
Kterou křídu zvolit?
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SKP – Naděje pro život
Žižkova 108, 586 01 Jihlava

Poslání

Naším posláním je organizovat, zajišťo-
vat a poskytovat křesťanskou sociální 
a pastorační péči ženám a matkám s dět-
mi, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci a připravovat a vzdělávat své dob-
rovolné i profesionální pracovníky pro 
výkon sociální i pastorační péče.

Cíl

Naším základním cílem je pomoc ženám 
a matkám s dětmi, které se ocitly v nepří-
znivé sociální situaci, při řešení jejich 
nepříznivé situace. K tomu podle indivi-
duálních potřeb poskytujeme komplex 
azylových služeb.

Události roku 2006

V roce 2006 se na naše zařízení s žádos-
tí o ubytování obrátilo celkem 79 žen 
se 130 dětmi. V 51 případech nebylo 
možné žadatelku vzhledem k plné kapa-
citě ubytovat, zakázka žadatelky se liši-
la od nabídky našich služeb, nebo šlo 
o informativní kontakt. V těchto přípa-
dech jsme žadatelku o službu přesmě-
rovali na jiná zařízení, která lépe vyho-

vovala jejím očekáváním. V ostatních 
případech jsme s žadatelkami pracova-
li na vyřešení jejich tíživé situace. Uby-
tovali jsme 7 žen s 13 dětmi, s ostatní-
mi jsme pracovali ambulantně. Průměr-
ná délka pobytu žen, které od nás v roce 
2006 odešly, činila 6,1 měsíce. Nejdelší 
doba pobytu byla 11,5 měsíce.

V průběhu roku 2006 ukončilo pobyt 
v azylovém domě osm žen. Podařilo se jim 
nalézt jiné bydlení. Příklady uživatelek 
našich služeb z roku 2006 jasně vypo-
vídají o tom, že se vyplácí být v hledání 
řešení své situace aktivní. Tři uživatel-
ky nejenže odpovídaly na inzeráty s pod-
nájmy v regionálních novinách, ale samy 
si sestavily inzerát, který podaly do míst-
ních novin. Z nabízených podnájmů, si 
vybraly takový, který jim vyhovoval. Jed-
na klientka zvolila jiný aktivní přístup –
zúčastnila se výběrového řízení magis-
trátu na byty se smluvním nájemným 
a získala obecní byt. Dvě klientky se pta-
ly na volné podnájmy příbuzných a zná-
mých a tímto způsobem si bydlení našly. 
Jedna z klientek během pobytu v azylo-
vém domě váhala, zda s manželem zůstat 
či ne. Bylo to pro ni těžké rozhodování, 
nerozhodovala se jen za sebe, ale i za své 
dvě děti. Zvažovala výhody a nevýhody 
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▲ Práce s dětmi ▼ Skupinová terapie 
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života po boku manžela a samoživitel-
ky. Azylový dům byl prostorem, kde si 
mohla v chráněném prostředí vyzkou-
šet, co život samoživitelky obnáší. Nako-
nec došla k pochopení, že její muž je 
pro ni oporou, kterou potřebuje a vráti-
la se s dětmi k němu. Jedna ubytovaná 
maminka byla v azylovém domě vysto-
pována svým násilným bývalým dru-
hem. V tu chvíli pro ni azylový dům pře-
stal být bezpečným místem a proto jsme 
po dohodě s ní vyhledali jiné zařízení 
s utajenou adresou, kam se přestěhova-
la a získala ztracený klid a bezpečí pro 
sebe a své miminko.

Problém s bydlením je pro uživatel-
ky tím, co je k nám obvykle přivádí. Vět-
šinou ale nejde o jedinou věc, na kte-
ré s nimi spolupracujeme. V průběhu 
pobytu vychází najevo další témata, jako 
například potíže ve vztazích, hospoda-
ření s penězi, výchova dětí apod. Pokud 
klientka potíž řešit chce, nabídneme jí 
pomoc a spolupráci. Jejímu přání a osob-
nímu cíli potom přizpůsobujeme nabíze-
né služby. Jedná se zejména o tyto služ-
by – poradenství (vyhledávání a poskyto-
vání informací, pomoc prostřednictvím 
psychologického náhledu, nácvik sociál-
ních dovedností, pomoc při jednání s úřa-
dy a dalšími subjekty, zpracování písem-
ných podání v zájmu klienta, pomoc 
s listinami, poskytování rad), komunita, 
pracovní terapie, mediace, jednorázové 
společné akce, materiální pomoc, dětský 
klub, domácí příprava dětí, hlídání dětí.

