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Naděje pro život pomáhá lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat 
svá obdarování a možnosti k tomu, aby zajistili sebe, svoji rodinu a zároveň 
byli přínosem pro širší komunitu (společnost). Za tímto účelem zejména:

 ■ poskytujeme sociální službu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
Jihlava,

 ■ pořádáme zážitkové kempy a tábory pro děti a rodiny s dětmi,
 ■ podněcujeme vznik podpůrných skupin lidí a pořádá s nimi různé ak‑

tivity, které umožní příznivcům a členům těchto skupin objevit vlastní 
potenciál k aktivnímu životu a naplňování vlastních potřeb,

 ■ zprostředkováváme materiální pomoc potřebným lidem,
 ■ připravujeme a  vzděláváme své dobrovolné i  profesionální pracovníky, dbáme o  jejich odborný 

i osobnostní a duchovní rozvoj,
 ■ zkvalitňujeme poskytované služby i způsob svého řízení.

NAŠE ČINNOST
Těžištěm naší činnosti je provozování Azylového domu pro 
ženy a matky s dětmi Jihlava, který je registrovanou sociální 
službou dle zákona o sociálních službách. Dále v partnerství 
s ECM Jihlava a McEachern Memorial UMC pořádáme kaž‑
doročně příměstský tábor pro děti.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava
V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb jsme zjed‑
nodušili a  zpřesnili okruh osob, pro které jsou naše služby 
určeny a  zásady pro poskytování služby. Změny se dotkly 
i  provozního řádu a  metodiky poskytování služby. Cílem 
změn je naplňování našeho poslání a záměru zákona o soci‑
álních službách – pomáhat ženám a matkám s dětmi, které 
jsou ohrožené ztrátou bydlení, nebo bez bydlení, v  návratu 
do běžného života. Nově jsme formulovali i cíle naší služby, 
aby byly srozumitelnější pro uživatele našich služeb a  bylo 
lépe ověřitelné jejich naplňování z pohledu veřejného závazku.

„Běžný život“ máme definovaný ve čtyřech rovinách – (1) zajištění stabilního příjmu a  účelné 
hospodaření s  tímto příjmem, (2) zajištění udržitelného bydlení, (3) udržování a budování vzájemně 
prospěšných mezilidských vztahů a zvládání běžné komunikace s okolím a (4) zvládání výchovy a péče 
o děti a vlastní osobu. Každou z těchto oblastí máme definovanou měřitelnými kritérii, která jsou záro‑
veň pomůckou při definování osobních cílů uživatelek služeb (na čem budou během pobytu v azylovém 
domě pracovat). Nedostatek v prvních dvou oblastech bývá nejčastější příčinou, proč ženy vyhledávají 
naši pomoc. Zaměřujeme se hlavně na oblasti, které byly příčinou ztráty bydlení.

Zásady poskytované služby, které definují to, jakým způsobem chceme služby poskytovat, jsme 
doplnili o body, které se stále znova a znova ukazují jako aktuální a velmi důležité:

 ■ respektujeme svobodnou vůli uživatelů a  jsme připraveni umožnit jim nést následky vlastních 
rozhodnutí,

 ■ s vědomím toho, že osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých a uznáním toho, že ži‑
vot od člověka vyžaduje velkou dávku sebekázně, dbáme na dodržování nastavených limitů daných 
smlouvou o poskytování sociální služby,

 ■ s každým jednáme tak, jak chceme, aby on jednal s námi, což hovoří nejenom o způsobu jednání, 
ale i o tom, že nezůstaneme nečinní, pokud můžeme druhému pomoci.

STATISTIKY
V průběhu roku 2011 odešlo z azylového domu 10 žen a 18 dětí. Průměrná délka pobytu byla 2,9 měsíce. 
Nejdelší pobyt trval 6,2 měsíce. Nově jsme přijali 10 žen a 18 dětí. Z důvodů kapacity jsme sociální služ‑
bu nemohli poskytnout 32 zájemkyním s 54 dětmi.



