
1 
 

Náš domov Koclířov, z.s. 

Spolek vznikl v roce 1998 a jeho hlavní činností 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 2020 měl spolek 23 stálých členů. Základním 

dokumentem, kterým se řídí spolek, jsou Stanovy spolku. Nejvyšším 

orgánem spolku je členská schůze. 

Rada spolku: 

Ing. Jaroslav Bajer – předseda  

Mgr. Pavla Bulvová – člen 

Ivana Jedličková – člen 

Helena Kulhanová – člen 

Bc. Lucie Synková – člen 

 

Revizní komise: 

Dana Říhová – předsedkyně 

Milada Moravcová – člen 

Věra Smolejová - člen 

 

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 II. 

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). 

Kapacita 
 

Celková kapacita je 38 lůžek – 10 bytových jednotek.  
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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 
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Zaměstnanci MN 
 

V roce 2020 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 2020 

 

V loňském roce jsme se opět snažili poskytovat sociální službu 

azylového domu tím nejlepším a nejkvalitnějším způsobem. 

Pracovníci služby byli uživatelům nápomocni při řešení jejich 

nepříznivé sociální situace, která je spojená především se ztrátou 

bydlení, zaměstnání, nedostatečným finančním zajištěním, 

nevhodnými podmínkami pro výchovou dětí, a kteří jsou ohroženi 

sociálním vyloučením. Pracovníci ke každému z uživatelů 

přistupovali individuálně, mapovali jejich potřeby a na základě 

individuálních plánů s nimi pracovali na plnění jejich osobních cílů. 

Podpora uživatelů a postupné naplňování osobních cílů vedla k 

jejich osamostatnění, sociálnímu začlenění a následné nezávislosti 

na sociální službě.  

Nadále jsme spolupracovali se sociálně aktivizačními službami pro 

rodiny s dětmi (SAS), které také pomáhají rodinám překlenout jejich 

nepříznivou situaci terénní či ambulantní formou. Jedná se o 

organizaci Bonanza Vendolí, z.ú., SAS Šance pro rodinu pod 

Oblastní charitou Moravská Třebová či služba Sanace rodiny pod 

Farní charitou Litomyšl.  Na velmi dobré úrovni také zůstávala 

spolupráce se sociálními pracovníky obcí s rozšířenou působností a 

obcí s pověřeným obecním úřadem, s pracovníky OSPOD, úřady 

práce, školskými zařízeními, Policií ČR a jinými azylovými domy. 

Především se sociálními pracovníky z OSPOD jsme komplexně řešili 

nepříznivou situaci ohrožených rodin s dětmi, která bývá 

komplikovaná řadou vzájemně provázaných problémů. Nelze 

opomenout dlouholetou spolupráci se sociálním odborem Krajského 

úřadu v Pardubicích a MPSV, a to jak na úrovni poradenské a 

metodické, tak na úrovni finančního zajištění projektu. 
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Nejčastější potřeby podpořených uživatelů 

 

 

 

Rok 2020 byl pro spolek rokem zlomovým. Nejen, že jsme bojovali 
s epidemií, jak u uživatelů, tak i u zaměstnanců, ale především byla 
velmi nejistá naše další existence. Výpůjčka domu Koclířov 140 nám 
končila v měsíci říjnu 2020, se zástupci obce jsme se nedohodli na 
jeho dalším pronájmu a přes veškeré úsilí a spolupráci s okolními 
městy se nám nedařilo najít jiný vhodný objekt. Z naší svízelné 
situace nám nakonec velmi pomohl Odbor sociálních věcí a školství 
v Moravské Třebové, pod vedením Mgr. Jitky Selingerové a 
především pan Josef Doležel, který poskytl dům a dva byty 
k pronájmu, ve kterém budeme moci naši službu poskytovat 
v následujících letech. Již na konci roku 2020 jsme přestěhovali dva 
byty z obecního domu Koclířov 89 do dvou bytů v Moravské Třebové 
a stěhování azylového domu z objektu Koclířov 140 bude následovat 
na počátku roku 2021. Nové sídlo spolku, i místo poskytování 
sociální služby azylový dům bude na adrese Lanškrounská 245/73, 
Moravská Třebová. 
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Azylový dům v grafech a číslech 

