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Motto: 
 

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu 
dáme.“ 

Seneca 

 

 

Úvodní slovo 

 
Domov…….. Domov je místem, kde trávíme svůj volný čas po boku našich nejbližších, 
místem, který nám dává pocit jistoty a bezpečí, místem, kde vychováváme děti. V naší 
společnosti však stále žijí lidé, kteří vlastní domov, vlivem nejrůznějších situací a příčin, 
nemají a ocitají se tak na okraji společnosti. Bezdomovectví a chudoba jsou problematikou, 
se kterou se naše společnost snaží, již několik let, nejrůznějšími nástroji bojovat, vytvářet 
strategie vedoucí k jejich snížení, avšak problematikou stále aktuální.  
Život v dnešním světě nás často nutí čelit nejrůznějším těžkostem, se kterými se musíme 
umět vypořádat, což bývá, v mnoha ohledech, nelehké a stresující.  Jean Jacques Rousseau 
kdysi řekl, že „nejstarší přirozenou společností je rodina.“  Postavení rodiny ve společnosti se 
však podstatně změnilo. Rodina je v současné době křehká, málo stabilní, i vlivem stále se 
zvyšující rozvodovosti, a v případě, když se dostane do problémů, které není schopna řešit 
vlastními silami, stává se více či méně závislá na státu a ostatních zdrojích. 

Nejvýznamnější činností našeho spolku, je provozování Mostu naděje – azylového domu pro 
rodiče s dětmi. Díky novému evropskému projektu, do kterého jsme se v roce 2016 zapojili, 
se nám podařilo zajistit finance na provoz této služby, a to až do roku 2018. I nadále tedy 
můžeme poskytovat podporu rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a 
pomáhat jim začít žít nový život v běžné společnosti.  

Věřím, že i přes legislativní změny, které nás v sociální oblasti čekají, se nám společnými 
silami podaří situaci zvládnout tak, jako v uplynulém roce, dosáhnout cílů, které jsme si 
stanovili, a že naše práce bude společností oceněna nejen finančně. 

    

       Bc. Lucie Synková – sociální pracovnice 
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Organizace vznikla jako Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov, registrací MVČR dne 2. 11. 

1998 pod číslem VS/1-1/37 
817/98-R.  
V roce 2014 byla změněna 
právní forma občanského 
sdružení na spolek a v roce 
2015 došlo i ke změně názvu 
na Náš domov Koclířov, z.s.  
 

 

 

 

 

 

Účel spolku 

 

Účelem spolku je podpora rodiny s dětmi a ohrožených skupin obyvatel, kteří se ocitli na 
pokraji sociálního vyloučení, pomoc jim v posílení jejich kompetencí a soběstačnosti tak, aby 
byli schopni se opět začlenit zpět do společnosti. Organizace osvětové, kulturně společenské 
a jiné zájmové činnosti. 
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Hlavní činnost spolku 

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, který je společným zájmem jeho 
členů. Účel spolku je naplňován těmito činnostmi:  

a) provozování azylového domu pro rodiče s dětmi, jako zařízení poskytující pobytovou 
službu sociální prevence, 

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí lidem ohroženým sociálním vyloučením 
c) poskytování potravinové pomoci a charitativního šatníku, 
d) sledování oprávněných zájmů dětí a dospělých ve snaze napomáhat všestrannému 

rozvoji  
e) vzdělávání osob a vzdělávání pracovníků spolku,  
f) organizování kurzů, seminářů, besed, přednášek, zájmových kroužků, besídek, výstav, 

karnevalů, divadelních představení, akcí pro veřejnost, jarmarků vlastních výrobků, 
krátkodobých víkendových pobytů, výletů, soutěží,  

g) organizování burz dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb, organizování 
charitativních sbírek, 

h)  podpora a organizace humanitární pomoci osamělým rodičům s dětmi 
i) organizace a pořádání turistických pochodů, 
j) spolupráce s odborníky, se státními orgány, s místní samosprávou, ostatními 

organizacemi 

V souladu s účelem a hlavní činnosti spolku provozujeme pobytovou sociální službu sociální 
prevence s názvem Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi (dále jen MN), 
registrovanou podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (číslo registrace 8921299), 
Krajským úřadem Pardubického kraje. 
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Členská základna spolku 
 

