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POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY

Azylový dùm pøedstavuje komplex
sociálních 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.

Cíle
1) podporovat uživatelky, aby byly schopny
samostatnì øešit své problémy a jejich
závislost na sociální pomoci byla minimální
2) podporovat uživatelky k postupnému
zaèleòování, které vede až k samostatnosti
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 finanèními
prostøedky

Zásady

- 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
zaølenìní do bìžné spoleènosti
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Azylový dùm Kladno o.p.s.
je obecnì prospìšnou
spoleèností, kterou založilo
mìsto Kladno v roce 1999
pro matky s dìtmi. Èinnost
spoleènosti byla zahájena
12.5.2000.

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

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

Bydlení
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CÍLOVÉ SKUPINY - PODMÍNKY PØIJETÍ
Smlouvu lze uzavøít

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)

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

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.
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Smlouvu nelze uzavøít
- pokud poskytovatel sociálních služeb neposkytuje
službu, o kterou osoba
žádá
- s osobou, jejíž zdravotní
stav vyžaduje poskytnutí
ústavní péèe ve zdravotnickém 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 postižené
- pokud není dostateèná
kapacita k poskytnutí sociální
služby
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Ukonèení smlouvy
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Prùbìh poskytování služby

Graf poètu ubytovaných matek a dìtí podle let
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTÌNÍ PROVOZU
3
1

V rámci zkvalitnìní prostøedí bylo vybudováno dìtské høištì.

3
3
p.Robin Tesárek .
støedních a vyšších odborných škol
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PODÌKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM INSTITUCÍM A SPONZORÙM
Azylový dùm Kladno, o.p.s. již tradiènì a
dlouhodobì spolupracuje s øadou institucí,
sdružení, firem i dobrovolníkù. Zvláštní
podìkování zasluhují:

úpravy interiéru budovy, èímž se znaènì
zlepšily ubytovací podmínky pro maminky
a dìti.

RODINNÝ
KLUB
ULITKA
Tento klub každoroènì vìnuje našemu
AD ošacení, obuv a potøeby pro maminky
a dìti ze svých bazarových akcí. Maminky
a dìti jsou nezøídka bez základního
vybavení a dary sponzora jim zásadnì
pomohou.

ÈÈK
Høivèice

Naším nejvìrnìjším a nejstarším sponzorem je sdružení Chance 4 Children.
Pracovníci tohoto sdružení pravidelnì
zásobují naše klientky èerstvou zeleninou,
ovocem a vejci. podle potøeby poskytují i
obleèení pro maminky a dìti. Vybavili
hernu AD legem a již tradiènì nezapomnìli ani na vánoèní nadílku. V letošním roce
pomohli AD s vybavením pøikrývkami,
polštáøi a povleèením.

Tato firma pravidelnì vìnuje pro naše
klienty obleèení, nábytek a další nezbytné
vìci.
Spoleènost vìnovala i finanèní
prostøedky díky nimž byl opraven zahradní
altán.

Nadaèní fond Barbora ani letos nezapomnìl na naše dìti s vánoèní nadílkou
Rotary
Club
Prag Bohemia

Díky finanèní sbírce tohoto clubu mohla být
provedena rekonstrukce koupelny v AD.

Dobrovolnice Èeského èerveného køíže z
obce Høivèice uspoøádali sbírku vybavení
do domácnosti a hraèek pro dìti.

Spoleènost Tepo vìnovala AD Kladno
sponzorský, finanèní dar v èástce 25-000,Kè. tyto prostøedky byly využity na drobné

Rodièe i žáci této mezinárodní školy
poøádají pravidelnì sbírky . Pomáhají s
vybavením nábytkem, obleèením, pracími
prostøedky, hygienickými prostøedky a pod.
O vánocích pøipravili dìtem i maminkám
bohatou nadílku.

