
Seifertova 13, 586 01 Jihlava

Minulý rok nám přinesl mnoho nového. Po všech jednáních jsme se Statu-
tárním městem Jihlava podepsali smlouvu o podnájmu a od června otevřeli
dveře Azylového domu pro matky s dětmi. Hned první den, kdy to bylo
vůbec možné, jsme přijali první maminku s dvěmi dětmi a v pokročilém
stavu těhotenství. Předchozí měsíce naplněné přípravou na tento základní
cíl - otevření domu - byly korunovány naší radostí. Nyní už se provoz domu
dostává do zaběhnutého stavu. Jednáme o rozšíření kapacity. Naším cílem
je nejenom zvýšení kapacity pro maminky s dětmi, ale také rozšíření po-
skytovaných služeb a zlepšení možnosti přijímat mladé dívky z dětských
domovů, těhotné ženy a všechny ty, kdo budou potřebovat naši pomoc.
V tomto čase nás těší každý posun směrem k vyřešení situace maminek,
které našly útočiště v našem domě. Potěšuje nás jednající Boží milost,
kterou můžeme v těchto případech vidět.

- SKP bylo založeno po úspěšné účasti v poptávkovém řízení na zři-
zovatele a provozovatele azylového domu pro matky s dětmi, které vyhlásilo
Město Jihlava. Azylový dům pro matky s dětmi jsme otevřeli 1.6.2001.

je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou soci-
ální a pastorační péči matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci. Dále také připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profesionální
pracovníky pro výkon sociální a pastorační péče.

- základním cílem projektu je motivovat matky s dětmi, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci, aby tuto situaci řešily. K tomu jim podle in-
dividuálních potřeb poskytujeme veškerou možnou podporu (komplex azy-
lových služeb). Zejména se jedná o ubytování, poskytování informací, vý-
chovné a vzdělávací aktivační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů,
psychoterapie, finanční případně i časový plán, možnost hlídání dětí, pomoc
s doučováním, dětský klub, pastorační rozhovory, atp.

Cílovým stavem je vyřešení nepříznivé sociální situace do té míry, aby došlo
k začlenění do běžné společnosti, což zahrnuje oblast materiální (bydlení,
pravidelné dostatečné příjmy, atp.), vztahovou (vyjasněné vztahy s otcem
dětí a rodinou, okruh přátel, atp.) a osobní (žebříček hodnot, dobré sebe-
hodnocení, atp.).

- v průběhu roku (1.6.2001) jsme fyzicky zahájili provoz
Azylového domu pro matky s dětmi v Jihlavě. Statutárního město Jihlava
pronajalo tři byty a kancelář v oddělené části Domu s pečovatelskou služ-
bou. Z darů německé organizace CHRISTEN in Aktion e.V., sboru Evange-
lické církve metodistické Zwickau (díky obrovské pomoci Marie Hahnové)
a dotace Statutárního města Jihlava jsme tyto prostory zařídili nábytkem
a dalším potřebným vybavením.

Během roku nás kontaktovalo 23 maminek s 32 dětmi. Bezprostřední po-
třebu ubytování mělo 20 maminek s 28 dětmi. Ubytovali jsme (vzhledem ke
kapacitě) 7 maminek s 10 dětmi. Ke konci roku z domu odešly 4 maminky
s 6 dětmi. Kromě jedné krátkodobě ubytované ženy, která odešla do jiného
azylového domu, si všechny našly vlastní podnájem. Díky ubytování v azy-
lovém domu se zpět ke své mamince vrátila dvouletá holčička (z dětského
domova). Průměrné obsazení v roce 2001 činilo 8,6 osob - z toho 3,2 žen
a 5,4 dětí.

Po dlouhých jednáních zahajuje
v Jihlavě od začátku června provoz
azylový dům pro matky s dětmi.
Jeho zřizovatelem a provozovate-
lem bude Evangelická církev me-
todistická prostřednictvím své or-
ganizace Středisko křesťanské po-
moci - Naděje pro život Jihlava.
O záležitostech kolem azylového
domu jsme hovořili s panem ředi-
telem:

Jakou má Evangelická církev me-
todistická zkušenost s provozová-
ním podobných zařízení? V sa-
motné Jihlavě už provozujeme ně-
kolik let azylový dům pro muže.
V Praze je velký azylový dům, kde
jsou matky s dětmi, muži i celé ro-
diny, v Plzni je azylový dům pro
muže a středisko Teen Challenge -
služba drogově závislým.

Jaký je o tyto služby zájem? Zá-
jem je velký. Nikdy není možné
uspokojit všechny žadatele. Kapa-
cita zařízení je většinou nízká, na-
víc o umístění se zajímají i lidé,
jejichž potřeba není tak akutní.

