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Středisko křesťanské pomoci
Naděje pro život Jihlava
Žižkova 108, 586 01 Jihlava

Posláním naší organizace je organizovat, zajiš-

ťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pas-

torační péči ženám a matkám s dětmi, které 

se ocitly v nepříznivé sociální situaci, dále také 

připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profe-

sionální pracovníky pro výkon sociální a pasto-

rační péče.

Na naplňování tohoto našeho poslání 

se podíleli v roce 2005 čtyři zaměstnanci (3,19 

úvazku) a sedm dobrovolníků (vedení dětské-

ho klubu, správní rada, praktická a příležitost-

ná pomoc). Svým dílem přispívají dárci a pří-

znivci.

Poskytované služby

Ženy a matky s dětmi se na nás obracejí v ži-

votní situaci, kterou nezvládají řešit samy. My 

jim poskytujeme útočiště a podporu směřující 

k řešení jejich nepříznivé situace.

Naše spolupráce s ubytovanými ženami je 

postavena na jejich objednávce – na tom, čeho 

si přejí dosáhnout. Formulaci této objednáv-

ky považujeme za klíčovou, má-li práce s kli-

entkou přinést změnu. Na základě klientči-

ny objednávky a jejích individuálních potřeb jí 

nabízíme konkrétní služby. Kromě ubytování 

poskytujeme krizovou intervenci, poradenství 

(vyhledávání a poskytování informací, pomá-

hání prostřednictvím psychologického náhle-

du, nácvik sociálních dovedností, pomoc při 

jednání s úřady a dalšími subjekty, zpracová-

ní písemných podání v zájmu klienta, pomoc 

s listinami, poskytování rad), dále pracovní te-

rapii, terapeutické aktivity v rámci komunit, 

volnočasové aktivity, hlídání dětí, pomoc s do-

učováním dětí, materiální pomoc, pastorační 

rozhovory atp. Všechny nabízené služby smě-

řují k jedinému cíli – podpořit a motivovat kli-

entky ke změně jejich tíživé životní situace.

Pokud problematika, s níž klientka přichá-

zí, nespadá do naší kompetence, poskytneme 

jí krizovou intervenci a zprostředkujeme kon-

takt se specializovaným pracovištěm, které 

se jeví – vzhledem ke konkrétním okolnostem 

klientčiny situace – jako optimální.

V roce 2005 se na nás s žádostí o ubyto-

vání obrátilo 70 žen (a 106 dětí). Z toho ve 35 

případech šlo spíše o informativní kontakt. 

Vzhledem k omezené kapacitě jsme ubytovali 

deset žen a čtrnáct dětí.

Deset žen během roku vyřešilo svoji situaci 

natolik, že již pro ně ubytování v našem zaříze-

ní nebylo potřebné. Čtyři ženy si během poby-

tu s odstupem a určitým nadhledem vyjasnily 

svůj vztah s partnerem a rozhodly se pro spo-

lečné soužití s ním, a tedy návrat k němu. Dvě 

ženy si opatřily vlastní podnájem. Dvě ženy 

odešly bez udání informací o svém dalším byd-

lišti. Jedna žena navázala během pobytu u nás 

kontakt se svojí babičkou, se kterou se delší 

čas nevídala, a odešla k ní. Jedna žena od nás 

putovala do jiného azylového domu, aby se tak 

skryla před agresivním manželem.

Průměrná délka pobytu žen, které od nás 

v roce 2005 odešly, činila 1,9 měsíce. Nejdelší 

doba pobytu byla 4,6 měsíce.

Během roku 2005 se pravidelně (každý tý-

den) scházela komunita – setkání všech ubyto-

vaných žen a pracovníků azylového domu. Ko-

munita má terapeutický charakter. Využíváme 

zde dynamiky interpersonálních vztahů a tera-

peutických metod zaměřených na sebepozná-

ní, posilování pozitivních vztahů ve skupině, 

posílení schopnosti samostatného rozhodo-

vání a vědomí zodpovědnosti za sebe sama, 
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zkvalitnění komunikačních dovedností, při-

měřeného sebeprosazení, rozvíjení pozitivních 

sociálních dovedností atp.

