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Členění výroční zprávy 

 

1. Úvodní slovo 

2. Identifikace subjektu. 

3. Náležitosti stanovené zákonem upravujícím účetnictví 

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

5. Lidské zdroje. 

6. Výnosy v členěné podle zdrojů: viz účetní závěrka 

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

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

9. 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 

10. Změna zakládací listiny, změna ve složení správní rady a dozorčí rady a změna osoby 
ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. 

11. Výrok auditora, účetní závěrka 
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 Úvodní slovo ředitele 
 

Úvodní slova výročních zpráv za rok 2020 u mnoha různých organizací po celém světě budou asi 
v lecčems podobná. A i když se člověk nechce opakovat, fenoménu celosvětové pandemie nemoci 
COVID-19 se prostě nelze vyhnout. Pro naši společnost byl rok 2020 významný i z hlediska zahájení 
provozu nové služby Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi. Z pohledu obou těchto událostí byl 
rok 2020 zcela mimořádný, velmi náročný až vyčerpávající, ale zároveň poučný a snad i obohacující.  

Start nové služby se neobešel bez obtíží, ale vlastně se potvrdilo pravidlo, že vyladit tým i nastavení 
nové služby je otázka na měsíce. Ovšem v období, kdy se poskytování nové služby pomalu rozbíhalo, 
přišlo vyhlášení prvního nouzového stavu, které poskytování služby utlumilo na nezbytné minimum a 
postavilo nás před úplně nové výzvy, jak se zmiňuji dále v textu výroční zprávy. V tomto režimu pak 
v zásadě probíhal celý zbytek roku 2020 

Služba azylového domu Speramus probíhala až do vyhlášení prvního nouzového stavu ve 
standardním režimu a bylo uklidňující se moci opřít o fungující službu a nasměrovat své síly do služby 
nově vznikající. 

Nová služba s sebou přinesla i podstatné rozšíření pracovního týmu, z původních osmi zaměstnanců 
má nyní organizace 18 zaměstnanců v celkem 16,5 úvazcích. Změna v personálním složení přinesla i 
potřebu jiného pojetí řízení a hierarchie v organizaci, ustavil se tým vedení organizace a dva pracovní 
týmy, každý pro příslušnou službu. 

Zajímavé však je, že při zpětném pohledu na tak náročné období lze mít z odvedené práce dobrý 
pocit. A to především díky lidem v naší organizaci, v jejích orgánech i v jejím spřízněném okolí. 
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Ad 2. 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:  Ing. Monika Čepelková 

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 3. 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 18 pracovníků. 

 

Organizační složky v zahraničí 
Obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. nemá organizační složku v zahraničí. 
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Ad 4. Činnosti obecně prospěšné činnosti 
 
 Obecně prospěšná společnost Návrat, o. p. s. poskytuje dvě řádně registrované sociální služby 
„azylový dům“ podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.  

1. Azylový dům pro muže Speramus od roku 2007 (v rámci vnitřní komunikace AD Široká) 
2. Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi do roku 2020 (v rámci vnitřní komunikace AD Věkova) 

Na rok 2020 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. 

COVID-19 – souhrnně 
Situace s pandemií, nouzovým stavem a dalšími souvislosti zasáhla oba azylové domy stejně jako 
celou společnost a jiné organizace poskytující sociální služby. Celospolečenský „lockdown“ uzavřel 
klienty azylových domů uvnitř obou zařízení a znamenal pro ně nemožnost společenských kontaktů, 
příležitostných přivýdělků a odepření způsobu života, na který byli zvyklí. Celou situaci komplikovala i 
skutečnost, že uživatelé naší cílové skupiny jsou snadněji ovlivnitelní a snáze podléhají různým 
poplašným zprávám, které se na začátku pandemie šířily veřejným prostorem. Situace v oblasti 

ochranných opatření se měnila každým dnem a bylo třeba je klientům předávat a vysvětlovat. O to 
náročnější bylo pro personál obou zařízení udržet obě zařízení v základním chodu za dodržení všech 
hygienických opatření a nařízení a to včetně vlastní samovýroby a desinfekce ochranných roušek. 
V této době se projevila i obtížná komunikace mezi klienty a uzavřenými úřady v oblasti dávek 
hmotné nouze a doplatků na bydlení, vznikla tím řada problémů a nedoplatků, které se táhly řadu 
dalších měsíců. 

