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Členění výroční zprávy 

 

1. Identifikace subjektu 

 

2. Náležitosti stanovené zákonem upravujícím účetnictví 

 

3. Činnosti uskutečněné v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb 

 

4. Lidské zdroje 

 

5. Výnosy v členěné podle zdrojů: viz účetní závěrka 

 

6. Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni: viz účetní 

závěrka 

 

7. Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni: viz účetní 

závěrka 

 

8. Celkový objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 

prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně 

prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na odměny členů správní rady a členů 

dozorčí rady: viz účetní závěrka 

 

9. Změna zakládací listiny, změna ve složení správní rady a dozorčí rady a změna osoby 

ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. 

 

10. Výrok auditora, účetní závěrka 
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Ad 1. Identifikace subjektu 
 
Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl O, vložka 222 
 

Datum zápisu:  15. června 2007 

Název:  Návrat, o. p. s.  
Zapsáno: 15. června 2007 

Sídlo:  Liberec 3, Široká 304/68, PSČ 460 01 
Zapsáno: 15. června 2007 

Identifikační číslo:  273 23 773  
Zapsáno: 15. června 2007 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost  
Zapsáno: 15. června 2007 

Druh obecně prospěšných služeb:  

 poskytnutí ubytování  

 umožnění celkové hygieny těla  

 vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního 
prádla  

 pomoc při zajištění stravy  

 základní pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 základní sociální poradenství, zprostředkování odborného sociálního poradenství  

zapsány 15. června 2007 
 

Ředitel: 
 
Správní rada:  

Robert Prade 
 
 

předseda správní rady:  Mgr. Barbora Šolková 

člen správní rady:  Mgr. Jan Berki 

člen správní rady:  MUDr. David Adameček 

 

Dozorčí rada:   

předseda dozorčí rady:  Mgr. Jan Divišek 

člen dozorčí rady:  Ing. Jaroslav Schön 

člen dozorčí rady:  Ing. Ivan Dumek 

 
Zakladatel:  

 

Robert Prade, zapsáno: 15. června 2007 
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Ad 2. Náležitosti stanovené zákonem upravujícím účetnictví 

 
V souladu s § 21 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví výroční zpráva obsahuje: 
 
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni 
Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 
 
Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 
Obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. bude pokračovat ve svých aktivitách v současném 
trendu. Obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. neplánuje změny ve své činnosti 
 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. nevyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
 
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 
V oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích se obecně prospěšná společnost 
Návrat, o.p.s. drží platné legislativy. V obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. je 8 pracovníků. 
 
Organizační složky v zahraničí 
Obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. nemá organizační složku v zahraničí. 
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Ad 3. Činnosti obecně prospěšné činnosti 
 

 Obecně prospěšná společnost Návrat, o. p. s. poskytuje řádně registrovanou sociální službu „azylový 
dům“ podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.  
Na rok 2019 získala společnost Návrat „pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu“. Toto pověření umožňuje čerpat veřejné zdroje na poskytování služby v rámci systému 
vyrovnávací platby. 

Popis Realizace 

Cíle, zásady, cílová skupina, poslání 

Cílem služby azylového domu SPERAMUS společnosti Návrat, o.p.s. je především prevence či 
zmírnění důsledků sociálního vyloučení uživatelů služby. Mezi konkrétní cíle patří zajištění uživatelů 
v oblasti navazujícího bydlení (ubytovna, podnájem-pronájem, dům s pečovatelskou službou, nájemní 
byt aj.). Tomu předchází zajištění základních dokladů (občanský průkaz, pas, kartička pojištěnce) a 
spolupráce s institucemi a organizacemi, které pomáhají při řešení nepříznivé sociální situace 
uživatele. Patří sem především: úřady práce, ČSSZ, magistráty měst, lékařská a specializovaná 
pracoviště (řešící například různé druhy závislostí). 
Mezi hlavní zásady při spolupráci mezi týmem azylového domu a uživatelem patří: dodržování práv 
uživatelů, respektování jejich svobodné volby, respektování lidské důstojnosti, individualizace 
podpory, vyloučení diskriminace a zásada nikdy uživatele nepoškodit. 
Základní charakteristikou cílové skupiny je schopnost a ochota pomocí individuálního plánování, v 
rámci rozsahu služeb azylového domu, pracovat na změně své životní situace k lepšímu. Cílovou 
skupinu azylového domu tvoří osoby bez přístřeší, osoby s fiktivním trvalým bydlištěm, propuštění 
z výkonu trestu a odnětí svobody, léčeben, nezaměstnaní. Služba azylového domu je určena pouze 
mužům od 18 let, především s trvalým pobytem na území Libereckého kraje. 