Pravidelnou aktivitou byla v roce 2005 rov-

něž pracovní terapie. V jejím rámci jsme kli-

entkám nabízeli různé činnosti, jako napří-

klad sběr květů černého bezu a výrobu šťávy, 

sbírání a zpracování hub, pečení cukroví, vý-

robu vánočních dekorací atp.; dále také různé 

techniky, které nemají možnost běžně vyzkou-

šet – ubrouskovou techniku, malování na sklo 

atp. Pracovní terapie byla také prostorem, kde 

se mohly klientky podělit s ostatními o své do-

vednosti a naučit druhé něčemu novému.

Každý týden jsme pořádali dětský klub. Ten 

je postaven na křesťanských hodnotách a moti-

vujeme zde děti k láskyplným vztahům k dru-

hým i k sobě. Vedle dětí našich klientek nabí-

zíme účast na dětském klubu či jednorázových 

akcích i dětem ze sociálně slabých rodin z oko-

lí. Jde především o děti různě znevýhodněné – 

z dysfunkčních rodin, neorganizované, pohy-

bující se na okraji dětských kolektivů. Na těchto 

akcích mohou nalézt přijetí a porozumění, kte-

ré často ve  společnosti spolužáků nenacházejí.

V roce 2005 jsme kromě pravidelných dět-

ských klubů uskutečnili řadu jednorázových 

akcí, jako byla například výpravná hra „Cesta 

za pokladem“, hravé odpoledne pro děti, návště-

va ZOO, Vodního ráje, kina, opékání špekáčků, 

pouštění draka, vánoční setkání atp. Díky orga-

nizaci Modrý svět, která nás oslovila s nabídkou 

„Terapeutického programu pro sociálně handi-

capované děti z dětských domovů a azylových 

domů v kraji Vysočina“, jsme uspořádali spo-

lečně Speciální Modré dny (bubnování na af-

rické bubny, vystoupení mistrů světa v biket-

rialu). Občanské sdružení Georgii Agricola pro 

náš azylový dům zajistilo návštěvu mikulášské-

ho průvodu spojenou s mikulášskou nadílkou.

Uvedené akce jsou svou náplní určeny pře-

devším dětem, ale do jejich příprav i organiza-

smjeme se
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ce zapojujeme i maminky dětí. Je to pro ně in-

spirací, co samy mohou s dětmi ve volném čase 

dělat, a zároveň ujištěním, že to dokáží.

Vedle práce s klientkami a jejich dětmi 

se snažíme rozšiřovat a prohlubovat informa-

ce o problematice domácího násilí mezi laic-

kou a odbornou veřejnost. Činíme tak zejména 

prostřednictvím seminářů a propagačních ma-

teriálů na toto téma. V roce 2005 jsme uspo-

řádali seminář pro pedagogy Střední policejní 

školy Ministerstva vnitra v Jihlavě.

Průběžně přijímáme materiální dary (dět-

ské oblečení, kočárky, hračky atp.), které vyu-

žíváme ve prospěch našich klientek a sociálně 

slabých rodin.

Snažíme se neustále rozvíjet spektrum soci-

álních služeb tak, aby vycházely vstříc skuteč-

ným potřebám. Z našich statistik, kde zazna-

menáváme důvody, pro které se na nás ženy 

a matky s dětmi obracejí s žádostí o ubytování, 

vyplynulo, že 34 % žadatelek o ubytování tvo-

ří ženy, které přišly o bydlení v důsledku dluhu 

na nájemném. Proto jsme v roce 2005 zpraco-

vali projekt „Prevence vystěhování a jeho ná-

sledků“. Na jeho realizaci jsme získali na dva 

roky podporu v rámci Globálního grantu. Za-

čali jsme podnikat první kroky k jeho zaháje-

ní. Šlo zejména o stavební úpravy v pronaja-

tých prostorách fary ECM, které budou sloužit 

jako kontaktní kancelář tohoto projektu. V lé-

tě 2005 také navštívila sociální pracovnice ra-

kouskou organizaci FAWOS (Fachstelle für 

Wohnungsicherung), která se od roku 1996 

zabývá prevencí vystěhování. Měla tak mož-

nost seznámit se s rakouským modelem pre-

vence vystěhování, s činností a praktickými 

zkušenostmi tohoto zařízení.

