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Zhodnocení plnění poslání, cílů a principů služby za rok 2015
stanovení cílů pro rok 2016
služba: Azylový dům
1) Posláním azylového domu je zajištění dočasného ubytování mužům města Žďáru nad
Sázavou (v případě volné kapacity i občanům z jiných míst ČR), kteří se ocitli v tíživé
sociální situaci a nemají kde bydlet.
V průběhu roku 2015 bylo na Azylovém domě ubytováno 53 mužů. U většiny uživatel šlo o
opakované využívání služeb. Kapacita zařízení byla v roce 2015 využita na 85,72% což
odpovídá průměru 21 uživatel měsíčně.
Poslání Azylového domu je naplňováno.
2) Cílem služby je podpora samostatnosti v běžných denních činnostech (úklid, praní, žehlení,
osobní hygiena, příprava stravy, hospodaření s finančními prostředky apod.), pomoc vedoucí
k začleňování do běžného života, motivace k získání zaměstnání a bydlení.
V době od 1.1.2015 do 13.5.2015, byla poskytována nadstandardní služba ve formě
jednorázového přespání, které využilo 34 mužů. Někteří se stali řádnými uživateli služby
Azylového domu. Tato činnost byla v měsíci květnu zrušena.
Zařízení je osobami bez domova, bez rozdílu pohlaví, využívána i pro vybavení ošacením.
Této možnosti využilo 21 osob.
Při upevňování osobních kontaktů uživatelů s rodinou a známými bylo v prostoru Azylového
domu uskutečněno 372 návštěv.
Vytvořením podmínek pro samostatnou přípravu stravy se uživatelé učí přípravu
jednoduchých i složitějších pokrmů. K podpoře samostatnosti patří i vytvoření podmínek a
pomoc při praní osobního prádla. Tuto službu průběžně využívají všichni uživatelé služby
Podporou k samostatnosti, obnovováním a upevňováním sociálních návyků, pomocí při
hledání práce a zvládnutím základní finanční gramotnosti se 21 uživatelům podařilo získat
nejrůznější formu vlastního bydlení. Všichni však situaci nezvládli a někteří se stali opět
uživateli služby.
K upevňování sociálních kontaktů, navázání kontaktů s rodinami, komunikaci s úřady a
získávání informací je všem uživatelům umožněn přístup na internet.
Poradenstvím, spoluprací s firmami v regionu a úřady práce se podařilo zajistit zaměstnání na
HPP nebo DPP 16 uživatelům.
Cíle služby jsou naplňovány.
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Zhodnocení cílů za rok 2015
Zvyšovat kvalitu práce s uživateli

Cíl byl splněn – činnost s uživateli byla rozdělena mezi 3
pracovníky v sociálních službách a jednoho sociálního
pracovníka. Uživatelé byli vedeni k vyšší samostatnosti a
byla jim poskytována pomoc při hledání vhodného
zaměstnání, s finanční gramotností a hledání bydlení
mimo sociální služby.
Zvýšit bezpečnost a komfort uživatelů Po zhodnocení stavu kuchyňské linky bylo přistoupeno
k její opravě a tím ušetření finančních prostředků.
Kuchyňka byla vybavena vhodným nádobím a
kuchyňskými potřebami. Ve společenské místnosti byla
drobnými opravami prodloužena životnost nábytku.
Byla provedena nová výmalba kuřárny, kuchyňky a
některých pokojů. Všechny zárubně a další kovové
konstrukce byly opatřeny novými nátěry.

Stanovení cílů pro rok 2016:
Cíl
Způsob naplnění
Zvyšovat kvalitu práce s Nadále spolupracovat se zaměstnavateli a
uživateli
úřady práce k zajištění zaměstnanosti uživatel.
Zvýšenou četností kontaktů
klíčových
pracovníků s uživateli snižovat závislost
uživatelů na sociálních službách.
Zvýšit komfort uživatelů
Společenská místnost – nákup nového
televizoru, výměna monitoru u PC, zakoupení
společenských her.
Chodba – výzdoba prostor obrázky a
fotografiemi – spolupracovat s DC.
Kuřárna – oprava vybavení.
Prádelna – nákup nové pračky (výměna
staré).
Pokoje – oprava dveří do pokojů a sociálních
zařízení.
Výroba dřevěných truhlíků
Pro zařízení DKS vyrobit v rámci pracovní
(bylinková zahrádka)
terapie a obnovení pracovních návyků
dřevěné truhlíky pro bylinkovou zahrádku.
Účast na festivalu sociálních Příprava ubytovny pro návštěvníky a
služeb
seznámení se s ostatními poskytovanými
službami SSm.
Spolupráce s ostatními
V rámci pracovní terapie se uživatelé zapojí
zařízeními SSm
do
projektů
a
akcí
pořádaných
poskytovatelem.
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3)
Principy:
- vzájemná úcta a slušné chování, vzájemná ohleduplnost a respekt,
- zodpovědnost a spolehlivost, vzájemná komunikace zaměstnanců a klientů,
- dodržování etického kodexu pracovníka AD
- důležité informace se předávají ústně a zaznamenávají do knihy hlášení
= principy služby jsou naplňovány
Zásady poskytování služby:
- respektování lidských práv, důstojnosti
- individuální přístup
- vzájemná komunikace, mlčenlivost
Ve Žďáře nad Sázavou dne: 3.února 2016
Zpracoval:
Bc. Jiří Juřena
Vedoucí azylové ubytovny
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