Nabízené činnosti 

Mezi nabízené činnosti azylového domu patří činnosti vyplývající z § 22 prováděcí vyhlášky č. 
505/2006 Sb.,  
Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy: 
V suterénu azylového domu je umístěna standardně vybavená kuchyňka (sporáky, dřezy, pracovní 
plochy, nádobí). Každý uživatel navíc při ubytování obdrží jídelní sadu a nádobí. V přízemí azylového 
domu je volně přístupná mikrovlnná trouba a každý z pokojů je vybaven lednicí. Na každém patře je 
umístěna varná konvice. Mezi nenárokové služby patří (sponzorsky zajištěná) nabídka čerstvého 
pečiva zdarma ve všední dny a potravinové balíčky z Potravinové banky Liberec. 
 
Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok: 
Ubytování je zajištěno na:  
jednolůžkovém pokoji s vlastním kuchyňským koutem, WC a umyvadlem. Dvou čtyřlůžkových 
pokojích, dvou pětilůžkových pokojích a pokoji šestilůžkovém.  
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Každý z pokojů je vybaven postelemi, skříňkami s uzamykatelným prostorem, stolem, židlemi a 
lednicí. Dále je uživatelům k dispozici společenská místnost s televizí a malou knihovnou, kuřárna,  
 
 
jídelna a v letních měsících terasa. Ve vstupním prostoru jsou uzamykatelné boxy na obuv. Každý 
uživatel při ubytování v azylovém domě obdrží lůžkoviny a ložní prádlo. 

 

Umožnění celkové hygieny těla 
Na každém patře je uživatelům k dispozici koupelna se sprchovým koutem, třemi umyvadly a dvěma 
WC. Každý uživatel obdrží při nástupu do azylového domu ručník a po dobu pobytu je mu k dispozici 
tekuté mýdlo a toaletní papír. Teplá voda je k dispozici po celých 24 hodin. 
 
Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla 
Každý pokoj je vybaven základním úklidovým náčiním a v každé koupelně je k dispozici úklidová 
místnost s čisticími prostředky. Podobně je vybavena i společná kuchyň. 
V suterénu je umístěna prádelna s dvěma automatickými pračkami, ke kterým mají uživatelé pod 
dohledem personálu přístup. V azylovém domě jsou prostory na sušení prádla, k dispozici je též 
žehlička. 
Personál azylového domu zajišťuje pravidelnou výměnu ložního prádla a ručníků. 
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
Tato základní činnost je nabízena prostřednictvím tzv. „individuálního plánu“. Individuální plán je 
souborem postupů a kroků, který vede k naplnění osobního cíle uživatele. Osobní cíl, je cíl, který si 
uživatel spolu se sociálním pracovníkem azylového domu stanoví při nástupu do služby. Individuální 
plán je sestavován klíčovým pracovníkem (pracovník z řad pracovníků v sociálních službách, který se 
uživateli v oblasti jeho zájmů a práv úzce věnuje) a uživatelem na základě jeho svobodného a 
aktivního rozhodnutí. Individuální plán obsahuje kromě osobního cíle i dílčí cíle, postupné kroky a 
způsoby jejich dosažení. Naplnění cílů a kroků je nezbytné k řešení nepříznivé sociální situace, která 
je v individuálním plánu popsána.  Individuální plány mohou být velmi různorodé, v zásadě ale vedou 
k jedinému cíli a tím je v ideálním případě vyřešení nepříznivé sociální situace uživatele. Důraz je 
kladen na jeho samostatné rozhodování, odpovědnost a schopnost obejít se, po odchodu z azylového 
domu, bez poskytované služby a podpory, která mu byla distribuována. 
 
Dále azylový dům nabízí možnost uložení cenných věcí do trezoru a uložení osobních věcí uživatele 
po dobu nepřesahující 14 dnů od ukončení čerpání sociální služby, stejné platí i pro přebírání pošty. 
Zpoplatněné fakultativní služby azylový dům nenabízí. 
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Prostředí, ve kterém je služba poskytována 

 
 Azylový dům SPERAMUS sídlí v ulici Široká 304/68 v Liberci 3. Azylový dům se nachází nedaleko 
středu města, cca 5 minut od Soukenného náměstí. Orientačním bodem je budova Krajského soudu, 
azylový dům se nachází přesně pod touto budovou. Z centra města se k nám zájemce dostane pěší 
chůzí cca do 10 minut. 
Stávající kapacita je určená 25 klientům.  
 
