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Azylový dùm Kladno o.p.s. je obec-
nì prospìšnou spoleèností, kterou 
založilo mìsto Kladno v roce 1999 
pro matky s dìtmi. Èinnost spoleè-
nosti byla zahájena 12.5.2000.

POSLÁNÍ:
Azylový dùm pøedstavuje komplex sociál-
ních služeb poskytujících individuální, 
dùstojnou, nepøetržitou a koncepèní 
pomoc matkám s nezletilými dìtmi, které 
se ocitnou v tíživé životní situaci spojené 
se ztrátou bydlení a to za úèelem jejich 
snadnìjší resocializace. 

Azylový dùm Kladno o.p.s je zaøízení, 
které na pøechodnou dobu ubytovává a za 
pomoci širší spolupráce pomáhá hledat 

další uplatnìní pro matky s dìtmi v nouzi.

 1)   podporovat uživatelky,  aby byly 
schopny  samostatnì øešit  své problémy  a 
jejich závislost na sociální pomoci byla 
minimální 
 2)      podporovat uživatelky k postupné-
mu zaèleòování, které vede až k samostat-
nosti v tìchto   oblastech : 

- v jednání s institucemi, vedoucí k øešení 
nároèných životních situací

- k získání a udržení zamìstnání

- k obnovování pøirozených vazeb s 
rodinou, pøáteli a známými

- k zajištìní jiného druhu bydlení

- pøijmutí pravidel obèanského soužití

- upevnìní hygienických, stravovacích a 
pracovních návykù

- utváøení návyku hospodaøení s finanè-
ními prostøedky

CÍLE:

POSLÁNÍ A CÍLE  
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Zásady (principy) poskytované sociální 
služby:

Zásadou pro poskytovanou službu je 
prioritní vytvoøení profesionálního, 
partnerského vztahu mezi posky-
tovatelem a uživatelem, který vzniká na 
základì nabídky a zcela dobrovolného 
vstupu do nabízeného programu ze 
strany uživatele.

Cílová skupina:

-   respektování práv a dùstojnosti uživatelek 
vychází z etického kodexu
-  rozhodnutí uživatelky týkající se øešení 
její sociální situace je plnì respektováno, 
nabízená pomoc není podmiòována pøijetím 
konkrétního øešení
-  pracovníci pøedcházejí diskriminaci a 
stigmatizaci uživatelek
-  soukromí a další práva uživatelek jsou 
pracovníky plnì respektována, pracovníci 
uživatelkám vykají
- poskytovaná pomoc je individuální 
povahy, s uživatelkou je uzavírán 
individuální plán, ve kterém si stanovuje své 
cíle a volí individuální služby 
- pracovníci motivují uživatelky k 
samostatnému pøekonání nepøíznivé 
sociální situace a posilují jejich rozhodnutí 
smìøující k sociálnímu zaèlenìní do bìžné 
  spoleènosti 

· obìti domácího násilí 

· obìti trestné èinnosti 

· osoby bez pøístøeší 

· osoby v krizi

· rodiny s dítìtem/dìtmi - matky s 
dìtmi, tìhotné ženy s dítìtem 
svìøeným   do péèe 

 

Vìková kategorie:
-     dìti kojeneckého vìku (do 1 roku)
-     dìti pøedškolního vìku (1-6 let)
-     mladší dìti (7-10 let)
-     starší dìti (11-15 let)
-     dorost (16-18 let)
-     mladí dospìlí (19-26 let)
-     dospìlí (27-64 let) 

-     obìti domácího násilí
-     žadatelky s trvalým pobytem v Kladnì a   
       spádových obcí
-      ženy samoživitelky s nezletilými dìtmi

Azylový dùm Kladno pøijímá pouze osoby 
legálnì žijící na území ÈR, dle §4 zákona 
è.108/2006Sb., o sociálních službách.

Pøednost v ubytování mají:

ZÁSADY A CÍLOVÉ SKUPINY
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Smlouvu lze uzavøít :
 - s osobou, která je schopna bìžné 
sebeobsluhy, nejeví známky intoxikace 
alkoholem nebo drogami, agresivního 
chování, èi psychické poruchy. Je srozumìna 
s pravidly a obsahem Smlouvy o poskytování 
sociální služby a s Domácím øádem a 
souhlasí s jejím dodržováním.