Na druhou stranu se v této náročné době pozitivně projevila síť sociálních vazeb, kterou má naše 
organizace ve svém okolí navázanou. Dostávalo se nám podpory od běžných spoluobčanů i různých 
organizací a  institucí v oblasti materiální podpory jak pro naši organizaci, tak přímo pro klienty. Šlo 
například o Severočeskou servisní a.s., Armádu ČR, Technickou univerzitu, Komunitní středisko 
kontakt, Potravinovou banku LK, Liberecký kraj, Statutární město Liberec. Společenská odpovědnost 
a solidarita byly pro obě služby v nelehké době velkou podporou, za kterou je potřeba výše 
uvedeným i těm bezejmenným velmi poděkovat.  

V podzimní vlně pandemie se pak nákaza nevyhnula azylovému domu Speramus, kde zasáhla pět 
klientů. Jeden by v té době z jiného důvodu hospitalizován v KNL, pro čtyři další se pak ve spolupráci 
s organizací APOSS Liberec a KHS podařilo zajistit desetidenní izolaci v zařízení k tomuto účelu 
zřízeném. Zbytek klientů byl pak v azylovém domě uzavřen v nucené karanténě bez možnosti 
vycházení. Personál pak v té době zajišťoval mimo jiné nezbytné zásobování klientů potravinami a 
dalšími věcmi denní spotřeby. Po deseti dnech nákaza bez vážnějších následků odezněla a do doby 
tvorby této výroční zprávy (květen 2021) se naštěstí v žádném našem zařízení znovu neobjevila. 
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 Vznik nové služby Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi a rozšíření pracovního týmu 
 

Službě, která byla spuštěna k 1. 1. 2020 předcházela celá řada kroků. O potřebnosti služby pro cílovou 

skupinu samotných žen a rodin bez domova se v rámci komunitního plánování v Liberci hovořilo 
několik posledních let. Samotné realizaci tak předcházelo zanesení potřebnosti služby do 
komunitního plánu a strategického plánu sociálního začleňování v Liberci, který spoluvytvářela 
Agentura pro sociální začleňování;  výběr objektu a jeho kompletní rekonstrukce, kterou provedlo 
Statutární město Liberec; soutěž na realizátora sociální služby, ve které uspěla naše společnost; 
registrace sociální služby a její zařazení do základní sítě sociálních služeb; tvorba a podání projektu 
v rámci výzvy OPZ, který s drobnými změnami uspěl; vybavení a zprovoznění objektu a v neposlední 
řadě utvoření kvalifikovaného realizačního týmu. 

Rozšíření týmu zaměstnanců o nově poskytovanou službu Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi 
si vyžádalo změny v personálním uspořádání v rámci celé organizace, která měla v roce 2020 18 

zaměstnanců. Projektová a finanční manažerka stejně jako ředitel organizace dělí svoje úvazky 
rovnoměrně mezi obě dvě služby. Rozdělení úvazků odpovídá i systém práce a rozdělení kompetencí 
mezi ředitele a projektovou a finanční manažerku. Oba se pak v pokud možno pravidelných časech 
střídají mezi oběma službami. Ustálil se také tým vedení organizace, který se skládá z ředitele, 
projektové a finanční manažerky, vedoucí sociální pracovnice a odborné pracovnice z Azylového 
domu pro ženy a rodiny s dětmi a sociální pracovnice z Azylového domu pro muže. Tento tým se 
pravidelně 1x týdně schází na poradách vedení. K vzájemnému poznání obou pracovních týmu 
(pracoviště obou služeb jsou od sebe vzdálená) i obou poskytovaných služeb se osvědčil systém 
vzájemných vnitrofiremních stáží. 
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 Zprávy z jednotlivých služeb – Azylový dům Speramus 

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:  
jednom jednolůžkovém pokoji s vlastním kuchyňským koutem, WC a umyvadlem. Dvou čtyřlůžkových 
pokojích, dvou pětilůžkových pokojích a pokoji šestilůžkovém.  
 