Celkové prostorové kapacity:  
Suterén: 
společná kuchyň, jídelna, prádelna, skladové prostory, místnost pro plynovou kotelnu a ohřev vody, 
hygienické zařízení   
přízemí: 
vstupní místnost s uzamykatelnými botníky, kancelář pro směnové pracovníky v sociálních službách, 
kancelář sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách, dva pětilůžkové pokoje, hygienické 
zařízení společenská místnost s televizí a knihovnou, kuřárna, sklad oblečení, sklad prádla a čisticích 
prostředků.  
 
 
I. poschodí: 
Jeden jednolůžkový pokoj, dva čtyřlůžkové pokoje, jeden šestilůžkový pokoj. Dále je součástí prostor 
azylového domu ve zvýšeném podlaží otevřená veranda a půda. Obě slouží dle potřeby a počasí jako 
sušárny prádla.  
Celá budova azylového domu není bezbariérová! Veškeré vnitřní prostory domu začínají být 
v neuspokojujícím stavu a vyžadují rekonstrukci. 

Územní působnost sociální služby 

Služba azylového domu je určena pouze mužům od 18 let především s trvalým pobytem na území 
Libereckého kraje. V odůvodněných případech je služba poskytována i zájemcům z jiných krajů 
v rámci celé ČR.  

Další informace 

Azylový dům je odběratelem potravinové pomoci z Potravinové banky Libereckého kraje. Dodávky 
potravin jsou nenárokové a závislé na možnostech Potravinové banky. Potravinová pomoc je mezi 
uživatele rozdělována dle možností, dle potřeb a dle dohody s klíčovým pracovníkem. 
Dále je do azylového domu v pracovních dnech denně dováženo čerstvé pečivo, které je spravedlivě 
děleno mezi všechny uživatele. 
Další informace o službě lze získat na webu www.opsnavrat.cz  
 
 

 

http://www.opsnavrat.cz/
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Popis personálního zajištění sociální služby  

 
Personální zajištění sociální služby je pokryto týmem šesti pracovníků v přímé péči, jedním ředitelem 
organizace a jednou uklízečkou. Tým pracovníků v přímé péči je tvořen jedním sociálním pracovníkem 
a pěti pracovníky v sociálních službách. 
 
Ředitel věcně řídí organizaci i zařízení a je statutárním zástupcem společnosti. Dbá na dodržení 
podmínek služby a právní soulad. Zajišťuje zdroje financování. Provádí průběžnou kontrolu, vede tým, 
vyřizuje stížnosti, komunikuje s úřady, zastupuje zařízení navenek, připravuje smlouvy, svolává a řídí 
porady, hodnotí zaměstnance, provádí základní údržbu zařízení, podílí se na provozním chodu 
organizace, dále se vzdělává. 
 
Sociální pracovník (pracovnice) navazuje první kontakt s uživatelem, spoluhodnotí individuální plány, 
jedná s úřady ve prospěch klientů, vede dokumentaci, účastní se porad a hodnocení, vede pokladní 
knihu, vypracovává podklady pro účetnictví, metodicky vede klíčové pracovníky. Spoluvytváří 
metodiku služby. Dále se vzdělává. 
 
Pracovníci v sociálních službách – sociální asistenti zajišťují kontakt s uživatelem, realizují 
resocializační program, plní roli klíčových pracovníků, spolu s uživateli vypracovávají individuální 
plány. Podílejí se na provozním chodu organizace. Pokrývají 24 hodinový chod zařízení, dále se 
vzdělávají.  
 
Uklízečka uklízí společné prostory a prostory zaměstnanců, stará se o ložní prádlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                

                                                                                                                             Široká  304/68, 460 07, Liberec 3  
485 103 141 

info@opsnavrat.cz 
                                

                                                   Bankovní spojení  215665480/0300    IČ 273 23 773 
 

 

Návrat o.p.s.                                                                                    
  
                                                                                                                
 

SPERAMUS 
  

 

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE 

 

 