-    pokud poskytovatel sociálních služeb   
     neposkytuje službu, o kterou osoba 
     žádá
- s osobou, jejíž zdravotní stav vyžaduje 

poskytnutí ústavní péèe ve zdravo-
tnickém zaøízení

- pokud osoba není schopna pobytu v 
zaøízení z dùvodu akutní infekèní nemoci 
nebo by chování osoby z dùvodu duševní 
poruchy závažným zpùsobem narušovalo 
kolektivní soužití 

 -   s osobou, která pøi jednání o poskytování   
      sociální služby jeví známky intoxikace  
   alkoholem nebo drogou,  agresivního   
        chování, èi psychické poruchy 
 -   s nezletilými, pokud není ustanoven 
        zákonný zástupce
 -   s osobami, které jsou vážnì tìlesnì 
        postiženi 
 -   pokud není dostateèná kapacita k 
        poskytnutí sociální služby

Uživatelka je povinna za poskytnuté 
pøechodné ubytování platit poplatek ve výši  
70,-Kè dennì za dospìlou osobu a 40,-Kè 
dennì za dítì a to vždy do 20. dne pøíslušného 
kalendáøního mìsíce.

1. Uživatelka mùže Smlouvu vypovìdìt 
kdykoli a to i bez udání dùvodu.
2. Poskytovatel mùže smlouvu vypovìdìt 

Smlouvu nelze uzavøít

Výše úhrady 

 Ukonèení smlouvy:     

pouze z tìchto dùvodù:
        - poskytovatel nemùže službu dále 
poskytovat z provozních, finanèních, 
odborných dùvodù 
      - uživatelka hrubì porušuje své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
poskytování sociální služby.
Za hrubé porušení smlouvy se považuje:
  -  neplacení úhrady poplatku za ubytování     
  -  hrubé porušení pravidel v domácím øádu 
  -  neodùvodnìná nepøítomnost po dobu delší 
než 3 dny a nepodávání informací o svém 
pobytu a termínu návratu do AD.
 3. Smlouvu lze ukonèit dohodou smluvních 
stran. 
 4. Uživatelka nemùže práva z této Smlouvy 
postoupit na jinou uživatelku. 

Azylový dùm má vypracovaný informaèní 
leták, kde informuje o službách, které nabízí, 
o podmínkách poskytování sociální služby, 
vybavení AD a výši nájemného.
Tento leták obdrží každá žadatelka, která 
kontaktuje AD s žádostí o poskytnutí sociální 
služby. Po vyžádání je k dispozici i ostatním 
obèanùm, kteøí mají zájem o informace o AD.

Leták mají k dispozici  pracovnice Oddìlení 
sociálnì právní ochrany dìtí Magistrátu 
mìsta Kladna, zdravotnická zaøízení, školy, 
církve a další odborné organizace. 
AD dále informuje o své èinnosti na 
internetových stránkách na adrese:

Informace o AD jsou zveøejnìny také na 
internetových stránkách Magistrátu mìsta 
Kladna, v Katalogu poskytovatelù sociálních 
služeb mìsta Kladna a v registru 
poskytovatelù sociálních služeb, který je 
uveden na internetových stránkách MPSV 
ÈR – 

www.azylovydumkladno.cz

http://iregistr.mpsv.cz
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Sociální služba je poskytována na pøe-
chodnou dobu  a ubytování je kapacitnì
zajištìno pro 12 matek s dìtmi. 

1. poskytnutí ubytování po dobu platnosti  
      smlouvy, nepøevyšující jeden rok
2. vytvoøení podmínek pro samostatnou  
      pøípravu nebo pomoc s pøípravou stravy
3. vytvoøení podmínek pro zajištìní úklidu,  
    praní a žehlení osobního prádla,   výmìny  
     ložního prádla
4. umožnìní celkové hygieny 
5. pomoc pøi uplatnìní práv, oprávnìných  
  zájmù a pøi obstarávání osobních 
záležitostí:
   - pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí 
vyplývajících z individuálních plánù
   - pomoc pøi obnovení nebo upevnìní 
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora pøi 
dalších aktivitách podporujících sociální 
zaèleòování uživatelek, vèetnì uplatòování 
zákonných nárokù a pohledávek
   - smìrování podpory v samotném 
rozhodování, aktivním øešení svých obtíží a 
upevòování dovedností potøebných pro 

  

Rozsah poskytované služby:

bìžný život
6.  služby jsou poskytovány v souladu s 

vnitøními pravidly organizace a 
individuálním plánem uživatelky

7.  uživatelce mohou být poskytovány další  
      èinnosti:  
         - podpùrné programy 
           volno èasové aktivity pro matky s  
           dìtmi, pro dìti, pro matky
         - specifické programy
            orientace pøi práci na PC, internetu
         - konzultace
            s psychologem 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Azylový dùm Kladno se nachází v klidné èásti okresního mìsta Kladna, ale souèasnì poblíž 
centra, je zde dobrá dostupnost na úøady a linky MHD.Budova AD byla zrekonstruována z 
bývalé mateøské školky. Jejím majitelem je Statutární mìsto Kladno a azylový dùm ji má 
v pronájmu. Budova je dvoupatrová. V pøízemí je provozní místnost, herna, prádelna, sušár-

na, kotelna, koupelna, toaleta, dva pokoje, údržbáø-
ská dílna a koèárkárna. V prvním patøe je kanceláø 
øeditele, sociálních pracovnic, poradna pro obìti 
domácího násilí, sklady, kuchynì, koupelna, toalety 
a ètyøi pokoje. Ve  druhém patøe jsou  sklady, 
kuchynì, koupelna, toalety a šest pokojù.V objektu 
je pùda. U budovy je zahrada s altánem.V azylovém 
domì je zajištìna nezbytná fyzická ochrana pøed 
násilnou osobou prostøednictvím stálé služby, 
snímáním vstupu kamerovým systémem a používá-
ním signalizaèního zaøízení pro otevøení vstupu. 

