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Domov pro rodinu, 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 2021 měl spolek 13 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 

Bohumil Kysílko – člen 

Stanislav Menšík - 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 – 8 bytových jednotek.  
 
 

Dostupnost služby 
Služba je dostupná nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po celý rok. 
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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 2021 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 2021 

Rok 2021 byl pro náš spolek rokem zlomovým. Potýkali jsme se s mnoha 
významnými změnami, které souvisely se stěhováním sociální služby a 
sídla našeho spolku do nových prostor v Moravské Třebové. Již koncem 
roku 2020 jsme přestěhovali dvě bytové jednotky (spolu s rodinami) do 
Moravské Třebové do dvou pronajatých bytů na ulici Nádražní a Alšova. 
V postupném stěhování celé služby jsme dále pokračovali i na začátku roku 
2021, a to do nově zrekonstruované budovy na ulici Lanškrounská, která 
se od února 2021 stala hlavní budovou sociální služby a současně sídlem 
celého spolku.  
Celé stěhování nezahrnovalo pouze fyzické přesunutí veškerého majetku 
z jedné obce do druhé, byla s tím spojena také značná administrativní 
činnost. Začátkem roku došlo ke změně názvu spolku z Náš domov 
Koclířov, z.s., na Domov pro rodinu, z.s. Kromě změn místa poskytování 
sociální služby, sídla a názvu spolku, jsme změnili také kontaktní údaje, 
webové stránky a o všech těchto změnách jsme informovali spolupracující 
subjekty a úřady. Znamenalo to pro nás také velice intenzivní spolupráci 
s Krajským úřadem Pardubického kraje a Krajským soudem v Hradci 
Králové – pobočkou v Pardubicích, neboť jsme žádali o podstatné změny 
v registru poskytovatelů sociálních služeb a ve spolkovém rejstříku. 
Proces celého stěhování nám navíc ztížila epidemie Covid-19, kdy 
postupně onemocněli téměř všichni pracovníci sociální služby. Ovšem díky 
dobré vzájemné spolupráci se nám vše podařilo zvládnout. Spolek svou 
činnost mohl tak dál vykonávat, sociální služba mohla i nadále fungovat a 
zůstala zachována i její celková kapacita, tedy 38 lůžek.  
V oblasti práce s uživateli bylo naším cílem pomáhat rodinám s dětmi řešit 
jejich nepříznivou životní situaci tak, aby se mohli vrátit zpět do běžného 
života. Stejně tak jako v předešlých letech, tak i v roce minulém, jsme se 
snažili poskytovat sociální službu co nejkvalitnějším způsobem. 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.  



6 
 

Nejčastější potřeby podpořených uživatelů 

 

Významná byla také spolupráce s dalšími návaznými subjekty. Nadále jsme 
spolupracovali se sociálními pracovníky obcí s rozšířenou působností a 
obcí s pověřeným obecním úřadem, s pracovníky OSPOD, úřady práce, 
školskými zařízeními a jinými azylovými domy. Po započetí poskytování 
naší služby v Moravské Třebové se také významně prohloubila spolupráce 
s tamními subjekty, podařilo se nám dobře začlenit do místní sítě 
sociálních služeb. Prohloubila se spolupráce zejména se sociálním 
odborem městského úřadu, úřadem práce a Charitou Moravská Třebová, 
kde jsme nejvíce spolupracovali se Sociálně aktivizační službou pro rodiče 
s dětmi (SAS), Centrem humanitární pomoci a také Občanskou poradnou.  
Nově jsme navázali spolupráci s SKP Centrem o. p. s., které v Moravské 
Třebové realizuje projekt „Služby podpory bydlení v Moravské Třebové“, 
na dobré úrovni byla spolupráce s Květnou zahradou z.ú., která také přímo 
v Moravské Třebové realizuje projekt „Hledáme řešení v Moravské 
Třebové“, zaměřený na podporu osob při uplatnění se na trhu práce.  Díky 
vzájemné spolupráci s těmito službami se nám dařilo uživatele naší 
sociální služby více podporovat při řešení jejich nepříznivé situace a při 
postupném zapojení se do běžného života společnosti.   Nelze opomenout 
ani 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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Azylový dům v grafech a číslech 

Nejčastější důvody vyhledání služby MN 

 
Nejčastějším důvodem, kvůli kterému rodiny s dětmi naši sociální službu 
vyhledaly, byly finanční problémy. Neměly dostatek finančních prostředků 
na to, aby zvládaly rodinu zabezpečit. Ocitly se tak ve velmi nepříznivé 
životní situaci, spojené se ztrátou bydlení. Dalším častým důvodem, který 
rodiny vedl k vyhledání naší služby, byly nevhodné podmínky pro výchovu 
dětí - společné bydlení několika rodin v malém bytě, bydlení bez elektřiny, 
teplé vody apod. 

  
V roce 2021 jsme přijali celkem 20 dospělých uživatelů (14 žen a 6 mužů) s 
35 dětmi, z toho 5 úplných rodin. 
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Vyřešení nepříznivé situace 

 
V uplynulém roce ukončilo poskytování naší sociální služby celkem 11 
uživatelů. Za podpory azylového domu se 5 z nich podařilo získat vlastní 
bydlení a 3 se vrátili ke své rodině. 
 