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. 

 

 

 



                

                                                                                                                             Široká  304/68, 460 07, Liberec 3  

485 103 141, 484 800 234 

info@opsnavrat.cz ; www.opsnavrat.cz 

Bankovní spojení  215665480/0300     
 Datová schránka: km6jji3 ; IČ: 273 23 773 

 

Návrat o.p.s.          
  

                                                                         

 

Azylový  dům pro muže  –  SPERAMUS  

Široká  304/68, Liberec 3  
Azylový dům pro ženy a  rodiny  s  dětmi  

Věkova 318/14, Liberec 14 

 

 

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. 

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  
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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! 

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. 

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 jednou sociální pracovnicí 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. 
 

Finanční manažerka řídí finanční stránku organizace, zajišťuje zdroje financování včetně jejich 
vyúčtování a zastupuje ředitele. 
 

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.  
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Uklízečka uklízí společné prostory a prostory zaměstnanců, stará se o ložní prádlo. 

 

Průběh poskytování sociální služby v roce 2020 

Služba Azylového domu Speramus byla v období roku 2020 poskytnuta 63 uživatelům. Jednalo se 

téměř ve všech případech o muže, kteří žijí z invalidního důchodu, nebo dávek hmotné nouze, osoby 
propuštěné z VTOS, zdravotnických zařízení nebo osoby, které jsou z různých důvodů dlouhodobě bez 
přístřeší. Bohužel aktivních a zdravotně způsobilých klientů v průběhu roku bylo méně než třetina. 
Průměrný věk uživatelů v tomto roce byl v našem zařízení 63 let.  

I služba Azylového domu se musela v roce 2020 přizpůsobit situacím spojenými s pandemií 
onemocnění COVID-19. V období vyhlášeného nouzového stavu epidemické krize a opatření probíhala 
úzká spolupráce se všemi úřady, bezpečnostními složkami i dobrovolníky. Krajský úřad i Magistrát 
Města Liberec poskytoval intenzivní součinnost. V našem  zařízení se dodržovala mimořádná nařízená 
opatření. Díky operativnímu řešení případného onemocnění covidem19 lidí bez domova významnou 
měrou přispěla spolupráce s provizorním zdravotnickým zařízením, kam bylo nutné 3 klienty odvézt do 
izolace v ulici Zeyerova a naše zařízení tak udržet v nařízené karanténě v termínu 28. 11.-10. 12. 2020. 

V době vyhlášených omezení pohybu byla sjednanými dodavateli dodávána klientům, kteří nemohli 
standardně nakupovat, jídla z Vodárny Bedřichov a při podzimní fázi zákazu vycházení i zvýšený přísun 
potravin z Potravinové banky Liberec.  

Pro zefektivnění a zvýšení kvality zajištění potravinové pomoci z důvodu potřeb skladových prostor pro 
projekt POMPO došlo k vyklizení a úpravám skladovacích prostor v budově AD a vytvořen nový sklad. 

Situace kolem pandemie byla náročná nejen pro zaměstnance, kteří byli vystaveni obzvlášť vysoké 
psychické zátěži a často vykonávali činnosti nad rámec pracovních povinností. Pandemie měla ale 
dopad i v tom ohledu, že mnohdy znemožňovala posun v životní situaci uživatelů. Většina z uživatelů 
služby trpí nezaměstnaností, chudobou, sociální izolací a fyzickými potížemi.  Přibývá těch, kteří trpí 
mentálními poruchami. Psychiatrická péče o ně není dostatečná. Mnohdy ale ani základní lékařská. 
Všechny tyto jevy se v důsledku pandemie a nařízených opatření u osob bez domova prohloubily a 
jejich řešení v rámci individuálního plánování bylo velmi omezené.  

