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V Jeseníku 26. 6. 2015

Úvod
Výroční zpráva za období roku 2014 se zabývá aktivitami, které realizoval spolek Boétheia
Společenství křesťanské pomoci Jeseník (dále jen SKP Boétheia).
Výroční zpráva pracuje s informacemi, které obsahují následující dokumenty:
 zápisy Rady SKP Boétheia,
 zápisy schůzek Pracovního týmu,
 zápisy Operativních schůzek užšího pracovního týmu,
 zápisy porad s uživateli služeb,
 zápisy sociálního pracovníka,
 záznamy rozhovorů pracovníků v přímé péči s uživateli služeb,
 záznamy neformálních aktivit uživatelů služeb,
 provozní zápisy pracovníků všech zařízení SKP Boétheia,
 údaje pracovníků účtárny a administrativního oddělení.
Výroční zprávu doplňuje příloha, která zahrnuje: účetní zprávu, informace administrativního úseku
a informace, které poskytli vedoucí jednotlivých služeb. Obsah výroční zprávy doplňují údaje, které
byly součástí monitorovacích a závěrečných zpráv. Výroční zpráva je doplněna fotografiemi.

Činnost členů rady SKP Boétheia v roce 2014
Členové Rady se setkávali jednou měsíčně, podle potřeby i častěji. Schůzky se konaly dle časového
harmonogramu. Setkávání členů Rady byla doplňována mimořádnými schůzkami, na kterých byly
řešeny především neodkladné problémy.
Základní program schůzek členů Rady SKP Boétheia:





kontrola činnosti všech zařízení v daném měsíci,
seznámení se s aktualizovanými měsíčními údaji všech zařízení SKP Boétheia,
návrhy řešení mimořádných situací,
hodnocení činnosti zařízení v delším období (čtvrtletí, půlrok a rok).

Radě byly předkládány především tyto informace:
 aktuální personální stav zaměstnanců,
 aktuální stav financí,
 kvalitativní a kvantitativní údaje všech zařízení.
Podle potřeb zaměstnanců a uživatelů navštěvovali členové Rady zařízení Azylového domu
minimálně 1x za měsíc. Většinou byly realizovány týdenní návštěvy zařízení některým z členů Rady
SKP Boétheia.
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Služby sociální prevence
v roce 2014
Služby zařízení SKP Boétheia byly poskytovány v souladu se záměrem poslání spolku Společenství
křesťanské pomoci Boétheia a v souladu se zadanými projektovými záměry. Projektové záměry jsou
realizovány ve dvouletém časovém horizontu. Poskytované služby se v roce 2014 neměnily.
Zachovány zůstaly všechny stanovené podmínky služeb – např. lůžková kapacita, druhy služeb a
jednotlivé úkony.
1. Azylový dům pro muže a ženy - pobytová služba, adresa zařízení: ulice O. Březiny č. 228,
Jeseník, lůžková kapacita - 48 lůžek.
K Azylovému domu pro muže a ženy patřila i neregistrovaná služba nazvaná:
„Startovací byty“, které se nachází v Jeseníku na adresách:
a) Lipovská ulice č. 100, Jeseník - 5 lůžek, zrušeno v dubnu 2014 (dům, který vlastnilo
Město Jeseník, byl prodán soukromé osobě),
b) Vodní ulice č. 225, Jeseník - 2 lůžka,
c) Školní ulice č. 54/8, Jeseník - 3 lůžka.
Do dubna 2014 byla kapacita i využití Startovacích bytů 10 lůžek, od května 2014 to bylo
5 lůžek.
2. Azylový dům pro rodiny s dětmi - pobytová služba, adresa zařízení: ulice Seifertova
č. 689, Jeseník, ubytovací kapacita: 7 pokojů pro rodiče s dětmi.
3. Nízkoprahové denní centrum - adresa totožná s adresou AD pro muže a ženy, okamžitá
kapacita 10 osob. V rámci této služby jsou poskytovány i některé druhy fakultativních služeb.
Umístění: přízemí budovy AD pro muže a ženy.
4. Noclehárna pro muže - adresa je totožná s AD pro muže a ženy, maximální denní kapacita
10 lůžek. Umístění: přízemí budovy AD pro muže a ženy.
5. Noclehárna pro ženy - adresa: Seifertova 689, Jeseník. Kapacita noclehárny 4 lůžka.
Umístění: přízemí budovy, kde je umístěn AD pro rodiče s dětmi.
6. Terénní služba - adresa: kancelář TP Boétheia, o.p.s., č. 568, K. Čapka 1147, Jeseník.
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Realizované projekty v roce 2014
Úvodem:
Služby a podmínky, za kterých byly naše služby poskytovány, jsou definovány Zákonem
o sociálních službách č.108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb.
V roce 2014 byly realizovány aktivity Azylového domu pro muže a ženy, Azylového domu
pro osamělé rodiče s dětmi, Nízkoprahového denního centra, služby Noclehárny pro muže,
Noclehárny pro ženy a Terénní služba.
V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byl projekt nocleháren financován z prostředků MPSV ČR.
Finance pro Individuální projekty byly získány především z prostředků sociálních fondů EU a to
prostřednictvím Olomouckého kraje, sídlo: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
Terénní služba byla financována v rámci projektu „Individuálního plánu Města Jeseníku“.