Tyto služby jsou součástí nabídky 
komplexu sociálních služeb po celou 
dobu existence azylového domu. Nejsou 
však neměnné. Jejich podoba se vyvíjí 
v závislosti na našich dosavadních zku-
šenostech, nových poznatcích, zjiště-
ných potřebách uživatelek.

Například pracovní terapii jsme nově 
postavili převážně na aktivitě samotných 
uživatelek. Vycházíme z toho, že kaž-

dá z uživatelek má nějaké schopnosti, 
dovednosti, zkušenosti. Dáváme jim pro-
to prostor, kde mohou druhým ukázat, co 
dokáží, a býti těmi, od kterých se druzí 
něčemu učí. Tento prožitek jim totiž čas-
to schází. Častěji se nacházejí v pozici, 
kdy je druzí poučují, vzdělávají. To, o co 
se s druhými podělí, nemusí být nic vel-
kolepého, na co je potřeba velkého umu, 
nadání. Spíše jde o vyzkoušený recept, 
drobné ruční práce apod.

Vedle stávajících služeb se snaží-
me naši nabídku služeb rozšířit o nové 
atraktivní služby. Snažíme se z kontaktů 
s uživatelkami zjistit, co by je bavilo, jaké 
aktivity by je mohly oslovit, co by rády 
dělaly.

V roce 2006 byl jednou z nových služeb 
dlouhodobý program taktilní komuni-
kace. Tento program nám nabídla a pro 
naše zařízení zajišťuje organizace Modrý 
svět. Svou náplní je vytvářen přímo pro 
uživatelky azylových domů. Smyslem 
tohoto programu je podpořit pozitivní 
taktilní komunikaci mezi matkou a dítě-
tem a pomoci tak budovat sebehodno-
cení, zdravé sebepojetí a sebevědomí 
jak u dětí, tak u matek. V průběhu roku 
byl pak tento program taktilní komuni-
kace rozšířen o arteterapeutickou část, 
jejíž smysl je možno spatřovat v mimo-
slovní, alternativní komunikaci se sebou 
samým a s okolím prostřednictvím tvoři-
vé činnosti.

V roce 2005, kdy si děti v rámci Tera-
peutického programu pro sociálně han-
dicapované děti z dětských domovů 
a azylových domů v kraji Vysočina, který 
pořádala organizace Modrý svět, vyzkou-
šely bubnování na africké bubny, jsme 
získali dojem, že je to činnost, která je 
pro děti atraktivní, dokáže je vtáhnout. 
Vědomi si všech přínosů, které by tento 
typ muzikoterapie mohl dětem uživate-
lek přinášet, i nákladů s tím spojených, 
zařadili jsme v roce 2006 bubnování 



◂ 16 ▸

▲ Čepici nasadit a jedeme ▼ Mistrovství azyláku 
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mezi námi nabízené služby. Náš předpo-
klad, že bubnování bude pro děti z azylo-
vých domů tím správným druhem odrea-
gování, volnočasovou aktivitou, při které 
jsou součástí větší skupiny, kde zažívají 
své první úspěchy, pocity sounáležitos-
ti apod., se nám potvrdil. Jde o výborný 
nácvik komunikačních dovedností – tré-
nování schopnosti naslouchat a připo-
jit se k druhým. Bubnování bylo i v roce 
2006 dětmi oblíbenou aktivitou.

Další z činností, kterou jsme v roce 
2006 zavedli a je dětmi i jejich matkami 
velmi kladně přijímaná, je nastudování 
pohádky a její natočení na DVD. Děti si 
tak mohou vyzkoušet pro sebe neznámou 
roli. Navíc se tak zdokonalují v komuni-
kaci, v sebeprosazení, učí se respektovat 
určitá pravidla. Společné promítání, kte-
ré pak pořádáme, je jak pro děti, tak pro 

jejich mámy velice příjemnou a oblíbenou 
záležitostí. Mámy se pyšně dívají na dílo 
a výkony svých dětí, děti září. Užívají si 
radost z toho, že se jim něco podařilo.