Klienty i zaměstnanci služby v minulém roce otřásla také skutečnost, že zemřeli čtyři naši uživatelé, 
z toho tři v nemocnici a jeden po těžké dlouhé nemoci přímo na pokoji v azylovém domě. Tato 
zkušenost pouze dokládá fakt, že se zvyšuje věk uživatelů, či zhoršuje jejich zdravotní stav a zároveň 
s tím se mění nároky na pracovníky, kteří často přesahují rámec preventivní služby.  

U mnohých uživatelů se ovšem i přes výše zmíněné podařilo nalézt nebo znovu obnovit vztahy 
s rodinou. U jednoho klienta došlo k umístění do chráněného bydlení, další klient byl umístěn 
v odpovídajícím zdravotnickém zařízení. Ti schopnější sami našli bydlení po nalezení práce, nebo 
rovnou práci s ubytováním. 
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Zaměstnanci Azylového domu Speramus se v rámci organizace zúčastnili výměnné stáže v Azylovém 
domě pro ženy a rodiny s dětmi v Ruprechticích.  

V pracovním týmu pracovníků v sociálních službách, došlo ke změně na jedné z pozic. 

 

Využití služby v roce 2020 

Uživatelé celkem 63 

Zájemci  49 

Uzavřené smlouvy  43 

Odmítnutí zájemci 3 

 

Uživatelé služby dle věkových skupin  

18 – 26  2 

27 – 64 50 

65 – 80  11 

80 a více 0 

 

Uživatelé služby dle místa trvalého pobytu  

ORP Česká Lípa 1 

ORP Nový Bor 4 

ORP Jablonec nad Nisou  1 

ORP Tanvald  1 

ORP Železný Brod  0 

ORP Frýdlant  4 

ORP Liberec 42 

ORP Turnov 1 

ORP Jilemnice 0 

ORP Semily 0 

Ostatní obce v ČR 6 

Zahraničí  3 
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 Zprávy z jednotlivých služeb – Azylový dům pro ženy a rodiny 
s dětmi 
Popis Realizace 

Cíle, zásady, cílová skupina, poslání 
Cílem služby azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi společnosti Návrat, o.p.s. je především 
prevence či zmírnění důsledků sociálního vyloučení uživatelů služby. Poskytnutím bezpečného 
prostředí k ubytování (na nezbytně dlouhou dobu), které vede ke stabilizaci a posílení kompetencí 
uživatele pro hledání standardního bydlení a řešení dalších rovin života (finance, zaměstnání, 
seberealizace) a dále k úspěšnému opuštění služby směrem ke standardnímu bydlení. 
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. 
Cílovou skupinu azylového domu tvoří jednak samotné ženy starší 18 let tak rodiny s dětmi především 
s trvalým pobytem na území Libereckého kraje, přičemž rodinou je myšlena vztahově spřízněná a 
solidární skupina minimálně dvou osob blízkých, z nichž alespoň jedna osoba je dítětem. 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.  

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 přízemí azylového domu je umístěna standardně vybavená kuchyň (sporáky, dřezy, pracovní plochy, 
nádobí). Každá bytová jednotka pro rodinu s dětmi je zařízena standardně vybaveným kuchyňským 
koutem. Služba je zařazena mezi odběratele Potravinové banky Libereckého kraje a uživatelům je 
v souladu s individuálními plány nabízena potravinová a materiální pomoc. 
 

Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok: 
Ubytování pro rodiny s dětmi je zajištěno ve třech čtyřlůžkových bytových jednotkách. 
Ubytování pro ženy je zajištěno ve čtyřech dvoulůžkových pokojích a dvou jednolůžkových. Každý pokoj 
nebo bytová jednotka je vybaven postelemi, skříňkami, stolem, židlemi. Dále je uživatelům k dispozici 

společenská místnost s televizí. Každý uživatel při ubytování v azylovém domě obdrží lůžkoviny a ložní 
prádlo. 

 

Umožnění celkové hygieny těla 

Každá bytová jednotka je vybavena koupelnou se sprchovým koutem a toaletou. V přízemí a ve 2. patře 
je uživatelům k dispozici koupelna se sprchovým koutem, umyvadly a WC. Každý uživatel obdrží při 
nástupu do azylového domu ručník a po dobu pobytu je mu k dispozici tekuté mýdlo a toaletní papír.  
 

Přízemí azylového domu je bezbariérové. 
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Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, 
Každá bytová jednotka a 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 sociální pracovnicí nebo pracovnicí v sociálních službách pracující pod dohledem 

sociální pracovnice stanoví při nástupu do služby. Individuální plán je sestavován klíčovým 
pracovníkem a uživatelem na základě jeho svobodného a aktivního rozhodnutí. Individuální plán 
obsahuje kromě osobního cíle i dílčí cíle, postupné kroky a způsoby jejich dosažení. 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 byla 
uživateli distribuována. 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována 

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi sídlí v ulici Věkova 318/14 ve čtvrti Ruprechtice. Orientačním 
bodem je základní škola náměstí Míru a Kostel sv. Antonína Paduánského. Lokalita je dobře dostupná 
MHD. K azylovému náleží oplocená zahrada s uzamykatelným altánem (uložení kočárku …) a herními 
prvky pro děti. Stávající kapacita je určená 22 uživatelům včetně dětí.  
 

Celkové prostorové kapacity:  
Suterén: 
Vstup ze zahrady, technická místnost, prádelna, dvě kanceláře pro personál, konzultační místnost, 
hygienické zázemí pro personál, sklad.  
Přízemí: 
Vstup z ulice, recepce, místnost pro personál s toaletou, kuchyň, společenská místnost, dva 
dvoulůžkové pokoje pro ženy a jeden jednolůžkový, bezbariérový pokoj pro ženu. Společná a 
bezbariérová koupelna pro ženy. 
1. patro: 

Tři bytové jednotky pro rodiny s dětmi každá o kapacitě 4 lůžka, každá vybavená kuchyňským koutem. 

Jeden jednolůžkový pokoj pro ženu, herna pro děti. 
2. patro: 

Dva dvoulůžkové pokoje pro ženy, koupelna a toaleta, sklad.   

Územní působnost sociální služby 

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

Popis personálního zajištění sociální služby  
 

Ředitel věcně řídí organizaci i zařízení a je statutárním zástupcem organizace. Dbá na dodržení 
podmínek služby a právní soulad. Zajišťuje zdroje financování. Provádí průběžnou kontrolu, vede celý 
tým AD, vyřizuje stížnosti, komunikuje s úřady, zastupuje organizaci navenek, připravuje smlouvy, 
svolává a řídí porady vedení, hodnotí zaměstnance, podílí se na provozním chodu organizace, dále se 
vzdělává. 
 

Finanční a projektový manažer řídí všechny dostupné zdroje v projektu; řídí finanční zdroje, náklady a 
výnosy a cashflow projektu; zajišťuje strategické finanční plánování a controlling; zpracovává 
personální agendu organizace. Koordinuje postupy prací a návaznosti činností v jednotlivých úkolech; 
reportuje stav realizace projektu; řídí a kontroluje zpracování kompletní dokumentace k projektu; 

odpovídá za realizaci projektu 

Zastupuje ředitele po dobu jeho nepřítomnosti. 
 