Průběh poskytování sociální služby v roce 2019 

Informace o organizaci / sociální službě  

Azylový dům plní svůj účel od roku 1995 - poskytuje službu azylového domu dle zákona; organizace je 
stabilně zakotvená v síti sociálních služeb a dobře známá mezi klienty ohroženými sociálním 
vyloučením a chudobou. Klienti přicházejí vzhledem ke svým sociálním problémům opakovaně žádat 
o poskytnutí azylového pobytu, protože obvykle nemají dost schopností udržet si stabilní a 
dlouhodobou formu bydlení. Opakované pobyty zmiňovaných klientů mají preventivní charakter – 
klienti s podporou sociálního poradenství si řeší problémy ve vztahu k úředním institucím, řeší 
rodinné vztahy, s potřebnou dávkou podpory si hledají nové zaměstnání (po předchozí ztrátě a 
finančnímu výpadku, pro který třeba ztratí ubytovnu). 

Poslání organizace 

Posláním azylového domu „Speramus“ společnosti Návrat, o.p.s. je prevence proti sociálnímu 
vyloučení osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zejména na 
území Liberecka či Libereckého kraje. Toto se děje především prostřednictvím individuální podpory a 
změny vnitřní motivace uživatelů ke zlepšení jejich životní situace. 

Cílové skupiny – komu je služba určena  

Plnoletí muži bez přístřeší, kteří zvládnou režim azylového domu - tj. plnění smluvních podmínek 
(platby a dodržování vnitřního řádu) a práci na řešení své situace v rámci individuálního plánu – 
hledání návazného ubytování, obcházení ubytoven, lékařů a institucí; do služby přicházejí klienti 
ohroženi chudobou a nemajetností, klienti systému hmotné nouze, klienti propuštění z institucí 
(vězení, nemocnice); resocializovaní lidé bez domova (chtějí změnit životní styl); lidé ohrožení 
nečekanou ztrátou zázemí (náhle propuštění z práce, kde měli placenou ubytovnu zaměstnavatelem) 

Podle přirozeného vývoje služby se dle statistických výpočtů typickým klientem stává muž ve věku 
nad padesát let, který se není schopen uplatnit pracovně (nezvládá pracovní tempo), s mnoha 
zdravotními problémy – klienti, kteří za sebou mají zkušenost s dlouhodobým sociálním vyloučením, 
mají vzhledem ke své životosprávě (kouření, alkoholické etapy, podvýživa, násilí, úrazy, omrzliny) 
velkou diskvalifikaci na trhu práce. Klienti často nemají upevněné pracovní návyky, nezvládají 
konfliktní situace, stávají se obětmi podvodů, mají opakované problémy s úředními institucemi – 
ztráty dokladů, správní nedoplatky, exekuce nařízené soudem. Klienti mívají i sníženou pracovní 
schopnost a mohou být často v prvním stupni či vyšším stupni invalidity bez nároku na důchod 
vzhledem k neodvádění pojistného. 

Narůstají ale i počty seniorů s nízkými příjmy (nad hranicí životního minima, ale pod hranicí 
nezabavitelného minima), kteří nedosahují finančně na služby domovů pro senioru. Jedná se o novou 
cílovou skupinu, pro které v současné době nejsou zajištěné vhodné služby. Nemajetní senioři 
vyžadující péči zůstávají v léčebnách dlouhodobě nemocných, odkud se je ale snaží sociální pracovníci 
směrovat do azylového domu. 
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Zhodnocení cílů organizace  

Služba proběhla dle zadaných cílů, předpokládaný odhad byl cca 70 uzavřených smluv na rok, v roce 
2019 bylo uzavřeno 68 smluv. 
Klienti jsou během pobytu podporováni v mnoha praktických oblastech fungování společnosti, 
zejména úřadu práce, sociální odbor,  
MML, prostupného bydlení nebo systému „Housing first“ 
Do Prostupného bydlení byli zařazeni 4 klienti, nepodařilo se jim v rámci tohoto projektu byt získat z 
důvodu nadměrného počtu zájemců. 
Spolupracující klienti mají většinou po uplynutí doby pobytu v azylovém domě našetřenou rezervu 
pro samostatný start na ubytovně nebo v soukromém bytě a odcházejí do návazného bydlení 
(ubytovny, byty nebo jiné instituce). Klienti, kteří nejsou ochotni spořit, jsou poučeni o dalších 
službách systému sociální prevence; klienti někdy v systému sociálních služeb opakují pobyty v rámci 
osobní resocializace – lidé dlouhodobě bez domova, kteří bez spolupráce se sociální službou obtížně 
zvládají samostatný život. 
Spolupracujícím klientům jsme pomohli domluvit pravidelný kontakt s terénní sociální službou, která 
jim poskytuje trvalé poradenství a podporu. 
 