Podìkování patøí i Mezinárodní asociaci
žen v Praze, s kterou úzce spolupracujeme.
Podìkování patøí i desítkám soukromých
dárcù a dobrovolníkù, kteøí pomáhají nejen
hmotnými dary, ale i svou osobní úèastí.
Dìkujeme
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ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ SPOLEÈNOSTI V ROCE 2013
Základní zdroje financování obecnì prospìšné spoleènosti
v roce 2013 èinily tyto výnosy:
I. Dotace Statutárního mìsta Kladna……………………………….…2 000.000,-Kè
II. IP Støedoèeský kraj……………………………………………………… 940.258,-Kè
III. Tržby za služby……………..………………………………………… 738.402,-Kè
IV. Pøijaté dary…………………………………………………………………82.000,-Kè
V. Dotace MPSV ÈR………………………………………………………….28.000,-Kè
Ú
VI. roky na bìžném úètu ………………………………………………
197,-Kè
Celkem ……………………………………………………………… 3 788.857,-Kè

Procentuální podíl jednotlivých výnosù v roce 2013

Hospodaøení spoleènosti v roce
2013 zobrazuje tabulka „Pøehled
èerpání prostøedkù na provoz v roce
2013“, kde je pro srovnání uveden
rozpoèet jednotlivých položek,
jejich skuteèné èerpání a % èerpání
vzhledem k rozpoètovaným èástkám.
Hospodaøení spoleènosti v roce
2013 skonèilo kladným
hospodáøským výsledkem ve výši
75.394,98 Kè, který bude
rozhodnutím správní rady pøeveden
do rezervního fondu spoleènosti.
Ke 31.12.2013 spoleènost eviduje
závazek vùèi svému zakladateli ve
výši 300tis.Kè. Jedná se o vratku
èásti neinvestièní dotace na rok
2013, která byla vrácena v lednu
2014 na úèet Statutárního mìsta
Kladna v souladu s pøedloženým
vyúètováním této dotace.
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Pøehled èerpání finanèních prostøedkù
v roce 2013

Audit úèetní závìrky
Na základì zákona è. 248/1995 Sb. o obecnì prospìšných spoleènostech a na základì
pøíslušného èlánku zakládací listiny spoleènosti byl proveden audit úèetní závìrky ke
31.12.2013. Audit provedla auditorská firma Audit Corporation, spol. s r.o.,è.osv.
KAÈR 074, vedoucí auditor ing.Jiøí Fišer, držitel osvìdèení è.1026.
Audit probìhl v souladu se zákonem è.254/2000 Sb. a zahrnoval ovìøení úplnosti a
prùkaznosti údajù uvedených v úèetní závìrce, posouzení správnosti a vhodnosti
úèetních postupù úèetní jednotky a posouzení celkové prezentace úèetní závìrky.
Výrok auditora je pøílohou této výroèní zprávy.
Stav a pohyb majetku a závazkù v roce 2013
Spoleènost k datu úèetní uzávìrky neeviduje žádné závazky po lhùtì splatnosti. Ke
31.12.2013 eviduje pouze závazky ve splatnosti do 30 dnù.
Spoleènost nemá žádné pohledávky ani závazky kryté podle zástavního práva.
Pro dlouhodobý majetek byly použity úèetní odpisy, které jsou stanoveny pro
jednotlivé položky dlouhodobého majetku.
Stav a pohyb majetku zobrazuje rozvaha ke 31.12.2013, která je pøílohou této výroèní
zprávy.
Fondy
V roce 2013 nedošlo k žádným zmìnám ve výši fondu základního jmìní

Procentuální podíl jednotlivých druhù nákladù
v roce 2013

spoleènosti. Stav fondu základního jmìní spoleènosti ke 31.12.2013 èinil
366.511,-Kè.
V úèetním období došlo ke zvýšení fondu rezervního a to díky pøevodu zisku z
roku 2012 ve výši 143.272,85Kè. Stav rezervního fondu k 31.12.2013 byl
1 658.754,43Kè.

Pøílohy:

è.1Rozvaha ke 31.12.2013
è.2Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
è.3 Výrok auditora k úèetní závìrce ke 31.12.2013