Členství ve spolku je individuální a čestné. Členem spolku může být zletilá fyzická osoba, 
která souhlasí se stanovami spolu a jejíž písemnou přihlášku schválí rada spolku. 
Ke konci roku 2016 měl spolek 28 stálých členů a 1 čestného člena. Vrcholným orgánem 
spolku je členská schůze. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, je oprávněn 
jednat jeho jménem. Výkonným orgánem spolku je pětičlenná rada spolku. Základním 
dokumentem, kterým se řídí spolek, jsou Stanovy spolku.  
 
 

Organizační struktura spolku 

 
 
Členská schůze je svolávána předsedou spolku nejméně jednou ročně, ze svého středu volí 
členy rady a členy revizní komise. 
 
Rada spolku je výkonným orgánem spolku, je nejméně pětičlenná. Schází se zpravidla 1x za 
měsíc a řídí a koordinuje činnost spolku v době mezi členskými schůzemi. Členové rady volí 
z členů rady předsedu.  
 
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek. Je oprávněn 
jednat za spolek ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených 
s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. 
      
Revizní komise má minimálně 3 členy, ze svých řad volí předsedu, je nezávislým kontrolním 
orgánem, který se zodpovídá ze své činnosti členské schůzi. 
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1998
• Vznik Občanského sdružení "Náš domov" Koclířov

2000
• Počátek realizace projektu Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi

2002

• Přestěhování Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi do stávajícího 
objektu 

2004
• Počátek realizace projektu Most naděje

2007

• Registrace  OS „Náš domov“ Koclířov jako poskytovatele sociálních 
služeb u Krajského úřadu Pardubického kraje.

2012

• Navýšení kapacity projektu Most naděje o 1 bytovou jednotku tj. o 6 
míst.

2015

• Změna názvu na  Náš domov Koclířov,  z.s.,  sloučení  Azylového  domu 
pro  matky  s dětmi  v nouzi  a  Mostu naděje  – azylového  domu pro 
rodiče s dětmi. 
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Poslání  
Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi poskytuje pobytovou sociální službu 
partnerským nebo manželským párům a osamělým rodičům s nezletilými dětmi po dobu 
zpravidla 1 roku. Posláním sociální služby je pomoci lidem s dětmi překlenout jejich 
nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, zaměstnání, nedostatečným 
finančním zajištěním, nevhodnými podmínkami pro výchovou dětí, a kteří jsou ohroženi 
sociálním vyloučením. Individuálním přístupem ke každému jednotlivci, popř. rodině, 
aktivizujeme jejich osobní potenciál tak, aby došlo k jejich postupnému začlenění do 
ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Motivujeme uživatele k 
samostatnosti a odpovědnosti za jejich rodinný život a dáváme jim pocit naděje a důvěry. 

 

 

Cíle  
 poskytnutí bezpečného zázemí a 

vytvoření podmínek pro zajištění 
životních potřeb 

 minimalizace rizika sociálního vyloučení 
 zajištění finanční stability rodiny 
 řešení bytové situace uživatelů 
 upevnění rodinných vazeb, zachování 

rodiny 
 zvýšení soběstačnosti a dovedností 

uživatelů, posilování sebedůvěry v 
různých životních situacích a orientace v 
nich  

 respektování společenských norem, 
přijetí zodpovědnosti za své jednání 

 aktivizace uživatelů při řešení nepříznivé 
sociální situace a pozitivní ovlivnění 
dalšího formování života rodiny tak, aby 
byla minimalizována jejich závislost na 
sociální pomoci a postupně a plynule se 
začlenili zpět do společnosti 
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Zásady sociální služby 
Základní sociální poradenství – každý uživatel má nárok na bezplatné poskytnutí základního 
sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího 
předcházení 
Profesionalita – sociální služba je zajištěna kvalifikovanými pracovníky, kteří efektivně řeší 
nepříznivou situaci uživatelů 

Respekt – k zachování lidské důstojnosti, důsledné dodržování lidských práv a základních 
svobod uživatelů, respektování jejich soukromí, vlastních názorů, zvyků, postojů, rozhodnutí 
a přání, uplatňování vlastní vůle 