Jak bude vypadat provoz, co musí
zájemkyně udělat, aby byla uby-
tována? Azylový dům má kapa-
citu tří bytových jednotek, tedy
primárně je určen pro tři matky
s dětmi. Samozřejmě ve výjimeč-
ných a akutních případech mo-
hou být v jednom bytě umístěny
i dvě matky. Jde o jednopokojové
byty s kuchyňkou a sociálním za-
řízením. Byty jsou kompletně vy-
bavené. Budoucí klientky budou
o pobyt žádat přímo u nás. Na zá-
kladě osobního rozhovoru zvážíme
jejich ubytování. Azylový dům je
určen pro řešení akutních pro-
blémů . . . vždy bude záležet na
posouzení momentální situace.

Budete usilovat o rozšíření kapa-
city? . . . počítáme s tím. Za op-
timální považuji sedm až dvanáct
matek s dětmi a takové rozšíření se
mi zdá reálné.

Jihlavské listy, 29.5.2001

—

„Ale k čemu je svoboda, ne-li
k tomu, aby ses angažoval�

—

V nás lidech je často silně zakoře-
něná představa, že v azylových do-
mech žijí problémoví lidé. Často se
ale setkáváme s tím, že k nám při-
cházejí lidé s problémy. Rozdíl se
zdá nepatrný, ale je velmi důležitý.
Problémy je možné řešit, je možné
podat pomocnou ruku.



Můžeme nahlížet do lidských „osu-
dů	. V člověku roste vděčnost nad
tím, jak mohl prožít své dětství
a dospívání, jakou podporu má ve
své rodině a okruhu blízkých lidí.
Je to milost, ne zásluha.

Ne každý takové štěstí má. Ně-
kdy stačí málo - jeden nezdařený
vztah, a člověk se ocitne doslova
na ulici. Když chybí rodinné zá-
zemí, zdá se situace bezvýchodná.
Člověk ztrácí naději a dobré hod-
nocení sebe sama. Dostává se do
uzavřeného kruhu dalších a dalších
problémů. Plánem pro člověka ale
není smrt v beznaději, ale život.
Plodný život.

Naším cílem je pomoci rozetnout
kruh problémů. Povzbudit naději.
Potřebujeme k tomu i Vaši pod-
poru. Děkujeme.

Ctirad Hrubý

—

Po několikaměsíčních existenčních
potížích a po té, co nás odmítli
i naši nejbližší - rodiče, prarodiče
a sestry - jsme koncem května se
svým druhem, dvěma syny a oče-
kávání brzkého porodu přišli žá-
dat o pomoc do Azylového domu
pro matky s dětmi v Jihlavě. Zde
jsme se setkali s ředitelem a so-
ciální pracovnicí, kteří nám oka-
mžitě nabídli pomoc. Stal se zá-
zrak, a já i s dětmi měla kam složit
hlavu. O měsíc později se nám na-
rodila dcera a já ji měla kam při-
vést.

Azylový dům mi doslova zachrá-
nil život - zachránil naši rodinu,
když děti mohli zůstat u svých
rodičů. Zde jsem také přijala zá-
chranu skrze Ježíše Krista. Poznali
jsme mnoho skvělých přátel z křes-
ťanského společenství Evangelické
církve metodistické a našli zde svůj
domov.

Pobyt v azylovém domě nám dal
šanci uvědomit si chyby a začít je
napravovat. Po šesti měsících jsme
znova našli ztracené sebevědomí,
práci a nové bydlení. Konečně jsme
také s druhem po pětiletém sou-
žití uzavřeli manželství. Za svědky
jsme si vybrali naše zachránce -
pana ředitele, paní sociální pracov-
nici a Ježíše.

Díky Bohu už jsme půl roku v pro-
najatém bytě a máme všechny
naše děti u sebe! Mnoho díků i
Azylovému domu v Jihlavě.

Vaši první klienti

Služba klientkám měla v uplynulém období dvě základní roviny: skupinovou
(komunita, společné činnosti, atp.) a individuální. Skupinová je především
v rámci setkávání všech ubytovaných maminek s dětmi a pracovníků, kde
se řeší provozní a praktické záležitosti, případně vztahové problémy a sdílejí
se zkušenosti a informace. Individuálně se řeší podle konkrétní potřeby vše,
o čem nelze hovořit na komunitě (např. finanční a časový plán, pomoc
při řešení vztahů s druhy a rodinou, pomoc s vyřizováním dávek sociální
podpory, výchova dětí, vedení domácnosti, atp.). Pro děti z azylového domu
a okolí se každý týden scházel dětský klub.