Vedoucí sociální pracovnice je vedoucím sociálním pracovníkem služby. Navazuje prvotní kontakt s 
uživateli, mapuje situaci zájemců a uživatelů, vytváří a hodnotí individuální plány, jedná s úřady ve 
prospěch klientů, doprovází uživatele mimo zařízení, vede dokumentaci, účastní se porad a hodnocení, 
vede provozní pokladnu, vypracovává podklady pro účetnictví, metodicky vede podřízené pracovníky. 
Je klíčovou pracovnicí pro cílovou skupinu rodin s dětmi. Spoluvytváří metodiku služby, svolává a vede 
porady týmu. Dále se vzdělává. 
Kvalifikační požadavky: dle §110 odst. 4 a) - c) zákona č. 108/2006 Sb. 
 

Další odborná pracovnice přímo poskytující sociální služby navazuje prvotní kontakt s uživateli, 
mapuje situaci zájemců a uživatelů, vytváří a hodnotí individuální plány, jedná s úřady ve prospěch 
klientů, doprovází uživatele mimo zařízení, vede dokumentaci, účastní se porad a hodnocení. Je 
klíčovou pracovnicí pro cílovou skupinu ženy. Spoluvytváří metodiku služby. Dále se vzdělává. 
Kvalifikační požadavky: dle §116 odst. 5 d) zákona č. 108/2006 Sb. 

 

Pracovnice v sociálních službách – zajišťují kontakt s uživatelem, podporují uživatele v realizaci 

individuálních plánů, podílejí se na provozním chodu zařízení, doprovází uživatele mimo zařízení, vedou 
záznamy v dokumentaci. Pokrývají 24 hodinový chod zařízení. Dále se vzdělávají. 
Kvalifikační požadavky: dle §116a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. 
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Průběh poskytování sociální služby v roce 2020 

Azylový dům je novou službou, plní svůj účel od 1. 1. 2020. První klienti nastoupili do služby 14. 1. 
2020 a od té doby je služba kontinuálně využívána jak cílovou skupinou ženy, tak cílovou skupinou 
rodiny s dětmi. V průběhu roku 2020 se služba stabilizovala jak personálně, tak provozně. Pro svůj 
provoz čerpala ze zkušeností Azylového domu pro muže Speramus, který je začleněný rovněž pod 
Návrat, o.p.s. Probíhala také propagace služby v okruhu spolupracujících organizací a organizací, 
které mohli službu dále doporučit potenciálním zájemcům a klientům.     

Posláním „Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi“ 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. 

Služba je určena ženám od 18 let a rodinám s dětmi do 18 let s trvalým pobytem především na území 
Libereckého kraje, kteří jsou nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Dále je služba poskytována již sociálně vyloučeným osobám, které ztratili možnosti k bydlení, tj. 
nemají přístřeší nebo žijí v podmínkách ohrožujících zdraví a život.  

Kromě ztráty bydlení klienti azylového domu vykazují zpravidla tyto charakteristiky: 

 ztrátu rodinného nebo blízkého zázemí, 
 ztrátu zaměstnání a dlouhodobou nezaměstnanost, 
 nedostatek finančních prostředků,  
 sníženou míru schopnosti řešit situaci pouze vlastními silami. 

Podmínkou pro nástup do azylového domu je  

 ochota pomocí individuálního plánování v rámci rozsahu služby azylového domu pracovat na 

změně své životní situace k lepšímu  
 plnění smluvních podmínek (platby za pobyt a dodržování vnitřního řádu azylového domu).  

Cíle služby: 

 zmírnění patologických dopadů u lidí, kteří jsou ohroženi nepříznivou životní situací spojenou 
se ztrátou bydlení, 

 pozitivní změna životní situace uživatele služby v období mezi započetím a ukončením 
čerpání služby, 

 návrat uživatelů a přiblížení se zařazení do normálního života ve smyslu obecného chápání. 