Slavnostní setkání zástupců MěÚ Jeseník a hostů s obyvateli Azylového domu
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Projekt
Azylový dům pro muže a ženy

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Název služby (podle rozhodnutí o registraci) Azylový dům pro muže
§ dle zákona č. 108/2006 Sb.
§ 57
Identifikátor (z rozhodnutí o registraci)
9351419
Popis realizace služby
Aktivity Azylového domu pro muže a ženy byly v roce 2014 realizovány v souladu s rozhodnutím
o registraci:
1. Azylový dům pro muže, ulice O. Březiny číslo 228, Jeseník.
2. Samostatné byty: 3 byty ve městě Jeseníku. Pozn. existence těchto bytů je v dalších letech
nejistá - prodej bytů soukromým osobám, rozsáhlá rekonstrukce, likvidace apod.
Azylový dům pro muže a ženy poskytoval své služby cílové skupině mužů a žen ve věku od 18 let
výše, výjimečně i starším seniorům. Poskytovány byly především tyto služby:
1. primární pomoc - poskytnutí střechy nad hlavou, možnost hygieny a stravy,
2. sekundární pomoc - stabilizace psychického a fyzického stavu klienta,
3. terciární pomoc - cílem bylo obnovení vnitřních sil uživatele spojené s aktivizací jeho
nabytých dovedností, které by měly podpořit uživatele v tom, aby se zařadil do běžné
společnosti, a které by se mělo mimo jiné projevit novým bydlením uživatele mimo zařízení
azylového domu a také tím, že si uživatel udržel nebo zajistil zaměstnání.
Poskytované služby zajišťovaly:
a) základní potřeby - střechu nad hlavou, hygienu, nabídku nápojů a nabídku celodenní stravy,
b) další potřeby: poradenství, psychosociální pomoc, poskytnutí informací, zprostředkování
potřebných kontaktů, případně zprostředkování pomoci dalších odborníků.

5

Informace o financování projektu.
Největší finanční náklady byly spojeny s provozními náklady, zde převažují výdaje související
s proplácením mezd zaměstnanců a s placením sociálního a zdravotního pojištění. Další výdajovou
položku představují platby za energie: elektřina, voda a teplo, a dále za běžnou údržbu a za opravy.
Níže uvedené statistiky ukazují složení cílové skupiny příjemců pomoci a popis aktivit, které mohly
být díky podpoře Individuálního projektu Olomouckého kraje realizovány. Všechny služby byly
realizovány v souladu se Zákonem o sociálních službách.
Prezentace projektu AD u hlavní komunikace

Azylový dům pro muže a ženy 2014

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Věk

Trvalé bydliště

Pohlaví

do 26 let
do 40 let
do 65 let
nad 65 let
Celkem
Olomoucký kraj
z toho z Jeseníku
Ostatní kraje ČR
Celkem
Muži
Ženy
Celkem

Lůžko dny
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6
13
45
6
70
64
24
6
70
60
10
70
15 870

Věkové složení uživatelů

Uživatelé podle pohlaví

Uživatelé podle bydliště

do 26 let
do 40 let

Ol.kraj

ženy

Jeseník

muži

ČR

do 65 let
nad 65
let

1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
Primární ukazatele
Počet lůžkodnů
Sekundární ukazatele
Počet intervencí – minimálně 30 minutové jednání s uživatelem nebo zájemcem o službu: 30
- 59 minut 1 intervence, 60 - 89 minut 2 intervence apod.
Počet kontaktů
Mapování potřeb uživatele, neformální rozhovor, podpora při doučování, podání informace,
- zpravidla 10 minutové jednání s uživatelem nebo zájemcem o službu
Jednání s institucemi ve prospěch klienta
Telefonické rozhovory uskutečněné ve prospěch klienta
Pomoc uživateli při vyplnění žádosti
Počet skupinových aktivit
Počet účastníků skupinových aktivit