Spolupráce

Naše zařízení klade důraz na interdisciplinární 

přístup jako nutný předpoklad efektivní práce. 

návštvníci dtského dne
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Za nezbytnou považujeme těsnou spolupráci 

s odborníky ze státních institucí (sociální od-

bory městských úřadů podle příslušnosti kli-

entek, soudy, Policie ČR, Městská policie Jih-

lava, zdravotnická a školská zařízení atp.) či 

nestátních organizací (Občanská poradna Jih-

lava, Psychocentrum, K-centrum Jihlava, jiné 

azylové domy a podobná zařízení atp.).

Vzdělávání

Všichni zaměstnanci jsou zařazeni do Sebezku-

šenostního výcviku ve skupinové psychotera-

pii pod vedením PhDr. Jiřího Tyla (ročně 100 

hodin). Využívají možnosti konzultovat svůj 

přístup k jednotlivým klientkám v rámci su-

pervize, která se koná zhruba třikrát ročně a je 

postavena na rozboru jednotlivých případů.

Obě sociální pracovnice absolvovaly v ro-

ce 2005 Kurz krizové intervence (140 hodin) 

pořádaný občanským sdružením Remedium 

a tvořený třemi bloky: Základní kurz krizové 

intervence, Pokračovací kurz krizové interven-

ce, Základy první pomoci a sebeobrany. Získaly 

tak ucelené vědomosti o průběhu krize a jejích 

typech a osvojily si dovednosti, jak s člověkem 

v krizi pracovat.

Ředitel azylového domu v roce 2005 dokon-

čil základní výcvik (ZV I) ve videotréninku in-

terakcí (140 hodin).

Jedna sociální pracovnice absolvovala v ro-

ce 2005 vzdělávací program občanského sdru-

žení STŘEP – České centrum pro sanaci ro-

diny: Práce s rodinou v obtížné situaci I. (50 

hodin). Druhá sociální pracovnice se v roce 

2005 zúčastnila vzdělávacího programu Týden 

práce na sobě, organizovaného Diakonií ČCE 

a zaměřeného především na předcházení syn-

dromu vyhoření.

Mimoto se účastníme setkávání Sdružení 

azylových domů (SAD), jejichž součástí jsou 

odborné semináře a možnost konzultace s ře-

peeme, vaíme
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diteli jiných azylových domů. S poskytovateli 

sociálních služeb z kraje Vysočina se setkává-

me v rámci sociálně-zdravotní sekce nestát-

ních neziskových organizací (NNO) kraje Vy-

sočina a na konferencích NNO.

Financování

Financování azylového domu je vícezdrojové. 

Z veřejných rozpočtů byly náklady roku 2005 

pokryty Magistrátem města Jihlavy (45 %), 

dotací MPSV (24 %) a krajem Vysočina (18 %). 

Zbývajících 13 % jsme získali z úhrad za ubyto-

vání a darů.

Děkujeme všem poskytovatelům finanč-

ní, nefinanční a morální podpory. Bez této po-

moci bychom nebyli schopni poskytovat služ-

by v uvedeném rozsahu a kvalitě.

Seznam dárců

BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava, manželé Bohatí, 

Evangelická církev metodistická, ALWIL Trade 

s.r.o., M. Filipiová, AYA CZ s.r.o., EFKO-karton 

s.r.o., manželé Haičiarovi, manželé Wenzelovi, 

M. Martinová, manželé Hynkovi, paní Kusá, 

ECM Jihlava, J. Polák, G. Agricola, J. Kvíčala, 

manželé Chlupáčkovi, J. Morkus, M. Bouch-

nerová, paní Stehlíková, K. Stehlíková, L. a D. 