Zhodnocení změn v poskytování sociální služby  

Azylový dům se více přizpůsobuje době, tj. zachycuje více "nezaměstnatelných" klientů z důvodu 
zdravotního stavu a životního stylu a sociálně patologických příčin, 
snižuje práh a nároky na klienta v duchu prevence sociálního vyloučení. Problematickou otázkou 
zůstávají chudí senioři vyžadující zdravotní péči, kteří sice mají oficiální žádosti do domovů pro 
seniory, ale reálně na tuto službu z finančních ani kapacitních důvodů nedosáhnou. 
 

Zhodnocení spolupráce s dalšími organizacemi  

Při řešení situací jednotlivých klientů služba intenzivně spolupracuje s řadou organizací. 
Nejširší spolupráce je s organizacemi: NADĚJE, Most k naději, Advaita, úřad práce, MML - sociální 
odbor, Probační a mediační služba, Věznice Liberec, Věznice Stráž pod Ralskem, Potravinová banka, 
Nábytková banka a Charitní šatník. 
S organizací NADĚJE spolupracujeme nejvíce – z noclehárny a denního centra k nám chodí 
informovaní žadatelé, do denního centra naopak posíláme klienty, kterým nezbývají prostředky na 
stravu; na noclehárnu odkazujeme klienty, kteří nezvládají režim azylového domu. 
Klienti mladších ročníků často v souvislosti s patologickým způsobem života řeší následky 
kriminálního chování a plní si alternativní tresty, Probační a mediační služba ukládá jako podmínku 
plnění alternativních trestů i bydlení v azylovém době (namísto squatingu), atd... 
Klienti řešící závislosti jsou odkazování na organizaci Advaita, je zajištěn kontakt s terapeutem v 
případě zájmu a motivace. 
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Zhodnocení sociální služby – jak sociální služba přispěla k řešení sociálně nepříznivé situace 

 
Většina klientů se stabilizovala finančně - tj. pokud nepracují za mzdu, jsou schopni si udržet dávky 
hmotné nouze a zvládat základní sociální dovednosti (hygiena, 
péče o své starosti, dluhová problematika - splácení pokut, pohledávek); klienti se během pobytu v 
azylovém domě učí samostatně a ekonomicky vařit ze základních surovin, hospodařit s prostředky, 
udržovat společné prostory, trénovat komunikační dovednosti - tj. jednání s úřady, kontrola emocí a 
sebeovládání v zátěžových situacích (zvládání 
případných konfliktů na pokojích) apod. 
 

Spolupráce s obcemi  

Azylový dům se účastní všech jednání na úrovni městského rozvoje sociálních služeb a komunitních 
plánů, zapojuje se aktivně do projektu – Prostupného bydlení i systému Housing first. 
Menší obce sousedící s Libercem směrují potencionální klienty do azylového domu, jedná se často o 
„místní bezdomovce“, kteří jsou v malé obci zjevní a nápadní. 
Klientům umožňujeme zapojit se do normálního způsobu života, připravit se na pracovní uplatnění, 
orientovat se na pracovním trhu, využít svých pracovních 
dovedností a udržet si pracovní schopnost. 

Popis „typického klienta“ sociální služby. 

Muž ve věku 50+ let s četnými zdravotními obtížemi, nemajetný, není invalidní, ale vzhledem ke 
zdravotnímu stavu nezvládne fyzicky nároky v dostupném zaměstnání 
(operátoři výroby), často je nižší intelekt a ztráta vůle k životu vlivem dlouhodobé bídy nebo jako 
následek častější konzumace alkoholu. Většinou s dluhy z minulosti, 
které jsou již v exekuci. Typický klient je tedy spíše klient hmotné nouze, který z důvodu bezpečí dává 
přednost azylovému domu před ubytovnu. 
 