15870
192
6444
4946
228
1205
65
109
417

Popis poskytovaných služeb sociální prevence v roce 2014
Azylový dům
Služba ubytovny Azylového domu pro muže a ženy byla realizována v období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014. Provoz služby byl financován prostřednictvím KÚ OK (Krajského úřadu
Olomouckého kraje). Služby ubytovny Azylového domu využilo v období ledna až prosince 70
uživatelů (60 mužů a 10 žen).
Poskytovaná služba Azylového domu pro muže a ženy nabízela uživatelům tyto základní činnosti
(dle Zákona o sociálních službách):
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• poskytnutí ubytování,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Od ledna do prosince 2014 bylo v Azylovém domě ubytováno průměrně denně 43 uživatelů - tomu
odpovídá 15 870 lůžko dnů. V tomto roce bylo vydáno 11 460 ks jídel, z toho bylo 2 761 ks jídel
vydáno zdarma uživatelům, kteří byli zařazeni do "Okamžité krizové pomoci". Tato forma pomoci
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byla poskytnuta uživatelům, kteří byli bez financí a ocitli se v hmotné nouzi. Výběr potřebných osob
prováděl pracovní tým, ve složení: vedoucí, sociální pracovník a klíčový pracovník. Počet intervencí
dosáhl v roce 2014 192 intervencí. Počet kontaktů dosáhl v tomto období celkem počtu 6 444. Z toho
jednání s institucemi ve prospěch uživatelů bylo uskutečněno v počtu 228, uskutečnilo se celkem
1 205 telefonních rozhovorů, které byly vedeny ve prospěch uživatele. Uživatelům byla poskytnuta
pomoc při vyplňování různých písemných dokumentů – celkem 65. Počet skupinových aktivit dosáhl
počtu 109 aktivit se 417 účastníky.

Aktivity v roce 2014:
1. společenské aktivity
Pro uživatele bylo zorganizováno promítání filmů podle jejich výběru přímo v Azylovém
domě - 10krát.
Uskutečnily se dvě vyjížďky za pamětihodnostmi Jesenicka. Výlet na Maria Hilf a výlet
do Javorníku.
Pro uživatele se podařilo sjednat netradiční zimní návštěvu jeskyní Na pomezí.
Modlitební chvíle se konaly v kapli azylového domu 2x týdně.

Poutní místo Maria Hilf Zlaté Hory

Rejvíz
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2. sportovní aktivity
Dvakrát se uskutečnila návštěva fotbalového utkání 3. MSFL v Mikulovicích.
Proběhla příprava na fotbalový turnaj AD v Ostravě,
Vrcholem aktivit byla účast uživatelů na fotbalovém turnaji v Ostravě - tzv. „Samaritán
Open“ v květnu 2014.
Nepodařilo se zprovoznění sportovní aktivity – stolního tenisu.

Fotbalový turnaj Azylových domů ČR v Ostravě 2014

Předání ceny našemu družstvu
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3. vzdělávací a poznávací aktivity
Uskutečnil se „Den otevřených dveří“ 18. 3. 2014 - informace týkající se historie vzniku
zařízení Azylového domu Boétheia.
Uskutečnil se 6x kurz „Cesta za současnými životními prioritami“ s terapeutkou, účastníků bylo
19 a „Motivační kurz“ s terapeutkou 6x s 29 účastníky.
Porady s uživateli se konaly 10x a uskutečnilo se předvánoční setkání s uživateli.

Účastníci kurzu v Azylovém domě

4. ostatní aktivity
Houbo braní – vycházka do lesa spojená se sběrem hub.
Svépomocné vybudování okrasného koutku na zahradě Azylového domu – vybudování
opěrných zídek, vysázení okrasných rostlin, úprava terénu.