Smejkalovi, paní Trojanová, paní Látová, A. 

Řehořová, P. Fialová, M. Krechlerová, paní Vol-

ná, M. Kadrnožková.

Velice nás těší, když naše práce osloví veřejnost 
a ozvou se lidé, kterým není lhostejný osud dru-
hých a chtějí v rámci svých možností nabídnout 
našim klientkám pomocnou ruku. Za všechny 
tyto lidi, jejichž pomoci si ceníme, dva příklady:

„Premonstrátští terciáři z římskokatolické farnos-
ti sv. Jakuba se v roce 2004 rozhodli, že místo 
adopce na dálku udělají adopci na blízko. I v na-
ší republice je potřeba pomáhat nemajetným dě-
tem. Na doporučení pracovníků Azylového domu 
pro matky s dětmi v Jihlavě jsme se spojili s roz-
vedenou maminkou a jejím synem Pavlem, kteří 
žili v složité sociální situaci. Chceme Pavlovi po-
máhat ve vzdělání i v životě. Vloni i letos jsme mu 

zaplatili kurz na počítače v DDM Jihlava a při ná-
vštěvě v jeho rodině s ním diskutujeme a snažíme 
se ho vést k lepšímu prospěchu ve škole. V této 
činnosti chceme i nadále pokračovat.“

J. V., vedoucí společenství terciářů

Z dopisu jedenáctleté holčičky, který byl přilo-
žen k balíku plnému sladkostí: „Milé děti a taky 
maminky. Jmenuji se Daniela a chodím do sed-
mé třídy, a protože je nás doma pět sourozenců 
a dostali jsme hodně dobrot od Mikuláše, chtě-
li bychom se s vámi podělit. Doufám, že vám 
udělají radost a pohladí vás jak na jazyku, tak 
i na duši.“

Ahoj Danka
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AKTIVA: Rozvaha k 31. 12. 2005 (v celých tisících Kč)
Středisko

účet DiECM
SKP 
Plz

SKP 
Jihl

TC 
Plz

SKP 
HP

SKP 
NŽJ

Maják Y-port SKP 
Klub celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Software 013 16 28 44
Drobný DNM 018 30 30

Oprávky k
- softwaru 073 -16 -28 -44
- drobnému DNM 078 0

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Stavby 021 817 1053 1870
Samost. movité věci a soubory mov. věcí 022 732 11 595 2120 126 252 3836
Drobný DHM 028 393 901 1294
Ostatní DHM 029 384 384

Oprávky k

- stavbám 081 -142 -142
- samost. movitým věcem a souborům 
mov. věcí

082 -732 -465 -1923 -126 -128 -3374

- drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku

088 -384 -393 -901 -1678

Zásoby Zboží na skladě 132 64 64

Pohledávky

Odběratelé 311 18 2 145 6 3 174
Poskytnuté provozní zálohy z ú. 314 32 2 28 171 84 38 355
Ostatní pohledávky 315 950 47 3 27 86 1113
Pohledávky za zaměstnanci 335 0 0
Jiné pohledávky 378 1 1

Krátkodobý finanční majetek

Pokladna 211 45 18 8 39 439 14 1 16 1 581
Ceniny 213 0 1 0 1
Bankovní účty 221 287 231 200 350 -401 268 20 26 62 1043
Peníze na cestě (+/-) 261 -10 -10 -20

Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období 381 1 32 17 326 33 409
Příjmy příštích období 385 27 15 3 20 65