4 V rámci poskytované sociální služby azylový dům jsme v rámci individuálního plánování vedli 
196 rozhovorů s uživatelkou sociální služby azylový dům a 42 rozhovorů se zájemci o poskytnutí sociál‑
ní služby azylový dům. Dále se uskutečnilo 42 komunit, 41 pracovních aktivit a 12 krát se konal dětský 
klub. V rámci individuálního plánu jsme 9 krát pomohli s domácí přípravou dítěte na reparát, 6 krát 
jsme poskytli potravinovou pomoc spojenou s asistovaným hospodařením (pomoc s přípravou jídelníč‑

ku, nákupního seznamu a nákupem), 185 krát jsme poskytli 
materiální pomoc (oblečení, drobné vybavení domácnosti 
a vánoční dárky, které jsme získali z darů).

Dvoudenního příměstského tábora „My name is 
Luka 2011“ se zúčastnilo 61 dětí. Výletu na „Hračkobraní“ 
v  Kamenici nad Lipou se zúčastnily čtyři maminky s  šesti 
dětmi.

FINANCE
Přehled o financích je uveden v samostatné tabulce. Veškerý 
provoz azylového domu byl financován v rámci individuální‑
ho projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území 
kraje Vysočina z  prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a  za‑
městnanost a státního rozpočtu České republiky.

SPRÁVNÍ RADA
V  rámci změny stanov došlo k  novému jmenování správ‑

ní rady. Nyní pracuje správní rada ve složení Miluše Bouchnerová – předsedkyně, Ing.  Josef Thál 
a Mgr. David Chlupáček – zapisovatel.

ZAMĚSTNANCI, VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZE
V roce 2011 jsme měli v evidenci pět zaměstnanců. Průměrný evidenční počet je 2,3. Zaměstnanci po‑
kračují ve vzdělávání v  rámci svého „Individuálního plánu rozvoje a  dalšího vzdělávání“. V  průběhu 
roku probíhaly pravidelné intervize.

PODĚKOVÁNÍ
Provoz Azylového domu pro ženy a  matky s  dětmi Jihlava jsme v  roce 2011 financovali z  veřejných 
rozpočtů – z  prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR. Akce pro děti a rodiny jsme financovali z podpory McEachern Memorial UMC, 
Fund Mission in Europe – European Methodist Council, manželů Brtáňových, Byznys pro společnost, 
FUTURAinvest, s. r. o., Oblastní Charity Jihlava a Statutárního města Jihlavy.

Děkujeme všem, kdo nás podpořili duchovní, fyzickou, materiální, finanční a  další pomo‑
cí. Děkujeme všem zaměstnancům a  dobrovolným spolupracovníkům. Jmenovitě to jsou – M. 
Bouchnerová, D. Chlupáček, J. Thál, V. Kraclová,  M. Fousková, M. Hynková, A. Nedomová, C. Hrubý, J. 
Buchtová, J. Benková, N. Kjallman ‑Kukla, T. Kuklam, M. Zajícová, V. Janochová, M. Prchalová, T. Benko, 
V. Bobková, D. Kružík, P. Puchnerová, L. Benko, L. Benková, J. Kružík, V. Makumbirofa, E. Makumbirofa, 
E. Zajícová, K. Kaděra, G. Bell, P. Schroeder, L. Giordano Adams, S. Koopman, E. Koopman, D. Burns, 
D. Burns, M. Carroll, E. Burns, Audi klub (audiklub.cz), New Yorker Jihlava, paní Kusá, paní Freyová, 
Jazyková Agentura Honzík, Město Polná, paní Matoušková, J. Sadílek. Děkujeme i těm, jejichž jména zde 
nejsou uvedena.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPLZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.