Byla zprostředkována nabídka účasti klientům na aktivitách, které se konaly v městě
Jeseníku:
promítání filmů na Masarykově náměstí,
hudební festival v prostorách bývalého Moravolnu,
nabídka účasti na Bohoslužbách místních církevních sborů,
nabídka účasti na předvánočních aktivitách.
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Projekt
Nízkoprahové denní centrum
Nízkoprahové denní centrum poskytuje ambulantní služby pro osoby bez přístřeší.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Kapacita nízkoprahového denního centra: 10 osob v jeden okamžik.

Věk

Příslušnost

Pohlaví

osoby do 18 let
osoby do 26 let
osoby do 40 let
osoby do 65 let
osoby nad 65 let
neuvedený věk
Celkem osob
Olomoucký kraj
ČR
Mimo ČR
neuvedeno
Celkem
muži
ženy
Celkem

Počet návštěv NDC
Počet nových uživatelů
Počet kontaktů
Telefonické hovory ve prospěch uživatelů (počet a jméno uživatele)
Jednání s institucemi ve prospěch uživatele (policie, ÚP, MěÚ,
nemocnice, apod.
Počet uživatelů, kterým bylo vydáno oblečení, obuv, nebo vypráno
prádlo
Počet vydaných jídel
Kontakt – zpravidla 10 minutové jednání s uživatelem
Pomoc uživateli při vypsání žádosti
Intervence – minimálně 30 minutové jednání s uživatelem
Počet skupinových aktivit
Počet účastníků skupinových aktivit

0
17
54
41
6
0
118
92
23
3
0
118
100
18
118

2298
118
3355
198
146
153
901
1971
44
113
15
46

Za rok 2014 navštívilo Nízkoprahové denní centrum 118 uživatelů: 100 mužů a 18 žen.
Návštěv se uskutečnilo 2 298, denní průměr 6 uživatelů.
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Uskutečnilo se 113 intervencí, kontaktů 3 355. Z toho 198 telefonických rozhovorů ve prospěch
uživatele, jednání s institucemi 146, vydaných jídel 901, pomoc při vypsání žádosti apod. 44,
vypráno osobní prádlo nebo vydáno oblečení ze šatníku AD 153 klientům.
Skupinové aktivity nízkoprahového denního centra:
1. Hledání zaměstnání
2. Hledání práce na internetu
3. Žádost o dávku hmotné nouze, Mimořádná okamžitá pomoc 3x
4. Promítání filmů, porady s uživateli, předvánoční setkání a výlety byly společné aktivity
s uživateli Azylového domu.

Projekt
Noclehárna
Noclehárna pro muže (AD1) a noclehárna pro ženy (AD2) v roce 2014
Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí přenocování.
Adresa a kapacita nocleháren:
Noclehárna pro muže: ulice O. Březiny 228, Jeseník: kapacita 10 lůžek
Noclehárna pro ženy: ulice Seifertova 689, Jeseník: kapacita 4 lůžka
AD1

AD2

Osoby podle věku
osoby do 26 let
osoby do 40 let
osoby do 65 let
osoby nad 65 let
neuvedený věk
Celkem osob

muži
12
36
42
4
0
94

ženy
4
7
3
3
0
17

celkem
16
43
45
7
0
111

Osoby podle příslušnosti
Olomoucký kraj
ČR
Mimo ČR
neuvedeno
Celkem
Lůžkodny
Průměrné obsazení na 1 noc za rok

73
19
2
0
94
2103
6

10
5
2
0
17
204
1

83
24
4
0
111
2307
7

V roce 2014 bylo na noclehárně pro muže ubytováno 94 mužů a na noclehárně pro ženy 17 žen.
Průměrný denní (noční) stav byl 7 klientů: 6 mužů a 1 žena. Lůžko dnů bylo 2 307.
Počet vydaných jídel 355 ks.
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Další aktivity Azylového domu pro muže a ženy
Terénní služba
V roce 2014 byla realizována v plném rozsahu aktivita Terénní služby.
Výstupy a zpráva vedoucího terénní služby
Individuální projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ č. CZ.1.04/3.2.00/55.00006, realizovaný Městem Jeseník,
je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR

Boétheia – společenství křesťanské pomoci, O. Březiny 28/228, 790 01 Jeseník
IČ: 62352946, DIČ: CZ62352946, č. ú.: 1901398399/0800
tel.: 584 412 669, e-mail: ad.jesenik@seznam.cz , www. boétheia.eu.
Realizátor zakázky č. 05/2012/55.00006
„ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍCH PROGRAMŮ A FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB“
v rámci projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ r. č.: CZ.1.04/3.2.00/55.00006

