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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

> 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 obsta-                                                                                            
 rávání 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 spole-
čenských 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 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 (mnohopro-

blémové 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, nepro-

dloužení 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
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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

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 | e-mail: jarmila.studenikova@azylovydum.cz 

Kontaktní osoba pro Valašské Klobouky:
Mgr. Renata Studenková| 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 pro rodinu je prostřednictvím ambulantních a terénních služeb pomoci  
rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením nepříznivé sociální a životní situace.  
Ambulantní služby jsou poskytovány na pracovišti Svárov 323, 755 01 Vsetín, terénní služby 
jsou poskytovány v ORP Vsetín (není rozhodující místo trvalého bydliště, ale skutečný pobyt 
klienta). 
Odborné poradenství je poskytováno formou osobních, telefonických, e-mailových a on-line 
konzultací.

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

8
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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

Právní poradenství:

• pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření
• předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství
• poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti
• 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

9
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• 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)

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.
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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 Poradny pro rodinu jsou poskytovány bez úhrady a na základě dobrovolnosti. Nabízíme 
informace a kontakty na další organizace, instituce a společnosti, které je možné využít při 
řešení nepříznivé životní situace.

Provozní doba ambulantní formy služby:

Pondělí:  8:00 - 11:30 12:30 - 18:00   Pouze pro objednané klienty
Úterý:          8:00 - 11:30 12:30 - 18:00   Pouze pro objednané klienty
Středa:        8:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Čtvrtek:       8:00 - 11:30 12:30 - 18:00   Pouze pro objednané klienty      
Pátek:         8:00 - 11:30  12:30 - 18:00   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 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČÍSLECH (2021)

Počet ubytovaný žen a matek s dětmi 27

Počet rodin, kterým pomáháme v jejich domácnostech 331

Počet osob využívající poradenství 477

Celkový počet poskytnutých hodin pomoci 21 754

11
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> ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH AKTIVIT

Vedoucí oddělení: Bc. Johana De La Hozová

MADE BY… FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO ŽENY V AZYLOVÉM DOMĚ 
(2021)

Záměr projektu:
Společným problémem žen v azylových domech je citelný nedostatek finančních prostřed-
ků, 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, příprava na vstupna trh práce
• 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 
• Celkem alespoň 15 podpořených rodin

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 domác-
nosti rodiny podporuje rodiče v dílčích aktivitách jako je např. vypracování domácího úko-
lu 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 
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.
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Odborné sociální poradenství je ucelený komplex služeb pro rodiny a zahrnuje pomoc  
v oblasti dluhové problematiky. Pomoc spočívá např. ve zmapování dluhů, nastavení splát-
kových 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.

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
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> IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE 
     VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II

Termín realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 10. 2023

Popis projektu:
Od ledna 2021 začal Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. společně s dalšími partnery 
realizovat nový rozsáhlý projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro území Zlínského kraje II, který je spolufinancovaný z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

Projekt, který je ve zkratce označován jako IKAP II, bude realizován na úrovni Zlínského kraje 
v období leden 2021 až listopad 2023.

Cílem aktivity je tvorba a následné pilotní ověření poradenství zaměřeného na sociálně 
pedagogickou činnost v návaznosti na školní poradenská pracoviště, či výchovné poradce  
a metodiky prevence (dále jen ŠPP) a to jak na půdě školy, tak i v přirozeném prostředí rodiny 
(domácnosti) směrem k žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Účelem je včasná prevence a identifikace možných problémů jednotlivých žáků ohrožených 
školním neúspěchem. Problémy žáka ve vzdělávání mohou vycházet ze situace rodiny, kterými 
mohou být ekonomické potíže, komplikace s bydlením, probíhající rozchod rodičů či domácí 
násilí. Nestabilní situace v rodině následně ovlivňuje podmínky domácí přípravy žáků a má 
dopad na školní docházku. Stejně tak může negativně ovlivnit účast žáků na školních aktivitách 
(školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské výcviky, exkurze apod.). Žáci se tak mohou cítit  
vyloučeni z třídního kolektivu. Kvalitní a včasná podpora žáka v rámci spolupráce se ŠPP tak 
pomůže reagovat na komplexní potřeby žáka, stejně jako na různé zdroje ohrožení žáka.