Diskrétnost – ochrana osobních údajů, mlčenlivost o uživatelích, citlivá práce s informacemi, 
vždy v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků 
 
Nestrannost – všichni uživatelé sociální služby jsou vnímáni nestranně a rovnoprávně 
 
Individuální přístup – ke každému uživateli je přistupováno individuálně dle jeho osobních 
cílů, potřeb, přání a možností, je podporován a motivován k samostatnosti a aktivitě při 
řešení vlastních problémů 
 
Spolupráce – mezi pracovníkem a uživatelem vedoucí k vyřešení nepříznivé sociální situace a 
jeho sociálnímu začlenění 
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Zaměstnanci spolku 
 

 
 

V organizaci je zaměstnáno 8 pracovníků na hlavní pracovní poměr, s celkovým úvazkem 
7,55 a 3 pracovníci na dohodu o provedení práce. Všichni pracovníci v přímé péči mají 
odpovídající vzdělání a dále se vzdělávají v kurzech, které jsou akreditovány Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. 

 

 

 

Vedoucí MN 

Ivana Jedličková

Pracovnice v soc. 
službách

Marta Bartošová

Supervizor (DPP)

Mgr. Jiřina Holasová

Údržba (DPP)

Zdeněk Dítě

Webmaster (DPP)

Michal Partyš

Pracovnice v soc. 
službách

Marta Nováčková

Noční vrátná, úklid

Anděla Oulehlová

Noční vrátná, úklid

Jaroslava Hubinková

Noční vrátná, úklid

Edita Prchalová

Metodik,
soc.pracovnice  

Bc. Lucie Synková

Sociální pracovník 

Bc. Vladimír Stupka
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Cílová skupina 

 partnerské a manželské páry s dětmi 
 matka s dětmi  
 otec s dětmi   
 těhotné ženy     

  
Naše sociální služba je určena dospělým osobám, 
které jsou bez přístřeší a mají ve své péči děti do 
18 let, popř. do 26 let (jestliže se soustavně 
připravují na budoucí povolání).  

Negativní vymezení cílové skupiny: 

Služba není určena pro osoby 
 které potřebují nepřetržitou zdravotní péči, 

kterou nejsme schopni zajistit 
 které mají akutní infekční onemocnění, 

ohrožující ostatní uživatele služby a jejich děti 
 jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, 

popř. agresivity závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 
 které mají potřeby a požadavky, které sociální služba není schopna zajistit  

 
 
Poskytované sociální služby 
 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy 

 
b) poskytnutí ubytování: 

 ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok 
 umožnění celkové hygieny těla 
 vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny 

ložního prádla 
 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů 
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných 
nároků a pohledávek 
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Oblasti potřeb uživatelů 
Základní stabilizace (např. ubytování včetně navazujícího bydlení, hygiena, možnost přípravy 
stravy, možnost řešení nepříznivé situace), vzdělávání, pracovní uplatnění, vyřízení 
základních dokladů, hmotné zabezpečení, posilování rodičovských kompetencí, kontakt se 
společenským prostředím, zabezpečení zdravotní péče 

Kapacita  
Celková kapacita je 38 lůžek – 10 bytových jednotek.  
2 čtyřlůžkové a 2 šestilůžkové bytové jednotky jsou zpravidla vyčleněny pro úplné rodiny s 
dětmi.  
6 třílůžkových bytových jednotek je vyčleněno pro osamocené rodiče s dětmi.  