Na podzim jsme na zahradě před domem založili základ dětského koutku.

- k plnění našich cílů potřebujeme spolupracovat s různými
organizacemi a institucemi. Se sociálními pracovníky obecních (zejména
Statutárního města Jihlavy) a okresních úřadů jednáme o možnosti uby-
tování, úhrady za ubytování a vyřizování různých dávek. S mnoha dalšími
jsme jednali v rámci praktické pomoci jednotlivým klientkám - např. Dětské
centrum, Pedagogicko-psychologická poradna, Občanská poradna, pedago-
gové, jiné azylové domy, Okresní soud, různí zaměstnavatelé, Úřad práce
a další.

Středisko a jeho zaměstnanci a klientky v hromadných sdělovacích
prostředcích ČT1 - reportáž o zahájení provozu (5/2001), Jihlavské
Listy (11.5.2001, 29.5.2001), ČR1 (7/2001), Právo - JM, Vysočina,
Zlín (12.7.2001), Jihlavský Týdeník (20.7.2001), MF DNES - Vysočina
(2.8.2001). Informace o nás najdete i webových stránkách na adrese
http://admdjihlava.euweb.cz/.

Provoz střediska zajišťovali dva zaměstnanci na plný úvazek a sedm na zá-
kladě dohod o provedení práce. Dále nám jednorázově pomohlo dalších osm
dobrovolníků. Supervizi práce s klientkami provádí v rámci „zkušenostního
výcviku ve skupinové psychoterapii pro sociální, pastorační, poradenské a
vedoucí pracovníky� PhDr. Jiří Tyl.

Středisko spravuje tříčlenná správní rada (Miluše Bouchnerová - předseda,
David Chlupáček a Ctirad Hrubý).

- děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili naši
práci. Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří „rozjeli� dětský klub,
zejména Elišce Hláskové, Liborovi Bobkovi a Martinovi Jeřábkovi.

Významnou pomocí pro nás byly stěhovací a úklidové práce (zahajovali
jsme provoz), stejně jako dary různého vybavení kanceláře a bytů (od nářadí
po vybavení kuchyně). Zásadním způsobem nám v tom pomohla Marie
Hahnová ze Zwickau, sbor Evangelické církve metodistické (EMK) Zwickau
a organizace CHRISTEN in Aktion e.V. Díky jejich pomoci jsme kompletně
vybavili celý azylový dům. Děkujeme Statutárnímu městu Jihlava, které
nám uvolnilo a pronajalo prostory.

Jsme vděčni za Boží milost, bez které bychom nestáli v této službě.

- z veřejných rozpočtů (formou příspěvku nebo dotace)
Statutární město Jihlava a Ministerstvo práce a sociálních věcí - z darů
CHRISTEN in Aktion e.V., manželé Hahnovi a EMK Zwickau.

- Evangelická církev metodistická, J. Večerníková a T. Pavlíček,
J. Göth, NOVAKO JIHLAVA s.r.o., Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
sociální, o. p. s., manželé Vuškovi, M. Knoblochová, L. Kusá, manželé
Rodovi, I. Vobejda, A. Dvořáková, J.F. Rauhut, manželé Trefní, manželé
Kuklovi, D. Antonů, manželé Fouskovi st., p. Venkrbec, A. Drdáková, man-
želé Krausovi, J. Šanderová, L. Procházková, L. Havlíčková, pan Šourek,
manželé Thálovi, M. Bouchnerová, manželé Podloučtí, E. Kubíková, paní
Holubová, rodina Hláskova.



Výsledovka k 31.12.2001 (v Kč) Rozvaha k 31.12.2001 (v Kč)

Název

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ost.neskl.d.
Opravy a udržování
Cestovné a stravné
Náklady na reprez.
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální poj.
Zákonné sociální nákl.
Daň silniční
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

Tržby z prod. služeb
Úroky
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

Celkem
Zisk

Náklady

182943,10
40701,01
43096,20
13640,30
7082,40
4210,30
66913,10
367209,00
117810,00
6451,50
50,00

3078,60
100,00

853285,51

Výnosy

77462,10
528,66
117,31

109457,47
688690,00

876255,54
22970,03

Název

Dlouhodob. DHM
Oprávky DHM
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Odběratelé
Provozní zálohy
Ostat.pohledávky
Přijaté zálohy
Nákl.příštích obd.
Výd.přístích obd.
Dohadné účty pas.
Vlastní jmění

Zisk
Celkem

Aktiva

122375,85

77,40
1680,00
80756,50
26403,00
20355,00
837,00

1278,00
-714,20

253048,55

Pasiva

122375,85

1000,00

32372,20
74330,47

22970,03
253048,55