Klienti si s podporou sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách 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) a následné bydlení.  
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Služba v roce 2020 proběhla dle zadaných cílů, klienti posléze odcházeli do návazného bydlení 
(ubytovny, byty nebo jiné instituce), klienti jsou během pobytu podporováni v mnoha praktických 
oblastech fungování státu, zejména úřadu práce, sociální odbor MML, získání následného bydlení. 
Služba umožňuje i opakované pobyty, pokud klient nezvládne samostatný život a tyto pobyty mají 
preventivní charakter.  Slouží k upevnění a prohloubení dovedností, získaných pří předchozím pobytu 
případně navázání lepší spolupráce v rámci individuálního plánovaní a aktivnějšímu zapojení do 
plnění cílů klienta.   

Spolupracující klienti mají většinou po uplynutí doby pobytu v azylovém domě našetřenou rezervu 
pro samostatný start na ubytovně nebo v soukromém bytě; klienti, kteří nejsou ochotni spořit, jsou 

edukováni o dalších službách systému sociální prevence.  

Služba spolupracuje s dalšími subjekty, nejširší spolupráce je s těmito institucemi a organizacemi: 
úřad práce, Potravinová banka, MML - sociální odbor, sociální odbory ORP, NADĚJE, Most k naději, 
Advaita, Probační a mediační služba, Charitní šatník a Psychoterapeutické centrum Inspirace. 
Navázána byla spolupráce s organizacemi Člověk v tísni, Aabyss, Rytmus, Tulipán, Maják Plus a 
Rozkoš bez rizika, kdy s těmito organizacemi hledáme nejvhodnější formy spolupráce.   

S organizací NADĚJE spolupracujeme nejvíce – z noclehárny a denního centra k nám chodí poučení 
žadatelé. Klienti řešící závislosti jsou odkazování na organizaci Advaita, v případě zájmu a motivace je 
zajištěn kontakt s terapeutem. Se sociálními odbory ORP spolupracujeme v případě vytipování 
vhodných zájemců o službu. Do psychoterapeutického centra Inspirace docházejí motivované 
klientky na individuální terapii. 

Zaměstnanci azylového domu jsou jak odborníci, kteří již mají zkušenosti s prací v azylových domech, 
tak lidé, kteří pracovali v jiné sociální službě případně v jiné sféře. Každý ze zaměstnanců prošel fází 
zácviku, kdy mu byla poskytnuta jak kolegiální podpora, tak podpora vedení. V systému práce 
v azylovém domě jsou zařazeny každodenní porady pracovníků v sociálních službách se sociální 
pracovnicí, tým pravidelně využívá podporu supervizora. Zaměstnanci absolvovali stáž v azylovém 
domě pro muže Speramus, absolvovali i školení, jak postupovat v práci s cílovou skupinou. V prvním 
roce fungování azylového domu a v rámci možností, dostupných v roce 2020, se tým snažil zdokonalit 
své kompetence v práci s cílovou skupinou, co nejlépe.  

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, hrazení nákladů, 
spojených s bydlením, dluhová problematika - splácení pohledávek); klienti se během pobytu v 
azylovém domě učí samostatně a ekonomicky vařit z potravinových komponentů, 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. 

Azylový dům se účastní všech jednání na úrovni městského rozvoje sociálních služeb a komunitních 
plánů, připravuje se aktivní zapojení do projektu Centrum bydlení Liberec. 
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Menší obce sousedící s Libercem směrují potencionální klienty do azylového domu, jedná většinou o 
osoby, které dlouhodobě spolupracují s místními sociálními odbory případně neziskovými 
organizacemi. 

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. 