Dostupnost služby  
Služba je dostupná nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po celý rok 
 
Místo poskytování sociální služby  
Koclířov č.p. 140 a Koclířov č.p. 89 

 
Události roku 2016 
Rok 2016 s sebou přinesl několik změn a novinek, které měly vliv na provoz a samotné 
fungování naší sociální služby. Tou největší změnou byla forma zajištění financování 
azylového domu. Aby finance na provoz byly i nadále zajištěny, vstoupili jsme do projektu 
evropské unie s názvem „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“, který je financovaný 
z Operačního programu Zaměstnanost. Základním účelem projektu, je zajištění dostupnosti 
vybraných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a 
prostřednictvím těchto služeb napomáhat ohroženým osobám překonávat jejich nepříznivou 
sociální situaci, současně zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce. 
Zapojením se do tohoto projektu se nám podařilo zajistit finance na provoz našeho 
azylového domu, a to na období let 2016 – 2018. Prostřednictvím Monitorovacích listů 
podpořených osob, které v rámci tohoto projektu také nově s uživateli naší sociální služby 
zpracováváme, je zjišťován přehled počtu osob, které jsou v rámci tohoto projektu 
podpořeny, jejich nepříznivá situace a její řešení, čímž je dán nástroj ke sledování samotného 
rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji. 
Nadále pracujeme s Regionálními kartou sociálních služeb, která vymezuje, s jakými 
potřebami běžného života je naše sociální služba osobám v nepříznivé sociální situaci 
připravena pomoci, co od ní zájemce, veřejnost, ale i odborníci mohou očekávat. V průběhu 
poskytování sociální služby mapujeme potřeby uživatelů služby, dle zjištěných potřeb a ve 
vzájemné spolupráci s nimi, vytváříme individuální plány, a to vždy tak, aby došlo k vyřešení 
nepříznivé sociální situace.  Podpora uživatelů a postupné naplňování osobních cílů vede k 
jejich osamostatnění, sociálnímu začlenění a následné nezávislosti na sociální službě.  
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Po celý rok, v rámci pomoci, uspokojování potřeb a postupném začlení rodičů s dětmi zpět 
do běžného života společnosti, spolupracujeme se sociálními pracovníky obcí s rozšířenou 
působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, s pracovníky OSPOD, úřady práce, 
školskými zařízeními, Policií ČR či jinými azylovými domy a terénními službami. Na velmi 
dobré úrovni nadále probíhá spolupráce se sociálním odborem Krajského úřadu 
v Pardubicích a MPSV, a to jak na úrovni poradenské a metodické, tak na úrovni finančního 
zajištění projektu. 
Díky získaným finančním prostředkům, se nám podařilo také obměnit interiér azylového 
domu, a to konkrétně dětskou hernu, kam jsme pořídili nový nábytek, herní prvky a hračky, a 
též dovybavit některé bytové jednotky nábytkem či drobnými elektrospotřebiči.  
(V průběhu roku 2016 si v našem azylovém domě také vykonali sovu odbornou praxi studenti 
ze středních, vyšších odborných či vysokých škol, aby tak obohatili své znalosti a dovednosti 
o praktické zkušenosti pro své budoucí povolání.) 
 
Jako každý rok jsme opět uspořádali „Koclířovský kotlík“, tedy turistický pochod, kterého se 
účastní i občané obce Koclířov a široká veřejnost.  Pro uživatele našeho azylového domu a 
jejich děti jsme zorganizovali společný výlet do Dinoparku ve Vyškově, měli možnost se také 
zapojit do akcí pořádaných spolky v obci Koclířov jako např. dětský den, rozsvícení 
„Vánočního stromu“ či Mikulášská besídka.  
V listopadu 2016 se pracovníci naší sociální služby, společně s dobrovolníky, již podruhé, 
zapojili do Národní potravinové sbírky, jejímž cílem je pomáhat lidem postiženým chudobou. 
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Statistické údaje MN v roce 2016 
V roce 2016 bylo telefonicky podáno 64 žádostí a 74 žadatelů si podalo písemnou žádost o 
poskytování sociální službu. Celkem 3 žadatelé nespadali do naší cílové skupiny, 6 žadatelů 
jsme odmítli pro nedostatečnou kapacitu bytových jednotek v azylovém domě. V roce 2016 
jsme nově přijali 27 uživatelů a 38 dětí, z toho bylo 7 úplných rodin.                      

Celkem sociální službu azylového domu využilo 39 uživatelů a 6 dětí, z toho bylo podpořeno 
10 úplných rodin.  

V průběhu roku 27 uživatelů ukončilo poskytování sociální služby, z toho jich 15 uspokojivě 
vyřešilo svoji nepříznivou sociální situaci tím, že si získali bydlení, nebo jim pomohla rodina. 
Bohužel 8 uživatelů muselo vyhledat sociální službu jiného azylového domu, 3 odešli bez 
udání důvodu a 1 vypadl z cílové skupiny.  