5Finanční přehledy

SKP NADĚJE PRO ŽIVOT
AKTIVA – Rozvaha k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč) Účet Částka
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Software 013

Drobný DNM 018 45
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 
odepisovaný Stavby 021

Samost. movité věci a soubory mov. věcí 022 100
Drobný DHM 028
Ostatní DHM 029

Pořízení dlouhodobého majetku Nedokončený DHM 042
Oprávky k DNM ‑ softwaru 073

‑ drobnému DNM 078 ‑45
Oprávky k DHM ‑ stavbám 081

‑ samost. movitým věcem a souborům mov. věcí 082 ‑32
‑ drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088

Zásoby Materiál na skladě 112 11
Nedokončená výroba 121
Zboží na skladě 132

Finanční účty Pokladna 211 18
Ceniny 213 5
Bankovní účty 221 325

Pohledávky Odběratelé 311 597
Poskytnuté provozní zálohy 314 41
Ostatní pohledávky 315 7

Zúčtování se zaměstnanci a inst. Pohledávky za zaměstnanci 335
Jiné pohledávky a závazky Jiné pohledávky 378
Přechodné účty aktiv a pasiv Náklady příštích období 381 7

Příjmy příštích období 385
Dohadné účty aktivní 388 91

Fondy ze zisku a převedené výsl. hosp. Neuhrazená ztráta minulých let 429
Podrozvahové účty Podrozvahové účty 971 907
ÚHRN AKTIV 2077

PASIVA – Rozvaha k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč) Účet Částka
Základní jmění Vlastní jmění 901 218
Fondy Fondy 911 24
Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 931

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/‑) 932
Dlouhodobé úvěry a závaz. Dlouhodobý úvěr 950

Dlouhodobé přijaté zálohy 955 585
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 959

Závěrkové účty Účet hospodářského výsledku (+/‑) 963 201
Podrozvahové účty Podrozvahové účty 998 907
Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 4

Přijaté zálohy 324 1
Ostatní závazky 325

Zúčtování se zaměstnanci a inst. Zaměstnanci 331 53
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333

Zúčtování daní, dotací a ost. Závazky k institucím sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 336 30
Ostatní přímé daně 342 5

Jiné pohledávky a závazky Jiné závazky 379
Přechodné účty aktiv a pasiv Výdaje příštích období 383 1

Výnosy příštích období 384
Dohadné účty pasivní 389 48

Fondy ze zisku a převedené výsl. hosp. Nerozdělený zisk minulých let 428
ÚHRN PASIV 2077



6 VÝSLEDOVKA – Stav k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč) Účet Částka
Náklady
Spotřeba materiálu 501 85
Spotřeba energie 502 151
Spotřeba ostatních neskladových dodávek 503 129
Prodané zboží 504
Opravy a udržování 511 38
Cestovné 512 26
Náklady na reprezentaci 513 1
Ostatní služby 518 179
Mzdové náklady 521 871
Zákonné sociální pojištění 524 296
Zákonné sociální náklady 527 17
Ostatní sociální náklady 528
Daň silniční 531
Ostatní daně a poplatky 538 3
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 541
Ostatní pokuty a penále 542
Odpis nedobytné pohledávky 543
Úroky 544
Dary 546
Manka a škody 548 1
Jiné ostatní náklady 549 10
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 30
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 552
Ostatní finanční náklady 568
Poskytnuté příspěvky 582 8
Účtová třída „5“ celkem 1845
Výnosy
Tržby z prodeje služeb 602 1905
Tržby za prodané zboží 604
Nedokončená výroba 611
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1
Platby za odepsané pohledávky 643
Úroky 644 1
Kursovné zisky 645
Ostatní provozní výnosy 648 22
Jiné ostatní výnosy 649 31
Tržby z prodeje HIM 651
Tržby z prodeje materiálu 654 72
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 652
Úroky 662
Přijaté příspěvky 682 13
Přijaté členské příspěvky 684
Provozní dotace 691 1
Účtová třída „6“ celkem 2046
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)T 201