Bydlení
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Služba je poskytována na základì zpracova-
ných smìrnic a postupù dle Standardù kvality sociál-
ních služeb. Prvním kontaktem s žadatelkou je zjištìna 
situace, která ji pøimìla  vyhledat námi nabízenou 
službu. 

 Do Azylového domu Kladno, o.p.s. je pøijata 
žadatelka  na základì jednání  o podmínkách poskyto-
vané služby a vyplnìné žádosti o pøijetí.

Vìtšinou je klientka z kladenského regionu, v 
pøípadì volných ubytovacích kapacit je místo obsaze-
no žadatelkou z jiného regionu. V pøípadì volných 
kapacit je ubytování  poskytnuto  žadatelce nejprve na 
dobu 1 mìsíce, v pøípadì nedoøešené situace  je možné 
požádat o prodloužení služby, maximálnì však na dobu 
jednoho roku.  

Dùvodem prodlužování smlouvy  je  ve vìtšinì 
pøípadù nedostateèné finanèní zajištìní pro pronajmutí 

bytu v dobì péèe matky o dìti do tøí let, pøípadnì vìtší 
poèet malých dìtí. 

Nabídnuto  je sociální a psychologické  
poradenství, možnost spolupráce s dalšími odborní-
ky.  S uživatelkou je dohodnut individuální plán se 
stanovenými postupnými kroky k øešení její situace. 
Monitorována je její péèe o dìti,  dovednost hospo-
daøit se svými finanèními prostøedky a probíhající 
plánované kroky v øešení životní situace.
                                         

Pobyt uživatelky konèí na základì jejího 
rozhodnutí kdykoliv nebo  uplynutím sjednané doby 
ve Smlouvì o poskytování sociální služby, pøípadnì z 
rozhodnutí øeditele azylového domu z dùvodu 
porušení ujednání ve Smlouvì o poskytovaní sociální 
služby.

PRÙBÌH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Graf  poètu ubytovaných dìtí a matek podle let
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Graf  poètu ubytovaných dìtí a matek podle let
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Provoz zaøízení v roce 2010 zajiš�uje øeditel, 3 
sociální pracovnice, vrátní a v rámci  pracovního 
úvazku vrátného jsou provádìny drobné údržbáøské 
práce.
 Dobrovolníci z Farní charity v Kladnì vykonávali v 
prùmìru pro azylový dùm na základì Dohody o 
spolupráci pìt noèních  služeb za mìsíc  ve vrátnici 
zdarma.
   Na základì mandátních smluv pokraèuje 
spolupráce s úèetní i psycholožkou.

Statutárním orgánem spoleènosti byla v roce 2010 
správní rada jejímž pøedsedou byl  Mgr. Miroslav 
Vacek. 

Azylový dùm má pronajatu budovu, která je 
majetkem Statutárního mìsta Kladna. Objekt 
neprošel v roce 2010 žádnými stavebními úpravami. 
V rámci omezeného rozpoètu byly stavební práce 

Statutární orgány spoleènosti

Objekt azylového domu

zredukovány pouze na nutné opravy a øešení 
havarijního stavu a to: oprava zatékající støechy u 
komína, oprava topení, byly vymalovány nìkteré 
pokoje a chodby a další drobné opravy.

Spolupracujeme se sociálními pracovnicemi
Magistrátu mìsta Kladna, lékaøi, školami, 
pomáhajícími organizacemi. I v roce 2010 
pokraèovala spolupráce s Policií ÈR i
Mìstskou policií Kladno v oblasti problematiky
domácího násilí.
V tomto roce jsme rozšíøili spolupráci s
Dobrovolnickým centrem v Kladnì. Maminky i dìti 
využívají již dva programy tohoto centra. 
Program 5P – jeho základní náplní je aktivní a
smysluplné trávení volného èasu dìtí  s  
dobrovolníkem, které vychází z kamarádského 
vztahu dvojice.
Program Dobrovolníci pro rodiny s dìtmi – 
dobrovolníci docházejí do azylového domu a zde 
organizují volnoèasové aktivity pro dìti. Tyto 
aktivity jsou skupinovou aktivitou, která má dìtem i 
jejich matkám ukázat možnosti trávení volného èasu, 
umožnit jim, aby se odreagovaly, nìco hezkého 
zažily a pøípadnì si nìco hezkého vyrobily.
Využíváme kontaktù s pracovními agenturami z
dùvodu získávání možností brigád a pracovních
pomìrù pro uživatelky.
Azylový dùm nabízí studentùm støedních, vyšších 
odborných a vysokých škol  možnost odborné praxe 
v zaøízení.

