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Zhodnocení plnění poslání, cílů a principů služby za rok 2017
a stanovení cílů pro rok 2018
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 ve spojení
se ztrátou bydlení.
Sociální služby azylový dům využilo v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 celkem 44 mužů.
Převážná většina měla trvalé bydliště ve městě Žďáru nad Sázavou, ale službu využili i muži z okresů
a měst Brno, Havlíčkův Brod, Třebíč, Jihlava, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a
dalších.
Poslání Azylového domu je zcela naplňováno.
2) Cílem služby je podpora samostatnosti v běžných denních činnostech (úklid, praní, žehlení, osobní
hygiena, příprava stravy, hospodaření s finančními prostředky, jednání na úřadech, řešení závislostí
apod.), pomoc vedoucí k začleňování do běžného života, motivace k získání zaměstnání, bydlení a
hospodaření s finančními prostředky.
Azylový dům vytváří všem svým uživatelům podmínky a poskytuje pomoc při pro provádění
pravidelného úklidu pokojů i společných prostor, dodržování správných hygienických návyků, při
nákupu a přípravě stravy, boji s alkoholovou i jinou závislostí, řešení osobních záležitostí na úřadech,
hospodaření s finančními prostředky, nastolení a dodržování denního režimu apod. Největší pomoc je
uživatelům poskytována při hledání zaměstnání a jednání se zaměstnavateli a řešení bytové otázky.
Uživatelé jsou motivování i k udržování nebo znovuobnovení sociálních kontaktů a zapojení se do
sociálních skupin a běžného života. Zároveň jsou uživatelé motivováni k přijímání návštěv
příbuzných a známých a využívání sociálních sítí. Za rok 2017 bylo uskutečněno 412 návštěv.
Podmínky, které jsou zařízením vytvořeny k samostatné přípravě stravy, vedou jeho uživatele
k zavedení a dodržování životosprávy, učí se vařit jednoduché i složitější pokrmy. Pravidelným se už
stalo pečení nejrůznějších sladkých dortů, bublanin, perníků apod.
Pro obnovení, nastolení nebo upevnění sociálních návyků slouží i vytvoření podmínek pro
provádění samostatného úklidu, praní a žehlení, kde se muži učí pravidelně udržovat pořádek, prát
v automatických pračkách, dělit prádlo, používat prací a avivážní prostředky.
V rámci získávání základní počítačové gramotnosti je uživatelům poskytována metodická pomoc
při ovládání PC, vyhledávání na internetu a elektronické komunikaci.
Ve spolupráci s MěÚ Žďár nad Sázavou a motivací a podporou ze strany zaměstnanců se podařilo
15 uživatelům získat vlastní bydlení v bytech spravovaných městem a v komerčním sektoru. Získat,
nebo znovu nalézt zaměstnání, se podařilo 21 uživatelům, které jim pomáhá v začleňování do
společnosti a získávání vlastních finančních prostředků což vede ke zlepšování jejich nepříznivé
sociální situace.
Azylový dům poskytuje osobám bez přístřeší, které nevyužívají pobytovou sociální službu,
možnost vybavit se základním ošacením a zimními doplňky. Zároveň je v období silných mrazů
připraven poskytnout těmto osobám teplou polévku a nápoje a přečkání mrazů v teple.
Cíle služby jsou naplňovány.
3) Zhodnocení cílů za rok 2017
Cíle stanovené pro rok 2017 byly splněny.
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4) Stanovení cílů pro rok 2018:
Cíl
Účast na akci Čistá Vysočina

Sběr víček
Pokračovat
v pomoci
při
začleňování
uživatelů
do
běžného života a motivaci
k získání zaměstnání

Zkvalitnit
podmínky
pro
podporu
samostatnosti
v běžných denních činnostech
uživatelů.

Upevňovat sociální a pracovní
návyky
Pokračovat v činnosti garanta
dětského hřiště Věžička
Spolupracovat s ostatními
organizacemi

Způsob naplnění
Termín
Zapojit se do akce Čistá Vysočina – úklid 13.-14.4.2018
veřejného prostranství a přírody – zapojení do této
aktivity zlepšuje pohled veřejnosti na uživatele
služby
Uživatelé
a
zaměstnanci
se
zúčastní Průběh roku
vyhlašovaných sbírek plastových víček pro
2018
charitativní účely.
Dále spolupracovat se zaměstnavateli a úřady Průběh roku
práce k zajištění zaměstnanosti uživatelů.
2018
Zvýšenou četností kontaktů klíčových pracovníků
s uživateli snižovat závislost uživatelů na
sociálních službách a podporovat je v začleňování
do běžného života.
Pokračovat ve zvyšování počítačové gramotnosti
uživatelů.
Kuchyňka – nákup nového elektrického sporáku
Průběh roku
Bydlení – pokračovat v nákupu a obnově ložního
2018
prádla, utěrek a ručníků, provedení oprav zařízení
pokojů, výmalba společných prostor, vybavení
nářadím a spotřebním materiálem pro drobné
opravy
Společenská místnost – vybavením novým PC
Chodba a společné prostory – nová výmalba
prostoru
V rámci pracovní terapie se uživatelé zapojí do
Průběh roku
projektů a akcí pořádaných poskytovatelem –
2018
malování, drobná údržba, úklid sněhu a listí, apod.
Azylový dům je garantem dětského hřiště
Průběh roku
Věžička, kde jeho uživatelé a zaměstnanci pečují
2018
o úklid, údržbu a drobné opravy.
Městský úřad Žďár nad Sázavou
Průběh roku
Spektrum – kontaktní a poradenské centrum
2018
v oblasti drogové závislosti
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad
Sázavou
Křesťanské sdružení Žďár nad Sázavou
Agentura pro sociální začleňování
Úřad práce Žďár nad Sázavou

5) 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.
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6) Zásady poskytování služby:
- respektování lidských práv, důstojnosti
- individuální přístup
- vzájemná úcta, komunikace, mlčenlivost
Zásady poskytování služby jsou dodržovány.
Ve Žďáře nad Sázavou dne: 27.února 2018
Zpracoval:
Bc. Jiří Juřena
Vedoucí azylového domu
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