A protože pro uživatelky je důležitá nejen 
nabídka služeb, ale i prostředí, ve kte-
rém jsou služby poskytovány, snažíme 
se naše prostory postupně modernizo-
vat. V loňském roce jsme investovali 
finanční prostředky do nákupu pevných 
postelí. Zahradu před domem jsme vyba-
vili novými prolézačkami. Dětský koutek 
jsme obložili dřevem.

Vedle provozování azylového domu 
pro ženy a matky s dětmi, které je původ-
ní a hlavní činností SKP – Naděje pro 
život, jsme v roce 2006 realizovali pro-
jekt Prevence vystěhování a jeho násled-
ků, který je spolufinancován Evrop-

Vítězové



Princezna
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ským sociálním fondem a Státním roz-
počtem České republiky. Jeho cílem je 
pomoci lidem ohroženým ztrátou bydle-
ní v důsledku dluhu na nájemném tak, 
aby se předešlo vystěhování těchto lidí 
a následkům s tím spojeným a aby se ti-
to lidé v podobné situaci již nikdy neocit-
li. V roce 2006 jsme zahájili provoz kan-
celáře zrekonstruované k tomuto účelu 
a přivítali v ní první klienty. Během roku 
se na nás obrátilo 6 klientů a proběhlo 12 
intervencí a 15 kontaktů.

Naše webové stránky jsou na nové 
adrese www.nadejeprozivot.cz.

Personální zajištění

Naše zařízení zaměstnává čtyři zaměst-
nance na 3,25 úvazku a spolupracu-
je s pěti až sedmi dobrovolníky (správ-

ní rada, bubnování s dětmi, praktická 
a příležitostná pomoc). Jedna zaměst-
nankyně vyměnila pracovní povinnos-
ti za mateřské a v srpnu 2006 nastoupi-
la na mateřskou dovolenou, což přines-
lo jistá omezení a nutnost organizačních 
změn v našem zařízení, které se nám dle 
našeho mínění podařilo provést tak, aby 
tím neutrpěla kvalita nabízených služeb.

Vzdělávání

Všichni zaměstnanci během roku 2006 
pokračovali v Sebezkušenostním výcvi-
ku ve skupinové psychoterapii pod vede-
ním PhDr. Jiřího Tyla (ročně 100 hodin). 
Ředitel azylového domu tento výcvik 
v roce 2006 ukončil.

Obě sociální pracovnice absolvova-
ly kurz „Efektivní rozhovor“ (50 hodin), 

Maminka s dcerou
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▲ Bubnování pro děti ▼ Děti. Vděčné téma
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pořádaný Institutem pro systemickou 
zkušenost. Ředitel je v rámci projektu 
Prevence vystěhování a jeho následků 
ve výcviku Umění pomáhat, pořádaném 
stejným institutem. V srpnu dokončil 
bakalářské studium na katedře evanjeli-
kálnej teológie a misie pedagogické 
fakulty UMB v Banské Bystrici.

Jedna ze sociálních pracovnic absolvo-
vala lektorský výcvik kurzu masáží dětí 
a kojenců 1. stupně pod vedením Mgr. 
Jany Hašplové, z jejíž metodiky vychází 
i Mgr. Milena Mikulková, lektorka dlou-
hodobého programu taktilní komunika-
ce, aby i ona v rámci své práce pomocí 
prvků z taktilní komunikace pomáhala 
uživatelkám podpořit jejich rodičovskou 
roli, upevnit sepětí mezi dítětem a mat-
kou a tím předcházet citovým problé-
mům v dospělosti.

Jedna ze sociálních pracovnic si vedle 
případové supervize, které se zúčastňu-
jí všichni zaměstnanci, vyzkoušela, jak 
se pracuje v rámci bálintovské skupiny, 
která je dalším typem supervize.

Účastníme se seminářů pořádaných 
Krajským úřadem v Jihlavě, které jsou 
věnovány různým tématům (právní pro-
blematika, problematika neziskových 
organizací, domácí násilí apod.).

Spolupráce

Pro vyšší efektivnost práce je nezbytné 
spolupracovat i s dalšími institucemi, 
s kterými máme styčné body působnos-
ti. Za nezbytnou považujeme těsnou spo-
lupráci s odborníky ze státních institucí 
(sociální odbory městských úřadů pod-
le příslušnosti uživatelek, soudy, Policie 

Z natáčení
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ČR, Městská policie Jihlava, zdravotnic-
ká a školská zařízení atp.) či nestátních 
organizací (Občanská poradna Jihlava, 
Psychocentrum, K-centrum Jihlava, jiné 
azylové domy a podobná zařízení atp.).