Informace k Terénní službě:
Zajištění terénních programů ke zvyšování sociálních a profesních dovedností cílové skupiny
s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného poradenství a motivačních
seminářů.
Předmět zakázky:
Cílová skupina: osoby bez domova, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně
vyloučené na území Mikroregionu Jesenicko.
Mikroregion Jesenicko: území pěti obcí (Jeseník, Česká Ves, Lipová-lázně, Bělá pod Pradědem,
Ostružná).
Dodavatel prostřednictvím sociálních služeb terénních programů, ambulantních forem
odborného poradenství a dalších fakultativních činností poskytuje služby vedoucí ke snížení
dopadů sociálního vyloučení osob v lokalitě Mikroregionu Jesenicko a azylových domů v Jeseníku.
Cílem je poskytovat sociálně vyloučeným osobám přístup ke službám umožňující návrat na trh
práce, bydlení a vzdělávání.
Požadovaný výstup zakázky:
 Minimálně 66 podpořených unikátních osob cílové skupiny z území Mikroregionu Jesenicko
prostřednictvím terénních programů, fakultativního odborného poradenství a motivačních seminářů
(unikátní osoba je započítána pouze jednou a to bez ohledu na to, kolik podpor obdržela).
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Za rok 2014 máme 83 unikátních osob, z toho je 39 žen a 44 mužů.
Poskytnout 252 hodin fakultativní služby odborného poradenství (právník, psycholog,
terapeut, dluhový poradce atd.)
v roce 2014 bylo čerpáno:
 Právní - bylo čerpáno 53 hodin
 Dluhové - bylo čerpáno 74 hodin
 Pracovní diagnostika - bylo čerpáno 4 hodiny
Poskytnout 70 motivačních seminářů – 1 seminář = 4 hod., v 7 sériích desetidenních seminářů
v celkovém rozsahu 280 hodin, z toho jeden seminář k dluhové problematice realizovaný
prostřednictvím realizátora klíčové aktivity KA 03 a jeden realizovaný prostřednictvím
realizátora klíčové aktivity KA 06.
Motivační semináře v roce 2014:
 10 motivačních seminářů (jedna série) bylo uskutečněno v AD Boétheia
 15 motivačních seminářů (jedna a půl série) bylo uskutečněno na DC Restart

Za realizátora - SKP Boétheia
Daniel Horký
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Projekt
Azylový dům pro rodiče s dětmi

Tento projekt je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

Název služby (podle rozhodnutí o registraci)
§ dle zákona č. 108/2006 Sb.
Identifikátor (z rozhodnutí o registraci)

Azylový dům pro rodiče s dětmi
§ 57
2467733

Popis realizace poskytované sociální služby
Forma poskytované sociální služby: pobytová
Azylový dům pro rodiče s dětmi v Jeseníku, ulice Seifertova č. 689, realizoval v roce 2014
tyto služby:
-

-

poskytnutí střechy nad hlavou,
poskytnutí tepla, hygieny, staršího ošacení,
umožnění přípravy stravy, možnost odběru
hotových jídel z Azylového domu pro muže a
ženy v Jeseníku,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
poskytnutí psychosociálního poradenství,
pomoc dalších odborníků, vždy na základě
individuálních potřeb uživatele (zdravotník,
psycholog, terapeut, právní poradenství –
prostřednictvím sjednaných služeb, případně ve spolupráci s jinými sociálními službami).

Dále byly zajišťovány tyto aktivity:
-

sociálně aktivizační služby,
vzdělávací činnosti,
pomoc terapeuta, psychoterapeuta, lékaře, vždy na základě individuálních potřeb zájemce,
volnočasové aktivity dětí, pomoc s péčí o děti, doučování.