Rozpočet aktivit zajišťovaných Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi činí celkem  
6 190 041 Kč na období 34 měsíců realizace.

Realizované aktivity:

1. Sociálně pedagogická poradna

V rámci projektu bude zřízena sociálně pedagogická poradna, jejímž úkolem bude zajistit 
sociálně pedagogickou podporu a péči intervenčního charakteru pro žáky a jejich zákonné 
zástupce se sociokulturním znevýhodněním, rizikovým chováním či jiným znevýhodněním 
souvisejícím s výchovou a vzděláváním.
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Poradenská činnost na školách bude probíhat ve spolupráci s ŠPP, přičemž podporu odbor-
ného pracovníka bude možné využít nejen na půdě školy, ale také v nově zřízené Sociálně pe-
dagogické poradně (jako neutrálním místě pro setkávání) či v domácím prostředí dle potřeb 
žáka/rodiny. Poradenské činnosti budou poskytovány nejen prezenčně, ale také distančně 
– např. telefonicky. Zvolený způsob komunikace umožňuje větší flexibilitu s ohledem na po-
třeby cílové skupiny a řešené problematiky.
Sociálně pedagogické poradna bude při své činnosti spolupracovat s Centrem kariérového 
poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů.

Činnost Sociálně pedagogické poradny budou zajišťovat terénní pracovníci, kteří se budou 
věnovat následujícím aktivitám, např.:
• Vzdělávací a osvětová činnost (realizace vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na 
žáky, pedagogické pracovníky, rodinu).

• Sociálně výchovná a preventivní činnost (realizace výchovných a preventivních aktivit 
směřujících ke zvyšování sociálních dovedností žáků, k utváření jejich zdravého životního 
stylu, předcházení sociálnímu vyloučení, xenofobii, rasismu aj.), aktivity rozvíjející sociální 
kompetence.

• Podpůrná, intervenční a ochranná činnost (poskytování podpory v obtížných životních situ-
acích žákům a jejich zákonným zástupcům, podpora žáků národnostních menšin, intervence 
při ohrožení dítěte a dospívajícího sociálně patologickými jevy, koučink a podpora pedago-
gických pracovníků aj.).

•  Poradenská a mediační činnost (řešení konfliktů mezi aktéry na půdě škol a školských zaří-
zení, sociální a pedagogické poradenství jedinci, rodině s dítětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami).

• Reedukační činnost (aktivity směřující ke změně maladaptivních návyků, kognitivních vzor-
ců a strategií chování dětí a dospívajících).

• Výzkumné a projektové aktivity (pro podporu a rozvoj potřeb školy, žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, pedagogických pracovníků a rodin)

• Tvorba databáze odborných pracovišť a nestátních neziskových organizací pro potřeby 
ŠPP na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

16
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2. Sdílení a spolupráce

Cílem aktivity je sdílení a výměna odborných zkušeností ze školní a sociální oblasti. Aktivita 
zahrnuje následující činnosti:
• Úvodní a závěrečnou konferenci
• Platforma Rovné příležitosti

17
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> ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO IV

Termín realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Smyslem projektu „Řemeslo má zlaté dno IV“ 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 60.000,-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 IV“ bude v roce 2022 navazovat 
projekt „Řemeslo má zlaté dno V“.

> DOUČOVÁNÍ DĚTÍ Z RODIN SPOLUPRACUJÍCÍCH 
    S TERÉNNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBOU  ZLÍN

Během roku 2021 jsme prostřednictvím finančních darů od Českobratrské církve evangelické, 
Nadačního fondu Credo a Nadačního fondu Tesco podpořili 19 dětí z 15 rodin ve Zlíně a okolí. 
Dětem bylo zajištěno doučování s cílem předcházení jejich školního neúspěchu. Tato nabídka 
doučování s výhodou individuálního přístupu a úzkou spoluprací s rodičem byla šitá na míru 
potřebám a schopnostem dětí. Doučování probíhalo v přirozeném prostředí dětí a podílelo 
se na něm 6 profesionálních doučovatelů. Celkem se uskutečnilo 303 hodin doučování, a to 
především v předmětech matematika, český a anglický jazyk. Díky získaným finančním darům 
bylo doučování pro rodiny zdarma. 