SKP – Azylovému domu pro muže 
v Jihlavě jsme pomohli s realizací pro-
jektu Individuální vzdělávací péče o oso-
by ohrožené sociálním vyloučením tím, 
že se jedna naše sociální pracovnice 
podílela na vytváření programu a vedení 
skupinové terapie v rámci dvouměsíční-
ho kurzu, který v rámci projektu Indivi-
duální vzdělávací péče o osoby ohrožené 
sociálním vyloučením v roce 2006 pro-
běhl.

Pokládáme za užitečné být u zrodu 
střednědobého plánu sociálních služeb, 
který má být vytvořen v rámci Komunit-
ního plánování sociálních služeb v měs-

tě Jihlavě, a proto jsme se přihlásili 
a účastníme se vytváření tohoto plánu. 
Naše zařízení spadá do pracovní skupiny 
„Rodina, děti, mládež“.

V partnerství s McEachern Memori-
al UMC of Powder Springs a ECM Jihlava 
jsme pořádali společný neziskový projekt 
Striving Together – English Camp 2006. 
Účast na zážitkovém kempu s výukou 
anglického jazyka jsme nabídli mamin-
ce s třemi dětmi, která v průběhu roku 
z azylového domu odešla.

Jsme členy Sdružení azylových domů 
(SAD). Účastníme se setkání pořádaných 
tímto sdružením. S poskytovateli soci-
álních služeb z kraje Vysočina se setká-
váme v rámci sociálně-zdravotní sek-
ce nestátních neziskových organizací 
(NNO) kraje Vysočina a na konferencích 
NNO.

Pouštění draka



Výlet



Vodní radovánky
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Financování

Provoz azylového domu byl financován 
z veřejných rozpočtů, příjmů od uživa-
telek služeb a darů. Nejvýznamnějším 
donorem je Magistrát města Jihlavy, kraj 
Vysočina a Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Projekt Prevence vystěhová-
ní a jeho následků je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a Státním 
rozpočtem České republiky. Děkujeme 
všem dárcům, kteří v roce 2006 podpoři-
li naši činnost. Každý dar je pro nás vyjá-
dřením podpory a posilou do další práce. 
Jmenovitě chceme poděkovat níže uve-
deným sponzorům, dárcům a dobrovol-
ným spolupracovníkům:

BOSCH DIESEL s. r. o., McEachern 
Memorial – United Methodist Church, 
L. Došek, D. Chlupáček, P. Liškutin, 

M. Kročák, M. Bouchnerová, J. Fousek, 
manželé Kružíkovi, M. Podloucký, paní 
Kusá, M. Svobodová, E. Pohořelá, M. Cha-
lupská, manželé Jakoubkovi, pan Holý, 
L. Poláková, J. Vampola, paní Bauerová, 
K. Čižmářová, manželé Panáčkovi, paní 
Hrubá, K. Fialová.

Upřímný dík patří i všem ostatním 
dárcům, kteří zde nejsou jmenováni.

Měkké přistání
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Středisko
AKTIVA – Rozvaha k 31. 12. 2006 (v celých tisících Kč) účet DiECM SKP Plz SKP Jihl TC Plz SKP HP SKP NŽJ Maják Y–port SKP Lito celkem
Dlouhodobý nehmotný 
majetek (DNM)

Software 013 39 57 96

Drobný DNM 018 30 30
Oprávky k softwaru 073 –39 –57 –96
Dlouhodobý hmotný 
majetek (DHM)

Stavby 021 817 1053 1870

Samost. movité věci 
a soubory mov. věcí 022 161 114 1028 969 70 312 2654

Základní stádo a tažná zvířata 026 3 3
Drobný DHM 028 298 1976 695 805 3774
Nedokončený DHM 042 155 155
Poskytnuté zálohy na DHM 052 23 149 172

Oprávky k stavbám 081 –170 –170
samost. movitým věcem 
a souborům mov. věcí 082 –18 –114 –557 –912 –70 –201 –1872

drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 088 –298 –1976 –695 –805 –3774

Zásoby Zboží na skladě 132 42 1 43
Pohledávky Odběratelé 311 81 2 80 9 1 173

Poskytnuté provozní zálohy z ú. 314 51 73 148 68 54 394
Ostatní pohledávky 315 515 57 27 354 953
Pohledávky za zaměstnanci 335 22 3 25
Jiné pohledávky 378 8 115 123

