan Vladimír Daňko
Finanční dar na činnost organizace
PhDr. Jarmila Škarpichová
Finanční dar na činnost organizace
RAAB Computer s.r.o. – www.raab.cz
Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu
SychrovNET – www.sychrovnet.cz
Bezplatné připojení k internetu
Šedek & Partner, s.r.o.
Finanční dar na základní životní potřeby dětí klientů sociální služby
TVD – technická výroba, a.s. – www.tvd.cz
Vánoční dárky pro děti
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – www.utb.cz
Výpočetní technika pro vzdělávání klientů sociální služby
Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

› KONTAKT
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Adresa: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Telefon: 733 784 004,734 520 916
E-mail: azylovydum@azylovydum.cz
Datová schránka: 4k72xhb
Internetová prezentace: www.azylovydum.cz
Facebook: www.facebook.com/azylovydum
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Více info naleznete na
www.azylovydum.cz
Sledujte nás také na facebooku
www.facebook.com/azylovydum

