Motto:
„Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý
život“
Čínské přísloví

Úvodní slovo…
…mohla bych se zamýšlet nad tím, že stále velké procento rodin a hlavně rodičů samoživitelů
žije na hranici chudoby, že pro ně nejsou slibované sociální byty a že v tomto ohledu naše
společnost pravděpodobně pokulhává. Chtěla bych se ale na situaci sociálně potřebných
zaměřit z mnohem užšího pohledu, z pohledu obce, ve které je Most naděje – azylový dům
pro rodiče s dětmi.
Koclířov, malá vesnička v Pardubickém kraji, která nemá ani tisíc obyvatel, a přesto je na jejím
území azylový dům, který má 38 lůžek. Děti chodí společně do školy, dospělí využívají místní
instituce a ve spolupráci s Obecním úřadem a ostatními spolky pořádáme různé besídky,
karnevaly, pochody a další akce. Někteří klienti azylového domu zde najdou práci a někteří
dokonce i nový domov. Dovedete si představit lepší způsob začlenění do společnosti? Myslím,
že všichni obyvatelé obce jsou tak trochu sociálními pracovníky, pochopili to, že slabším se má
pomáhat. Tím povýšili svoji obec na světovou úroveň, protože ve vyspělé společnosti je toto
již běžná praxe. Patří jim proto můj obdiv a dík.
Ivana Jedličková
vedoucí MN

Spolek Náš domov Koclířov
Účelem a hlavní činností 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.
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.

Členská základna a organizační struktura spolku
ČLENSKÁ SCHŮZE
členská základna

PŘEDSEDA SPOLKU (statutární zástupce)
Ing. Jaroslav Bajer

RADA SPOLKU
Ing. Jaroslav Bajer, Bohumil Kysílko,
Mgr. Zdeněk Petržela, Ivana Jedličková,

REVIZNÍ KOMISE
Helena Kulhanová-předsedkyně,
Věra Snolejová, Dana Říhová

Mgr. Pavla Bulvová,

Ke konci roku 2017 měl spolek 29 stálých členů a 1 čestného člena. Základním dokumentem,
kterým se řídí spolek, jsou Stanovy spolku.
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.

Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi (MN)

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

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
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

Zaměstnanci MN

Vedoucí MN
Ivana Jedličková
Metodik,
soc.pracovnice
Bc. Lucie Synková
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Zdeněk Dítě

Webmaster (DPP)
Michal Partyš

Sociální pracovník
Bc. Vladimír Stupka

Pracovnice v soc.
službách
Marta Nováčková

Noční vrátná, úklid
Anděla Oulehlová

Noční vrátná, úklid
Jaroslava Hubinková

Noční vrátná, úklid
Edita Prchalová

Události roku 2017
V uplynulém roce jsme se i nadále snažili držet ten správný směr a poskytovat naši sociální
službu co nejkvalitnějším způsobem. V oblasti práce s uživateli bylo naším cílem pomoci lidem,
kteří se ocitli v nouzi, a kteří tedy naši sociální službu využívali, řešit jejich nepříznivou situaci
tak, aby se mohli vrátit zpět do běžného života společnosti. Aby se nám tento cíl dařilo plnit,
bylo vždy prvotním krokem, zejména sociálních pracovníků, dobře zmapovat situaci uživatele,
jeho konkrétní potřeby, a to tak, aby pomoc a podpora z naší strany, byla vždy správně
nastavena. Zde tak, jako v předešlých letech, hrála významnou roli Regionální karta sociálních
služeb, která stanovuje, s jakými potřebami běžného života je naše sociální služba vybavena a
připravena osobám v nouzi pomoci. Dle zjištěných potřeb a stanovených osobních cílů
uživatelů, ve vzájemné spolupráci, vytváříme individuální plány, ve kterých se uživatelé
s pracovníky společně domlouvají na konkrétních postupech řešení, nejen aktuálních situací,
ale též uspořádání potřeb a přání i z dlouhodobého hlediska. Dobře nastavená podpora
uživatelů a též postupné dosahování stanovených osobních cílů, vede k jejich osamostatnění
a pozvolnému sociálnímu začleňování.
O tom, že je naše sociální služba stále potřebná, svědčí i počet podaných žádostí za celý rok
2017. Celkem 67 rodin, jak úplných, tak samoživitelů, s nezletilými dětmi, se ocitlo v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, zaměstnání, nedostatečných finančním zajištěním
či nevhodnými podmínkami pro výchovu dětí, a podalo si žádost o poskytnutí naší sociální
služby.
V roce 2017 jsme nově přijali celkem 29 dospělých uživatelů a 43 dětí, z toho celkem 7 úplných
rodin. Podpořených uživatelů za celý rok však bylo více - cekem 41 dospělých, 59 dětí a z toho
10 úplných rodin.

Nejčastější potřeby podpořených uživatelů
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V rámci pomoci, podpory a postupném začleňování rodičů s dětmi zpět do běžného života
společnosti, je též významná spolupráce s dalšími návaznými subjekty. V roce 2017 se nám
podařilo zintenzivnit spolupráci zejména se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi
(SAS), které, stejně jako my, pomáhají rodinám překlenout jejich nepříznivou situaci, s tím
rozdílem, že sovu činnost poskytují ve formě terénní či ambulantní. Jedná se zejména o
organizaci Bonanza Vendolí, z., ú., SAS Šance pro rodinu pod Oblastní charitou Moravská
Třebová či služba Sanace rodiny pod Farní charitou Litomyšl. Spolupráce s těmito
organizacemi funguje nejen souběžně při poskytování naší služby, ale též, i po ukončení
pobytu v azylovém domě, je-li to i nadále potřeba, je uživatel podporován, právě pracovníky
těchto SAS, a to již ve svém samostatném životě. Sociální pracovníci obcí s rozšířenou
působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a pracovníci OSPOD, jsou dalším významným
subjektem, se kterým je naše součinnost, při řešení nepříznivé situace uživatelů, taktéž dobře
nastavená a funkční. Na velmi dobré úrovni také zůstává spolupráce se sociálním odborem
Krajského úřadu v Pardubicích a MPSV, a to jak na úrovni poradenské a metodické, tak na
úrovni finančního zajištění projektu.

