Náš domov Koclířov, z.s.
Hlavní činností spolku je podpora rodiny s dětmi a ohrožených
skupin obyvatel, kteří se ocitli na pokraji sociálního vyloučení.
Organizace osvětové, kulturně společenské a jiné zájmové činnosti.
Ke konci roku 2018 měl spolek 27 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.
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Most naděje – azylový dům pro rodiče
s dětmi (MN)
sociální služba je spolufinancována z projektu
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI

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.

Cílová skupina


partnerské a manželské páry s dětmi



matka s dětmi



otec s dětmi



těhotné ženy

Naše sociální služba je určena
osobám
ve věku 18 – 64 let, které jsou bez
přístřeší a mají ve své péči děti do
18 let, popř. do 26 let
(jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání).
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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 pro osamocené rodiče s dětmi.
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Zaměstnanci MN
V roce 2018 zajišťovalo službu celkem 8 stálých pracovníků, z čehož
jsou dva pracovníci v sociálních službách, dva sociální pracovníci,
jeden vedoucí a tři noční vrátné, které zajišťují i úklid.
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Události roku 2018
Rok 2018 probíhal v duchu oslav 20. výročí založení „občanského
sdružení“. Na oslavy, které proběhly v měsíci září, a účastnili se jich
původní zakladatelé sdružení. V tomto měsíci se také uskutečnil již
tradiční turistický pochod „Koclířovský kotlík“.
Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi je součástí sítě
sociálních služeb v Pardubickém kraji a se svojí kapacitou 38 lůžek je
v kraji jedním z největších. 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 řešit jejich nepříznivou životní situaci tak, aby se
mohli vrátit zpět do běžného života. Aby se nám tento cíl dařilo plnit,
bylo vždy prvotním krokem, dobře zmapovat situaci uživatele, jeho
konkrétní potřeby, a to tak, aby pomoc a podpora z naší strany, byla
vždy správně nastavena. Při práci s uživateli jsme se vždy drželi
litery zákona a dobrým vodítkem nám byla i Regionální karta
sociální služby. Ke každému uživateli jsme přistupovali individuálně
a společně jsme se domlouvali na konkrétních postupech při řešení
situace.
V roce 2018 bylo podáno 72 písemných
žádostí o poskytnutí sociální služby,
z tohoto počtu bylo 41 žádostí od osob
s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.
Sociální službu jsme poskytli 15 ženám, 4
mužům a 38 dětem, celkem tedy 57
lidem, z toho 5 úplným rodinám. Z 19
dospělých uživatelů, kteří sociální službu
ukončili, se 10 podařilo získat vlastní
bydlení.
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Nejčastější potřeby podpořených uživatelů

V roce 2018 jsme prohloubili spolupráci se sociálně aktivizačními
službami pro rodiny s dětmi (SAS). 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. Sociální pracovníci obcí s rozšířenou působností, obcí s
pověřeným obecním úřadem a pracovníci OSPOD nám poskytují
součinnost, při řešení nepříznivé situace uživatelů. 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 neposlední řadě jsme měli velmi dobrou spolupráci s Potravinovou
bankou Pardubice, z.s., se sídlem v Chotovicích, prostřednictvím
které jsme poskytovali potravinovou a materiální pomoc nejen
uživatelům azylového, ale i sociálně slabým občanům Koclířova.
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Azylový dům v grafech a číslech
Nejčastější důvody vyhledání služby MN

Nepříznivá situace lidí byla v roce 2018 nejvíce spojená s finančními
problémy, kdy nebyli, v tomto směru, schopni zabezpečit rodinu.
Velký podíl mají také nevhodné podmínky pro výchovu dětí, jako
např. velký počet osob v jedné domácnosti, bydlení bez elektřiny
nebo teplé vody apod.

Počet přijatých uchazečů v roce 2018

Celkový počet přijatých uchazečů v roce 2018 bylo 57. Z toho bylo
celkem 38 dětí, 15 žen a 4 muži.
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Po ukončení pobytu v azylovém domě

V uplynulém roce sociální službu ukončilo celkem 19 uživatelů,
z čehož 53% osob si našlo vlastní bydlení a začlenit se zpět do
společnosti. Z této skutečnosti tedy vyplývá, že se naší službě daří
plnit účel a pomáhá osobám v nouzi postavit se zpět na vlastní nohy.

Využití kapacity MN v průběhu roku 2018

V průběhu roku 2018 byla kapacita MN průměrně využita na 76,75
%. Uživatelé a jejich děti si odbydleli celkem 10 646 lůžkodnů.
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Vývoj počtu podaných žádostí o poskytnutí
sociální služby

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.
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Hospodaření MOSTU NADĚJE – azylového domu
pro rodiče s dětmi

VÝNOSY Mostu
NÁKLADY Mostu
Kč
naděje
naděje
Dotace MPSV
347.000,00 Kancelářské potřeby
Dotace Pardubický
0,00 Drobný majetek
kraj
Tržby za služby – IP
3.689.029,64 Ostatní materiál
PK
Tržby za služby –
14.271,00 Energie
FEAD
Sponzorské dary
696.599,35 Opravy a udržování
Příspěvky klientů

610.863,50 Cestovné

Dotace Obce, MÚ

151.000,00 Ostatní služby
Mzdové náklady,
9.312,46
OSSZ, ZP
Ostatní náklady

Ostatní výnosy

Výnosy celkem

5.518.075,95 Náklady celkem

10

Kč
40.226,32
113.368,75
791.828,68
346.794,35
40.457,20
11.429,00
556,962,77
3.594.799,00
22.209,88
5.518.075,95

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
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
Město Moravská Třebová

Geodézie Svitavy - Ing.
Martin Dědourek CSc.
Sdružení dobrovolných
hasičů Koclířov
ZŠ a MŠ v Koclířově
DTP centrum
Potravinová banka
PARDUBICE, z.s., se sídlem
v Chotovicích
ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami
Svitavy
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 organizovali 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
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KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Poskytovatel:

Náš domov Koclířov, z.s.
569 11 Koclířov 140
IČO 682 08 553

Ivana Jedličková
vedoucí MN
mobil: 737 316 280
email: adkoclirov@tiscali.cz
Mgr. Pavla Bulvová
sociální pracovnice, metodička
mobil 603 452 044
email: adkoclirov@tiscali.cz

Bc. Lucie Synková
sociální pracovnice
mobil 607 112 046
email: adkoclirov@tiscali.cz

Pracovníci v sociálních službách
mobil 732 680 459
email: adkoclirov@seznam.cz

www.nasdomovkoclirov.cz
Bankovní spojení: 128 37 90 309/0800
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