Nejčastější důvody vyhledání služby MN 

 
 

Největším problémem u lidí, kteří vyhledávají sociální službu 

azylového domu je nedostatek financí a s tím spojená neschopnost 

dostatečně zajistit rodinu. Rodiny nedosáhnou na byty, ve kterých 

jsou vysoké kauce a nájemné. S tím je spojen další problém – 

společné bydlení několika rodin, velký počet osob v jedné 

domácnosti, bydlení bez elektřiny a teplé vody a tím vznikají 

nevhodné podmínky pro výchovu dětí.   
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Celkový počet nově přijatých byl 18 dospělých uživatelů (6 mužů a 12 

žen) a 30 dětí, z toho celkem 5 úplných rodin. 

 

Vyřešení nepříznivé situace 

 
V uplynulém roce sociální službu ukončilo celkem 29 uživatelů. Za 

podpory MN se 13 uživatelům podařilo najít vlastní bydlení a 3 se 

navrátili ke své rodině.  

 

Využití kapacity MN v průběhu roku 2020 

 
 

Kapacita azylového domu byla v průběhu roku využita na 78%, 

uživatelé a jejich děti si celkově odbydleli 10.902 lůžkodnů. 
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Vývoj počtu podaných žádostí o poskytnutí 

sociální služby 

 

 

 
 

 

V roce 2020 nás telefonicky oslovilo 69 žadatelů, kteří se informovali 

na volnou kapacitu naší služby, a 57 žadatelů (samoživitelů či 

úplných rodin) si podalo písemnou žádost o poskytnutí sociální 

služby.   

O sociální službu azylového domu je velký zájem. Bezdomovectví je 
sociální problém, jehož závažnost stále narůstá. Problematika 
bezdomovectví je výsledkem mnoha vlivů a oblastí, je 
komplikovaným, vnitřně bohatě diferencovaným sociálním, 
ekonomicko-politickým, zdravotním, právním a bezpečnostním 
problémem. 

 

 

72 75 

102 99 

74 
67 

72 

94 

57 

0 0 

0 0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



10 
 

Vyúčtování MOSTU NADĚJE – azylového domu pro rodiče s 

dětmi 

VÝNOSY Mostu 
naděje 

Kč 
NÁKLADY Mostu 

naděje 
Kč 

Dotace MPSV 170.003,50 
Kancelářské 
potřeby 

43.689,82 

Dotace Pardubický 
kraj 

0,00 Drobný majetek 172.240,66 

Tržby za služby – IP 
PK  

4.842.768,00 Ostatní materiál 365.568,12 

Tržby za služby – 
FEAD 

6.882,00 Energie 402.731,91 

Sponzorské dary 166.401,70 Opravy a udržování 43.166,01 

Příspěvky klientů 614.587,00 Cestovné 7.480,00 

Dotace Obce, MÚ 72.000,00 Ostatní služby 767.479,29 

Ostatní výnosy 19,191,31 
Mzdové náklady, 
OSSZ, ZP 

4.046.693,00 

  Ostatní náklady 21.068,66 

Výnosy celkem 5.891.833,51 Náklady celkem 5.870.117,47 
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Poděkování … 
 

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 

Geodézie Svitavy - 
Ing.Martin Dědourek CSc.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Českomoravská Fatima   
Koclířov 

Krajský úřad Pardubického 
kraje 

Potravinová banka 
PARDUBICE, z.s., se sídlem 
v Chotovicích 

Město Svitavy ZO Svazu postižených 
civilizačními chorobami 
Svitavy 

Město Litomyšl 
Město Vysoké Mýto 
Město Polička Zdeněk Šauer 

SAX  Svitavy 

Broome s.r.o. - Fashion 

for help 
 

Město Česká Třebová 
Město Ústí nad Orlicí 

Město Moravská Třebová  

Děkujeme také všem organizacím, které nám poskytli roušky. 

Zaměstnancům, dodavatelům a spolupracujícím organizacím 

děkujeme za bezproblémový chod azylového domu. 

Děkujeme všem, kteří nemusí, a přesto nám pomáhají 

 



12 
 

 

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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