ÚHRN AKTIV 1358 360 214 1284 2084 425 176 42 63 6006

PASIVA: Rozvaha k 31. 12. 2005 (v celých tisících Kč)
Středisko

účet DiECM
SKP 
Plz

SKP 
Jihl

TC 
Plz

SKP 
HP

SKP 
NŽJ

Maják
Y-

port
SKP 
Klub

celkem

Jmění, fondy
Vlastní jmění 901 30 -679 145 707 181 384
Fondy 911 -7 2 16 11

Hospodářský výsledek

Účet hosp. výsledku (+/-) 963 -702 60 100 -48 14 19 -557
Hospodářský výsledek ve schvalovacím 
řízení

931 -653 -174 -827

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
min. let (+/-)

932 1049 -50 866 -69 -84 1712

Krátkodobé závazky

Dodavatelé 321 141 31 0 8 38 62 2 282
Přijaté zálohy 324 15 15
Ostatní závazky 325 27 12 39
Zaměstnanci 331 50 98 71 182 11 412
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 51 3 54
Závazky k institucím sociál. zabezpečení 
a zdrav. pojištění

336 29 82 38 110 259

Ostatní přímé daně 342 9 26 10 34 0 3 82
Jiné závazky 379 4 870 396 1270
Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
se státním rozpočtem

346 17 17

Vrácení nevyčerpané dotace 2004 347 17 17
Bankovní výpomoci a půjčky Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 150 213 363

Přechodné účty pasivní
Výdaje příštích období 383 91 6 97
Výnosy příštích období 384 40 10 50
Dohadné účty pasivní 389 26 26 109 49 210

ÚHRN PASIV 1264 -1 042 230 1284 1663 239 176 14 62 3890

Finanční přehledy
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VÝSLEDOVKA – Stav k 31. 12. 2005 (v celých tisících Kč)
Středisko

účet DiECM
SKP 
Plz

SKP 
Jihl

TC 
Plz

SKP 
HP

SKP 
NŽJ

Maják
Y-

port
SKP 
Klub

celkem

NÁKLADY
Spotřeba materiálu 501 7 711 169 336 1292 214 224 10 125 3088
Spotřeba energie 502 123 169 165 891 69 120 1537
Spotřeba ostatních neskladových dodávek 503 29 36 65
Opravy a udržování 511 637 9 135 289 7 2 1079
Cestovné 512 72 13 18 33 41 4 2 183
Náklady na reprezentaci 513 0 6 16 79 3 1 2 3 110
Ostatní služby 518 732 674 190 671 2092 149 288 16 166 4978
Mzdové náklady 521 666 1380 1053 3053 629 789 104 7674
Zákonné sociální pojištění 524 214 489 317 1011 220 168 2419
Zákonné sociální náklady 527 49 128 14 11 202
Ostatní sociální náklady 528 50 86 9 145
Daň silniční 531 7 0 7
Ostatní daně a poplatky 538 1 3 3 2 0 0 9
Ostatní pokuty a penále 542 0 3 1 0 4
Odpis nedobytné pohledávky 543 29 29
Kursové ztráty 545 1 0 1
Dary 546 22 165 24 211
Manka a škody 548 9 9
Jiné ostatní náklady 549 7 181 4 99 64 10 4 3 372
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 419 103 128 42 692
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 552 -1000 -1000
Poskytnuté příspěvky 582 54 1 190 11 11 1 268
ÚČTOVÁ TŘÍDA „5” CELKEM 768 3 714 2559 3134 8370 1432 1673 28 404 22082

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky 601 1 1
Tržby z prodeje služeb 602 651 372 607 185 3036 117 268 18 5254
Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 28 40 68
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0 0
Úroky 644 0 0 0 0 -14 2 0 0 -12
Kursovné zisky 645 24 24
Jiné ostatní výnosy 649 0 24 15 0 27 0 66
Přijaté příspěvky 682 183 1 004 12 1705 1979 39 961 24 258 6165
Přijaté členské příspěvky 684 2 2
Provozní dotace 691 1 661 1909 1344 3699 1460 396 163 10632
ÚČTOVÁ TŘÍDA „6” CELKEM 862 3 062 2543 3234 8791 1618 1625 42 423 22200

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM (+/-) 94 -652 -16 100 421 186 -48 14 19 118
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