18
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> SBÍRKA 
POTRAVIN

V dubnu a listopadu 2021 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 Vsetín. 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.
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 regio-
nu. Pro naši organizaci se podařilo získat celkem 3 594 kg potravin a drogistického zboží.  
Nejčastěji darované potraviny jsou těstoviny, rýže, olej, cukr, mouka, dětská výživa, konzervy 
a trvanlivé mléko.
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> 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. 

> PROJÍŽĎKA NA KONÍCH VE ZLÍNĚ

V září 2021 proběhl již osmý ročník Projížďky na koních. Pro rodiny s dětmi, které spolupracují 
s Terénní asistenční službou Zlín, byla připravena jízda na dvou koních majitelky Ranče v sedle 
paní Moniky Škapíkové a doprovodné aktivity. Děti se na tuto oblíbenou aktivitu velmi těšily 
z důvodu, že po celý rok byly ochuzeny o nejrůznější aktivity kvůli přísným opatřením proti 
pandemii koronaviru.  Akce probíhala na pozemku Nadace Tomáše Bati ve Zlíně.
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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, potravi-
nových 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

> DOPISY JEŽÍŠKOVI

Terénní asistenční služba Valašské Klobouky 
 i v roce 2021 pořádala v předvánočním čase  
sbírku s názvem Dopisy Ježíškovi. Dopisy si 
napsaly nebo nakreslily samy děti z nízkopří-
jmových rodin z Valašských Klobouk, Brumo-
va Bylnice a dalších přilehlých obcí. Celkem se  
podařilo obdarovat dvacet tři dětí ve věku od  
1 do 15 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  6. ročníku Dopisů Ježíškovi  55 dárků  
v hodnotě asi 45.000 a finanční hotovost ve 
výši 15.000 Kč, kterou jsme rozdělily do rodin.
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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 a středních škol 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, kon-
ference, prezentace, porady a firemní jednání.
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Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
 účetního období účetního období

Dlouhodobý majetek 7908 7402

      Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

      Dlouhodobý hmotný majetek 11501 11424

      Dlouhodobý finanční majetek 0 0

      Oprávky k dlouhodobému majetku -3593 -4022

Krátkodobý majetek 3863 3134

     Zásoby 445 310

     Pohledávky 351 243

     Krátkodobý fin.majetek 2941 2394

     Jiná aktiva 26 187

Aktiva CELKEM 11771 10536

Pasiva Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
 účetního období účetního období

Vlastní zdroje 8663 8287

    Jmění celkem 9963 9661

    Výsledek hospodaření -1300 -1374

Cizí zdroje 3108 2249

    Dlouhodobé závazky 0 0

    Krátkodobé závazky 1825 2020

    Jiná pasiva 1283 229

Pasiva CELKEM 11771 10536

> FINANČNÍ ZPRÁVA (2021)
Rozvaha (v tisících Kč)  
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Náklady                            činnosti                         celkem

                hlavní               hospodářská  

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2636 125 2761

     Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
     neskladovaných dodávek 1142 90 1232