 

Využití kapacity azylového domu v průběhu roku 2021 

 
V roce 2021 byla kapacita azylového domu naplněna v průměru na 
67,85%, rodiče s dětmi si odbydleli celkem 9.411 lůžkodnů. 
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Vývoj počtu podaných žádostí o poskytnutí 

sociální služby 

 

 
 
Je zřejmé, že sociální služba azylového domu je stále potřebná. Poptávka 
po jejím poskytování 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 také na 
celkové řešení problémů, a to s cílem začlení rodin do běžného života a 
uvědomění si jejich místa ve společnosti. 
 
Téměř neřešitelný problém je najít bydlení pro vícečetné rodiny 
(především romského etnika), ale také je to již problémem pro 
samoživitele a rodiny s dětmi. Zvyšuje se finanční nedostupnost bydlení, 
nájemné a platby za služby, velká část domácností, které bydlení hledají, 
nemá dostatek financí na kauci. Vezmeme-li v potaz, že uživatelé žijí 
převážně ze sociálních dávek, často mají exekuce, je pro ně obtížné 
v dnešní době najít adekvátní bydlení. Z počtu přijatých žádostí o 
poskytnutí sociální služby je patrné, že roste počet lidí bez domova či jinak 
vyloučených z bydlení. Azylové domy potřebují pro svou úspěšnou činnost 
funkční sociální bydlení jako návaznou veřejně dostupnou službu. 
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Vyúčtování spolku Domov pro rodinu, z.s. 

VÝNOSY  Kč 
 

NÁKLADY  
 

Kč 

Dotace MPSV 217.128,00 
Kancelářské 
potřeby 

24.111,00 

Dotace Pardubický 
kraj 

0,00 Drobný majetek 50.404,24 

Tržby za služby – IP 
PK  

5.071.843,00 Ostatní materiál 339.182,54 

Tržby za služby – 
FEAD 

3.956,60 Energie 242.382,58 

Sponzorské dary 247.833,39 Opravy a udržování 78.960,50 

Příspěvky klientů 502.142,00 Cestovné 3.508,00 

Dotace Obce, MÚ 111.000,00 Ostatní služby 1.232.496,25 

Ostatní výnosy 66.387,19 
Mzdové náklady, 
OSSZ, ZP 

4.182.549,00 

  Ostatní náklady 87.510,03 

Výnosy celkem 6.220.290,18 Náklady celkem 6.241.104,14 
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Poděkování … 
 

Děkujeme všem sponzorům a spolupracujícím organizacím, 
které nás podporují finančně a pomáhají nám s realizací sociální 
služby. Děkujeme také všem dárcům, kteří nám věnovali věcné dary.  

 

Jsou jimi: 

 Evropský sociální fond v ČR, 
OPZ 

 Město Ústí nad Orlicí 
 Město Vysoké Mýto 

 Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

 Geodézie Svitavy - Ing.Martin 
Dědourek CSc. 

 Krajský úřad Pardubického 
kraje 

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

 Město Česká Třebová  Diakonie Českobratrské církve 
evangelické  Město Lanškroun 

 Město Litomyšl  Kozák Svitavy, s.r.o. 
 Expedo s.r.o. 
 Mgr. Jakub Modes  
 Jana Bělíková  

 Město Moravská Třebová 
 Město Polička 
 Město Svitavy 

Děkujeme všem pracovníkům a zainteresovaným osobám za nasazení, 
se kterým se znovu a znovu pouštěli do ne zcela jednoduché, ale přesto 
velmi potřebné sociální práce. V posledním období jsme společně čelili 
zvratům, nejistotám i obavám z budoucnosti našeho spolku a dalšího 
fungování sociální služby azylového domu. Rádi bychom všem v této 
souvislosti vyjádřili své uznání, díky práci a nasazení se nám toto období 
podařilo zvládnout. A troufáme si říci, že z něj vycházíme i o něco silnější.  
 

Zvláštní poděkování patří PhDr. Soně Provazníkové, která, spolu se svými 
přáteli, již po několikáté organizovala vánoční strom splněných přání pro 
naše děti. 

 

Děkujeme všem, kteří nemusí, a přesto nám pomáhají. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE: 

 

Poskytovatel:         Domov pro rodinu, z.s. 

                             Lanškrounská 245/73 

                             571 01 Moravská Třebová 

                             IČO  682 08 553 

 

Mgr. Pavla Bulvová 
vedoucí MN 

mobil: 737 316 280 
email: domovprorodinu@gmail.com 

 
 

Bc. Lucie Synková 
sociální pracovnice, metodička 

mobil: 607 112 046 
email: 

domovprorodinu@gmail.com 
 

Mgr. Markéta Janečková 
sociální pracovnice 
mobil: 603 452 044 

email: 
domovprorodinu@gmail.com 

 

Pracovníci v sociálních službách 
mobil 732 680 459 

email: domovprorodinu@seznam.cz 

 

 

www.domovprorodinu.cz 

Bankovní spojení:  128 37 90 309/0800 

 

mailto:domovprorodinu@seznam.cz
http://www.domovprorodinu.cz/