 

 

 

 

Z grafu vyplývá, že stále větší procento lidí má finanční problémy a nejsou schopni zajistit 
rodinu.  

 

13%

27%

4%

47%

2%
7%

Nejčastější důvody vyhledání služby MN

Rozepře v rodině Nevhodné podmínky pro výchovu dětí

Nedostatečné rodičovské kompetence Finanční problémy

Rizikové chování partnera Náhlá ztráta bydlení



13 
 

 

Vzhledem k tomu, že se azylový dům nachází v Pardubickém kraji je největší procento (74%) 
uživatelů z tohoto kraje. 

 

Průměrný věk dospělých uživatelů byl 38 let a průměrný věk dětí byl 8 let. 

 

 

 

Kapacita azylového domu byla v průběhu roku využita na 84,89 %, uživatelé a jejich děti si 
odbydleli 11.807 lůžkodnů. 
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Vývoj počtu podaných žádostí o poskytnutí sociální služby  

 

Z výše uvedených grafů je zřejmé, že sociální služba azylového domu je potřebná a 
bezdomovectví rodin je sociální problém, jehož závažnost stále narůstá. Sociální služba řeší 
nejen bezdomovectví úplných rodin s dětmi a osamělých rodičů s  dětmi, ale je zaměřena na 
celkové řešení problémů s úmyslem opětovného začlenění a uvědomění si jejich místa ve 
společnosti. 

33

41

7

13

0

10

20

30

40

50

60

rodiny samoživitelé

Poměr mezi podanými žádostmi a přijatými 
uživateli

Žádosti Přijatí

71
81

72 75

102 99

74

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



15 
 

 

VÝNOSY Mostu naděje Kč NÁKLADY Mostu naděje Kč 

Dotace MPSV 0,00 Kancelářské potřeby 49.560,09 

Dotace Pardubický kraj 0,00 Drobný majetek 170.228,57 

Tržby za služby – IP PK  3.318,896,55 Ostatní materiál 286.878,39 

Sponzorské dary 129.360,84 Energie 326.056,71 

Příspěvky klientů 651.804,00 Opravy a udržování 74.948,94 

Dotace Obce, MÚ 140.000,00 Cestovné 15.005,00 

Ostatní výnosy 11.727,24 Ostatní služby 550.559,62 

  Mzdové náklady, OSSZ, ZP 2.761.029,00 

  Ostatní náklady 17.522,31 

Výnosy celkem 4.251.788,63 Náklady celkem 4.251.788,63 
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Děkujeme všem sponzorům a spolupracujícím organizacím, které nás podporují finančně a 
pomáhají nám s realizací našich projektů. Děkujeme také všem dárcům, kteří nám věnovali 
věcné dary, nebo dary formou služby.  

 
Jsou jimi:  
 
Evropský sociální fond v ČR, OPZ 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Obec Koclířov 
Město Litomyšl 
Město Vysoké Mýto 
Město Polička 
Město Česká Třebová 
Město Ústí nad Orlicí 
Geodézie Svitavy - Ing. Martin Dědourek CSc.  
Sdružení dobrovolných hasičů Koclířov 
Sdružení dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí 1 
ZŠ a MŠ v Koclířově 
Klub mladých Koclířov                   
Lesy ČR 
Tauer elektro Svitavy 
DTP centrum 
Potravinová banka PARDUBICE, z.s., se sídlem v Chotovicích 
ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Svitavy 
MaTami, centrum pro rodinu o.s., Polička 
Zdeněk Šauer 
 
Poděkování patří všem složkám v obci, které se s námi podíleli na organizaci jednotlivých 
akcí. Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Soně Provazníkové a obyvatelům obce Třebovice, 
kteří již po několikáté organizují vánoční strom splněných přání, pro naše děti.  
Zaměstnancům a dodavatelům děkujeme za bezproblémový chod obou zařízení. 
 

 
 

Děkujeme všem, kteří nemusí, a přesto nám pomáhají 
 