Služby celkem 1494 35 1529

     Opravy a udržování 216 19 235

     Cestovné 36 0 36

     Náklady na reprezentaci 31 0 31

     Ostatní služby 1211 16 1227

Osobní náklady 20041 1 20042

    Mzdové náklady 15103 1 15104

    Zákonné sociální pojištění 4895 0 4895

    Zákonné sociální náklady 43 0 43

    Ostatní sociální náklady 0 0 0

Daně a poplatky celkem 5 1 6

Ostatní náklady 391 6 397

     Nákladové úroky 0 0 0

     Ostatní pokuty a penále 0 0 0

     Odpis nedobytné pohledávky 43 0 43

     Manka a škody 0 0 0

     Jiné ostatní náklady 348 6 354

Odpisy 489 16 505

      Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 489 16 505

Poskytnuté příspěvky 0 0 0

     Poskytnuté členské příspěvky 0 0 0

Daň z příjmů 0 0 0

Náklady CELKEM 23562 149 23711

Výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč)
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Výnosy                            činnosti                         celkem

                hlavní               hospodářská  

Tržby za vlastní výkon a za zboží 784 160 944

Ostatní výnosy 441 6 447

     Úroky 0 0 0

     Jiné ostatní výnosy 441 6 447

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 

a opravných položek 15 0 15

Přijaté příspěvky 684 0 684

     Přijaté příspěvky (dary) 684 0 684

Provozní dotace 21547 0 21547

     Provozní dotace 21547 0 21547

Výnosy CELKEM 23471 166 23637

Výsledek hospodaření před zdaněním -91 17 -74

Výsledek hospodaření po zdanění -91 17 -74
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> PODPORUJÍ NÁS (2021)

Zlínský kraj –www.kr-zlinsky.cz
Projekt „Individuální výuka žáka se specifickými potřebami 
ve školním roce 2020/2021“ je spolufinancován 
Zlínským krajem.

Inspirace Zlín z. s.
Volné vstupy na akce pro rodiny s dětmi

KayakuSafety Systems Europe a.s. – www.kse-cz.com
Dar na provozní náklady organizace

Městské lesy Vsetín – https://www.lesyvsetin.cz/
Finanční příspěvek na poskytování právních informací obětem trestných činů

Nadace ČEZ – www.nadacecez.cz
Finanční příspěvek na Rekonstrukci azylového domu

Nadace rozvoje občanské společnosti  – www.nros.cz
Příspěvek na realizaci projekt: Doučování jako podpora 
rozvoje dětí ohrožených školním neúspěchem

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ –www.nadacnifondalbert.cz
Příspěvek na SŠ a SOU studium mladých lidí

Nadační fond Pomozte dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz
Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit a školních pomůcek pro děti

Nadační fond CREDO –www.credonf.cz
Příspěvek na úhradu doučování dětí

Nadační fond Svět oken –www.nadacnifondsvetoken.cz
Dary na nákup dárků pro děti a na obnovu azylového domu

Nadační fond Tesco – www.itesco.cz
Finanční dar na úhradu doučování dětí
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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

Párty stany Brimo – www.brimo.cz
Děkujeme f. Brimo, která nám darovalapárty stan, 
který budeme využívat na akce 
pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost

 
SychrovNET – www.sychrovnet.cz
Bezplatné připojení k internetu

PhDr. Miroslav Kadlubiec
Vánoční materiální dar 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – www.vdv.cz
Příspěvek na nákup ochranných pomůcek do azylového domu

SPEDOS Servis s.r.o. - www.spedos.cz
Finanční dar na poskytování sociální služby Poradna pro rodinu

Martin Strbačka 
Finanční dar na činnost organizace

MUDR. Eva De La Hozová
Finanční dar na činnost organizace

WOCO STV s.r.o. -  www.woco-vsetin.cz
Dar na nákup bezpeřčnostních dveří a provoz Poradny pro rodinu

HAJDIK a.s. - www.hajdik.com 
Dar na životní potřeby klientek

SERVIS CLIMAX a.s. - www.climax.cz
Finanční příspěvek na poskytování právních informací obětem trestných činů

Fatra, a.s. - www.fatra.cz
Finanční dar na činnost organizace
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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
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Česká hračka, s.r.o. 
Hračky pro děti

Technika Poláček - Poláček P+M s.r.o.
50% sleva na nákup sekačky
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VÍCE INFO NALEZNETE NA

www.azylovydum.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích:
www.facebook.com/azylovydum

www.instagram.com/azylovy.dum/
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