Typickým klientem AD je žena s nižšími kompetencemi zvládat běžné životní nároky, často nižšího 
intelektu s četnými zdravotními i psychickými obtížemi, nemajetná, není invalidní, ale vzhledem ke 
zdravotnímu stavu nezvládne fyzicky nároky v dostupném zaměstnání (operátor výroby, uklízečka), 
nezvládá pracovní tempo. Situace bývá zkomplikována etapovitou konzumací alkoholu případně 
jiných návykových látek. Díky předchozímu způsobu života bývají zpřetrhány její přirozené sociální 
vazby. Bývají přítomny dluhy z minulosti, které jsou již v exekuci. Typickou klientkou je žena, která má 
za sebou dlouhodobou zkušenost s domácím násilím. Je také klientkou hmotné nouze, která z důvodu 
bezpečí, lepších hygienických a sociálních podmínek dává přednost azylovému domu před 
ubytovnou. Klientky rovněž charakterizuje jejich emoční labilita, nezvládají konfliktní situace, často 
využívají adaptační mechanismy, které jim ztěžují sociální fungování ve společnosti. Mají opakované 
problémy s úředními institucemi – neplatnost dokladů, správní nedoplatky, exekuce nařízené 
soudem, ale stávají se rovněž obětmi podvodů. Jejich schopnost sebeobsluhy a dodržování 
hygienických návyků je na dobré úrovni. Klientky přicházejí do AD z přechodných ubytování 
v noclehárnách, ubytovnách, případně od příbuzných a známých. Jedná se o tzv. skryté, případně 
potenciální bezdomovkyně. 

Rodiny v AD jsou opět charakterizovány nižšími kompetencemi rodičů zvládat nároky běžného života, 
zvládat výchovu dětí a zajistit rodině adekvátní obživu a bydlení. Často jsou zvyklí řešit vzniklé 
problémy impulzivně, ze dne na den, bez plánování budoucnosti a cílené práce na jejím řešení. 
Rodiče v těchto rodinách, vzhledem ke svým předchozím životním zkušenostem, často využívají 
adaptační mechanismy nesrozumitelné pro jejich okolí. Často jsou klienty kurátorů, OSPOD, PMS. 
Rodiny před nástupem do AD bývají, vzhledem k aktuálním možnostem ubytování, rozděleny, kdy 
žena s dětmi žije u příbuzných a otec je zjevným bezdomovcem. Vyskytuje se etapovitá konzumace 

alkoholu příp. drog. Charakteristická je předluženost, vyskytuje se insolvence a neschopnost splácet 
své závazky. V těchto rodinách se běžně vyskytuje nelegální práce, spojená se všemi riziky, která tato 
forma práce přináší.  
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POČET UŽIVATELŮ 

celkem uživatelů 37 z toho 6 rodin o 18 členech 

počet uživatelů s ukončenou smlouvou 21   

celkový počet zájemců 92   

využitý počet lůžko-dnů na všechna lůžka 4759   

obložnost (v %) 59   

obložnost u pokojů (v %) 59   

 

 

POČET UŽIVATELŮ Z ORP  
ORP Česká Lípa 1 

ORP Jablonec n. Nisou 3 

 ORP Tanvald 6 

ORP Frýdlant 3 

ORP Liberec 20 

Mimo Liberecký kraj 4 

 

 

POČET UŽIVATELŮ DLE VĚKOVÉHO SLOŽENÍ 
Věková skupina 0-5 let  2 

Věková skupina 6-14 let  7 

Věková skupina 15-18 let  0 

Věková skupina 19-26 let  1 

Věková skupina 27-64 let  26 

Věková skupina 65-80 let  1 

Věková skupina nad 80 let  0 

 

 

POČET PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PÉČI 
pracovníci v sociálních službách 7 

sociální pracovníci 1 

další odborní pracovníci 1 
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Ad 5. Lidské zdroje 

V oblasti lidských zdrojů došlo k výše uvedeným změnám v souvislosti se vznikem nové sociální 
služby.   

Ad 9. 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 10. Změna zakládací listiny, změna ve složení správní rady 
a dozorčí rady a změna osoby ředitele 

Na uvolněné místo člena správní rady po Mgr. Janu Berkim byla dne 27. 2. 2020 jmenována Ing. 
Monika Čepelková. 

 

 

 

 

 


