Krátkodobý finanční 
majetek

Pokladna 211 49 6 9 61 169 0 68 5 10 377

Ceniny 213 5 3 1 9
Bankovní účty 221 563 342 572 569 1716 244 212 26 91 4335

Přechodné účty aktivní Náklady příštích období 381 58 36 432 23 549
Příjmy příštích období 385 1 20 2 23

ÚHRN AKTIV 1239 845 586 2056 4193 345 447 31 104 9846

Středisko
PASIVA – Rozvaha k 31. 12. 2006 (v celých tisících Kč) účet DiECM SKP Plz SKP Jihl TC Plz SKP HP SKP NŽJ Maják Y–port SKP Lito celkem
Jmění, fondy Vlastní jmění 901 30 166 127 707 377 41 40 1488

Fondy 911 2 50 50 102
Hospodářský výsledek Účet hosp. výsledku (+/-) 963 –4 620 –29 881 1279 –115 281 –9 –15 2889

Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta min. let (+/-) 932 1143 –702 966 178 19 1604

Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 51 9 8 640 75 1 784
Přijaté zálohy 324 15 15
Ostatní závazky 325 29 3 32
Zaměstnanci 331 61 142 48 329 21 601
Ostatní závazky vůči zaměst-
nancům 333 106 3 109
Závazky k institucím sociál. 
zabezpečení a zdrav. pojištění 336 38 84 65 198 10 395
Ostatní přímé daně 342 11 21 15 60 0 1 108
Jiné závazky 379 4 565 412 981

Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období 383 9 6 16 31
Výnosy příštích období 384 15 238 253
Dohadné účty pasivní 389 48 58 273 74 1 454

ÚHRN PASIV 1239 845 586 2056 4193 345 447 31 104 9846

Finanční přehledy
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Středisko
VÝSLEDOVKA – Stav k 31. 12. 2006 (v celých tisících Kč) účet DiECM SKP Plz SKP Jihl TC Plz SKP HP SKP NŽJ Maják Y-port SKP Lito celkem
Náklady
Spotřeba materiálu 501 1 530 218 549 1389 396 229 154 142 3608
Spotřeba energie 502 102 216 171 1241 103 137 3 1973
Spotřeba ostatních neskladových dodávek 503 90 90
Opravy a udržování 511 128 16 381 286 11 1 823
Cestovné 512 23 28 13 30 47 2 13 156
Náklady na reprezentaci 513 19 25 144 9 0 3 73 273
Ostatní služby 518 881 703 189 811 3015 378 175 226 6378
Mzdové náklady 521 983 2046 1444 4072 677 534 224 9980
Zákonné sociální pojištění 524 331 677 482 1303 227 168 72 3260
Zákonné sociální náklady 527 53 55 191 15 5 319
Ostatní sociální náklady 528 3 2 4 9
Daň silniční 531 11 0 11
Ostatní daně a poplatky 538 5 2 0 7
Ostatní pokuty a penále 542 1 1 1 0 3
Odpis nedobytné pohledávky 543 2 8 10
Úroky 544 0
Kursové ztráty 545 0 0 0 8 12 20
Dary 546 42 1 6 111 17 21 198
Manka a škody 548 42 42
Jiné ostatní náklady 549 5 71 18 97 87 11 3 4 296
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 18 11 134 1189 14 1366
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. 
majetku 552 0 36 36

Tvorba zákonných rezerv 556 0
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 581 5 5

Poskytnuté členské příspěvky 582 55 200 6 7 1 269
Účtová třída “5” celkem 929 2914 3531 4207 13324 1995 1278 157 797 29132

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky 601 0
Tržby z prodeje služeb 602 830 359 721 219 3263 321 258 64 32 6067
Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 38 38
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 1
Úroky 644 0 1 1 6 2 1 2 13
Kursovné zisky 645 0
Jiné ostatní výnosy 649 27 22 48 0 97
Tržby z prodeje HIM 651 50 50
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 1 0 1
Přijaté příspěvky 682 94 625 16 1755 2381 135 916 42 526 6490
Provozní dotace 691 2523 2764 3041 8866 1422 384 42 222 19264
Účtová třída “6” celkem 925 3534 3502 5088 14603 1880 1559 148 782 32021

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/–) –4 620 –29 881 1279 –115 281 –9 –15 2889