Spolupráce s dalšími organizacemi

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTÌNÍ PROVOZU



Programy, projekty a akce

Život v azylovém domì je stále rámován péèí o 
dìti, aktivizací sil maminek pro zajištìní lepší 
budoucnosti, získáváním dùležitých informací , 
nových dovedností, zkušeností, hledáním 
zamìstnání, bydlení, podporou pro úpravu 
vztahù, atp.
Dìti samostatnì, ale i s maminkami, se mohou 
tradiènì pravidelnì úèastnit výtvarných, 
hudebních, pracovních dílen, spoleèných 
vycházek èi cvièení. 

Tento rok jsme uspoøádali za podpory Magistrátu 
mìsta Kladna výlety s maminkami i dìtmi do
železnièního muzea v Lužné u Rakovníka, do 
záchranné stanice Aves. Dìti mìly možnost 
navštívit divadelní pøedstavení v loutkovém 
divadle Lampion, cirkusové pøedstavení Cirkusu 

JO-JO a mìly možnost navštívit Lanové centrum 
v Kladnì. Kromì výše zmínìných aktivit jsme v 
prúbìhu celého roku poøádali spoleèné aktivity v 
hernì, spoleèenské místnosti, v kuchyni i na 
chodbách.
Mezi nejvìtší patøí tradiènì oslava Vánoc, 
Mikulášská, karnevaly, oslava Dne dìtí a 
èarodìjnice.

V záøí jsme opìt požádali o poskytnutí finanèní 
dotace ze státního rozpoètu MPSV a mìsta 
Kladna. Získané finanèní púrostøedky  by mìly 
sloužit k pokrytí pouze provoznícvh nákladù ( 
výmìna oken, zateplení budovy, bude nutné øešit 
z investièních prostøedkù mìsta Kladna)

Plány do budoucna

VÝROÈNÍ ZPRÁVA  ZA ROK 2010 str.8

PROGRAMY, PROJEKTY, PLÁNY
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Podìkování v š e c h z azylového domu patøí všem  
sponzorùm. Jejich velkorysost byla smìrována 
hlavnì k dìtem . 
Pokraèovala a stále se rozšiøovala spolupráce s 
køes�anskou humanitární organizací CHANCE 4 
CHILDREN . Vrámci jejich programu Robin Hood 
opakovanì od sponzorù dovážejí ovoce a
zeleninu, obleèení, hraèky, nábytek a pleny. 
Maminky s dìtmi využily i nabídku vstupenek na 
cirkusová pøedstavení a muzikály A� žije rokenrol! 
a  Je tøeba zabít Davida. Podaøilo se díky chan-
ce4children také navázat spolupráci s International 
school of Prague, která pøipravila pro dìti bohatou 
vánoèní nadílku a v prùbìhu celého roku  poøádá 

pravidelné sbírky šatstva a potøeb pro domácnost.
Velkou sponzorskou akcí byl i v roce 2010 
Pohádkový strom primátora mìsta Kladna. 
Malovaná pøáníèka každého dítìte byla splnìna, 
dìti byly š�astné a spokojené .
 Žáci 5.ZŠ zorganizovali finanèní sbírku i sbírku 
darù pro dìti i maminky, nacvièili vystoupení pro 
dìti a pøedali všechny získané dary.

Zamìstnanci ze spoleènosti Vodafone a.s. uspoøádali 
zábavnì sportovní odpoledne pro dìti s maminkami. 
Dìti mìli možnost sportovata dovádìt. Na závìr 
dostaly dáreèky. 

Fleur de Santé – prádlo a kosmtika
Robik sadové úpravy,
Dologa Robert - vánoèní dárky pro dìti
Obèanské sdružení Život dìtem – kojenecké potøeby
Team Consult – vánoèní dárky pro dìti
Billa, spol. s r.o. – finanèní dar na velikonoèní 
balíèky

Maata – soukromá školièka – finanèní dar, sbírka
š a t s t v a  a  p otøeb pro domácnost
LEGO Trading s.r.o.- hraèky
SIMBA TOYS CZ, spol.s.r.o.- hraèky
Nadaèní fond Barbora – plyšové hraèky
Anonymní dárci - obleèení, hraèky, nádobí,
ložní prádlo, knihy, koèárky, dìtská strava.

Další spoleènosti , které poskytly hmotné a 
finanèní dary:

DÁRCI A SPONZORSKÉ AKCE
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