V roce 2017, náš azylový dům opět sloužil jako příklad dobré praxe pro budoucí sociální
pracovníky. V průběhu roku si zde vykonali sovu odbornou praxi studenti ze středních, vyšších
odborných či vysokých škol, aby tak obohatili své znalosti a dovednosti o praktické zkušenosti.
Podařilo se nám obnovit vybavení azylového domu – ze získaných finančních prostředků jsme
pořídily nový stůl se židlemi do kulturní místnosti, do společné kuchyně jsme pořídili celou
novou kuchyňskou linku i se sporáky a některé bytové jednotky jsme dovybavili drobnými
elektrospotřebiči.
Jako každý rok, tak i v tom uplynulém, jsme uspořádali tradiční turistický pochod „ Koclířovský
kotlík“, a to v pořadí již XVIII. Zúčastnili se ho turisti z řad občanů obce Koclířov i široké
veřejnosti. Měli jsme možnost se také zapojit do akcí pořádaných spolky v obci Koclířov, jako
např. Den dětí, rozsvícení Vánočního stromu či Mikulášská besídka. Koncem roku, v listopadu,
se pracovníci našeho azylového domu, společně s dobrovolníky, již potřetí, zapojili do Národní
potravinové sbírky, jejímž cílem je pomáhat lidem postiženým chudobou.

Azylový dům v grafech a číslech

Nejčastější důvody vyhledání služby MN
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U největšího procenta lidí, byla jejich nepříznivá situace spojená zejména s nevhodnými
podmínkami pro výchovu dětí (např. hodně osob bydlelo v malém bytě, byt či dům byl bez
elektřiny, bez teplé vody, atp.), a též s finančními problémy, kdy nebyli, v tomto směru,
schopni zabezpečit rodinu.

V uplynulém roce sociální službu ukončilo celkem 29 uživatelů. Z níže uvedeného grafu je
zřejmé, že se naší službě daří plnit účel a pomáhá osobám v nouzi postavit se zpět na vlastní
nohy. Za podpory MN 45% z nich, ukončilo službu právě z důvodu toho, že se jim podařilo najít
vlastní bydlení, a začlenit se zpět do společnosti.

Po ukončení pobytu v azylovém domě
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Využití kapacity MN v průběhu roku 2017
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V průběhu roku byla kapacita MN průměrně využita na 77,98%. Uživatelé a jejich děti si
odbydleli celkem 10.816 lůžkodnů.

Poměr mezi podanými žádostmi a přijatými uživateli
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Vývoj počtu podaných žádostí o poskytnutí sociální služby
120

102

100
80

71

81

72

99

74

75

67

60
40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Z posledních dvou uvedených grafů je zřejmé, že sociální služba azylového domu je i nadále
potřebná. Poptávka stejně tak, jako v minulých letech, vysoce přesahuje nabídku, což značí, že
problematika bezdomovectví rodin s dětmi je stále aktuálním problémem. Naše služba se
zaměřuje nejen na řešení bezdomovectví rodin s dětmi, ale též na celkové řešení problémů, a
to s cílem začlení rodin do běžného života a uvědomění si jejich místa ve společnosti.

Hospodaření MOSTU NADĚJE – azylového domu pro rodiče s dětmi

VÝNOSY Mostu naděje
Dotace MPSV

Kč

NÁKLADY Mostu naděje
0,00 Kancelářské potřeby

Kč
46.113,10

Dotace Pardubický kraj

169.000,00 Drobný majetek

211.431,36

Tržby za služby – IP PK

3.868.224,51 Ostatní materiál

348.239,46

Tržby za služby – FEAD

12.015,00 Energie

Sponzorské dary

226.608,15 Opravy a udržování

Příspěvky klientů

629.388,00 Cestovné

Dotace Obce, MÚ

139.400,00 Ostatní služby

Ostatní výnosy

Výnosy celkem

8.301,47 Mzdové náklady, OSSZ, ZP

372.053,00
105.288,13
7.370,00
514.081,13
3.378.703,00

Ostatní náklady

61.053,95

5.052.937.13 Náklady celkem

5.044.333,13

Poděkování sponzorům
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
Sdružení dobrovolných hasičů Koclířov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ZŠ a MŠ v Koclířově
Krajský úřad Pardubického kraje
Lesy ČR
Obec Koclířov
Tauer elektro Svitavy
Město Litomyšl
DTP centrum
Město Vysoké Mýto
Potravinová banka PARDUBICE, z.s., se
Město Polička
sídlem v Chotovicích
Město Česká Třebová
ZO Svazu postižených civilizačními
Město Ústí nad Orlicí
chorobami Svitavy
Město Moravská Třebová
MaTami, centrum pro rodinu o.s., Polička
Geodézie Svitavy - Ing. Martin Dědourek
Zdeněk Šauer
CSc.
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, dodavatelům a spolupracujícím organizacím děkujeme za bezproblémový
chod obou zařízení.

Děkujeme všem, kteří nemusí, a přesto nám pomáhají