Trvalé jevy: 
 
Nárůst klientů, kteří jsou příjemci starobního nebo invalidního důchodu, který je však natolik nízký, že 
nepokryje náklady vhodného bydlení. U těchto klientů bývá soběstačnost na relativně dobré úrovni, 
ale přibylo i těch, kteří začínají mít problémy s vlastní sebeobsluhou. Výjimkou nejsou klienti, kteří 
mají schválený invalidní důchod, avšak nemají nárok na jeho výplatu s ohledem na nízký počet 
odpracovaných let. Mezi klienty byli také muži s různou formou psychiatrických poruch, často 
v AD prvně vstoupili v kontakt s odbornou pomocí (psychiatr, psycholog). Počet klientů s 
psychiatrickou diagnózou se zvyšuje, protože nenacházejí zázemí v jiných sociálních službách (např. 
nemají patřičnou diagnózu, mají složitou historii např. s ohledem na VTOS atp., problémy s drogami). 
Z hlediska AD je rizikem vyšší počet těchto klientů v jednom prostoru, kde služba není primárně 
nastavena na podporu lidí s duševním onemocnění či jinými duševními problémy atp. 
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Klasickým problémem zůstává dluhová past, která se týká větší části klientů Významnou komplikací 
provozu AD jsou klienti, kteří přichází přímo z odd. následné péče nemocnic – pro které hledají 
sociální pracovníci nemocnic další „zařízení“, aby nemuseli být propuštěni na ulici. Velmi často se 
jedná o osoby bez domova se sníženou soběstačností, kteří rovněž nespadají do cílové skupiny 
azylového domu. 
Jedná se o etický problém, zdali takovou osobu nechat např. v mrazivém počasí na ulici či poskytnout 
službu s urgentním (často marným) vyhledáváním vhodné sociální či zdravotní služby. 
Azylový dům se zapojuje do prospěšných aktivit „Ukliďme Česko“. 
Supervize a pravidelné školení v problematice zajišťuje profesionalitu týmu. 

 

Projekt azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi. 

V průběhu jara byla dokončena rekonstrukce objektu a Město Liberec započalo jeho vybavování 

základním nábytkem. 

V srpnu byla podána a následně schválena žádost o registraci sociální služby a následně pak byla 

podána úspěšná žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb. 

Následně byla zahájena tvorba projektu v rámci operačního programu OPZ, na které začala 

intenzivně spolupracovat budoucí projektová manažerka Ing. Monika Čepelková. 

V prosinci byl objekt azylového domu za přítomnosti médií a politiků slavnostně otevřen. 

Vzhledem k potřebě zahájit poskytování služby k 1. 1. 2020 a k administrativnímu zdržení při tvorbě 

projektu bylo s Městem Liberec zahájeno jednání o možnosti návratné finanční výpomoci 

k předfinancování sociální služby. Zároveň byla před koncem roku podána projektová žádost, která 

byla následně v březnu roku 2020 schválena. 

V prosinci byl také ustaven realizační tým a probíhaly praktické práce směřující k zahájení provozu, 

které proběhlo 2. 1. 2020 
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Vybrané statistické údaje za rok 2019: 

počet lůžek 
25 

počet pracovníků v přímé péči - úvazky 
6 

celková kapacita lůžko-dnů 9 125 

celkový využitý počet lůžko-dnů 6583 

celkový počet uživatelů 69 

 

Věková struktura: 

Věk od 
(let) 

Věk do 
(let) 

Počet klientů 

19 26 3 

27 45 28 

46 65 31 

66 75 6 

76 a více 1 

Celkem: 69 

 

Obložnost 2018 

Měsíc   kapacita   obložnost   procenta 

leden   775   595   76,77% 

únor   700   473   67,57% 

březen   775   473   61,03% 

duben   750   537   71,60% 

květen   775   560   72,26% 

červen   750   508   67,73% 

červenec   775   419   54,06% 

srpen   775   512   66,06% 

září   750   429   57,20% 

říjen   775   647   83,48% 

listopad   750   677   90,27% 

prosinec   775   753   97,16% 

CELKEM  9125  6583  72,14% 
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Ad 4. Lidské zdroje 

V oblasti lidských zdrojů došlo ke změně na pracovní pozici sociálního pracovníka. Za paní Mgr. Evu 

Vrňatovou nastoupila k 1. 10. 2019 paní Mgr. Naděžda Vaňharová. 

Ke změnám došlo ve dvou případech i na pozici pracovníků v sociálních službách. 

 

Ad 8. Celkový objemu nákladů a jejich členění 

Informace o celkovém objemu nákladů a jejich členění obsahuje přiložená účetní závěrka. 
Prakticky veškeré náklady byly využity na plnění obecně prospěšných služeb. Odměny členům správní 
rady a dozorčí rady nebyly vypláceny. 
 

Ad 9. Změna zakládací listiny, změna ve složení správní rady 

a dozorčí rady a změna osoby ředitele 

Nebyly provedeny. 