15

Zpráva o činnosti Azylového domu pro rodiče s dětmi za rok 2014
Azylový dům pro rodiče s dětmi byl od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 financován z krajského projektu
CZ.1.04/3.1.00/05.00064 Azylové domy pro rodiny s dětmi. V roce 2014 byla realizována druhá
polovina projektu. Po ukončení každého čtvrtletí byla vypracována a odevzdána monitorovací
zpráva, ve které se sledovaly předepsané indikátory a kazuistiky.
V období roku se hlásilo k pobytu v azylovém domě
40 uchazeček, se kterými bylo vedeno jednání. Z toho
20 uchazečkám byla poskytnuta služba. Tři
uchazečky měly opakovaný pobyt. Z azylového domu
odešlo 13 uživatelek. V tomto období se narodily
našim uživatelkám 4 děti.
Naše zařízení poskytlo praxi studentkám převážně
vysokých a vyšších odborných škol.
Pravidelně měsíčně probíhaly porady pracovního
týmu a týmové supervize, s výjimkou srpna.
Zaměstnanci využívali i možnost individuální
supervize.
V roce 2014 proběhlo 200 skupinových aktivit např.:
ve spolupráci s církví Nová naděje jsme uspořádali Maškarní karneval pro děti,
proběhl výlet do Fauna parku v Horní Lipové,
spolu s maminkami a dětmi jsme připravili výkresy na výstavu Fantazie bez hranic - Děti
Jesenicka ve vestibulu Jesenické nemocnice,
uspořádali jsme akci „Společenské účesy a péče o nehty“,
ve spolupráci se Sdruženou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) jsme uspořádali výlet
na bazén do Priessnitzových lázní v Jeseníku,
v září jsme uspořádali zájezd na derniéru muzikálu Příběh z Hameln, který nastudovalo divadlo
Moravia o. s.Vápenná,
navštívili jsme ve Vodní tvrzi vernisáž výstavy Kouzlo loutkového divadla,
byli jsme na Dni otevřených dveří v místní pekárně,
uspořádali jsme Mikulášskou besídku s nadělováním balíčků pro děti a samozřejmě i vánoční
besídku,
také jsme oslavili Den matek a Den dětí.
Uspořádali jsme s našimi uživatelkami bezpočet besed na rozličná vzdělávací témata např.
- výchova dítěte,
- beseda o přednostech předškolních zařízení,
- základní návyky před nástupem do školky,
- půjčky a jejich následky,
- povídání o cukrovce,
- beseda o Romství,
- probrali jsme práva a povinnosti rodičů,
- péče o chrup,
- informace o bezdomovectví a sociálním bydlení,
- povídali jsme si o společenských účesech a jak pečovat
o nehty,
- pořádali jsme burzy oblečení, různé hry, cvičení a
zpívání s dětmi.
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Spolupráce s jinými organizacemi a úřady:
Ve spolupráci s církví Nová Naděje jsme uspořádali v únoru Maškarní karneval se soutěžemi a
odměnami pro děti. Probíhala pravidelná úterní setkávání s pastorem této církve a ve čtvrtek
s pastorem Křesťanského společenství. Účastnili se zaměstnanci i uživatelé s dětmi.
Ve spolupráci se sdružením „Na Jedné lodi“ jsme se již podruhé zapojili do akce „Vánoční strom“
a děti obdržely dárky dle vlastního přání.
Spolupráce s ÚP: vyřizování dávek hmotné nouze,
příspěvku na péči i SSP.
Dále s MěÚ s oddělením sociálně právní
ochrany dětí, kdy konzultujeme složité situace
našich uživatelek a také přijetí nových.
Uskutečnily se tři případové konference a beseda
na téma novely zákona o sociálně-právní ochraně
a co z toho vyplývá pro naše uživatele.
Dále jsme spolupracovali s obecními úřady např.
v České Vsi, Lipové – lázni, v Mikulovicích.
DD Sněženka, ve kterém byla umístěna dcera naší
uživatelky.
Policií ČR, která řeší většinou problémové chování návštěv, často v nočních hodinách.
Spolupráce proběhla také s Probační a mediační službou.
Členové našeho týmu byli na stáži ve sdružení Zahrada 2000 a v Dětském domově Sněženka
v Jeseníku.
Přijali jsme pozvání ke kulatému stolu zástupců Azylových domů pro rodiče s dětmi
v Šumperku.
U příležitosti Mezinárodního dne sociální práce se jeden pracovník zúčastnil setkání o historii
sociální práce a dobrovolnictví v Jeseníku. V únoru jsme prezentovali naše zařízení na tiskové
konferenci pořádané městem Jeseník.
V rámci zvyšování naši odbornosti jsme absolvovali vzdělávací kurzy a workshopy:
Uplatnění asertivity při jednání s uživatelem
Prevence syndromu vyhoření
Time management
Poradenské dovednosti zaměřené na aktivizaci uživatele
Úvod do problematiky prezenčních dovedností pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
Workshopu "Bezdomovci dnešního dne" pořádaného Krajským úřadem v Olomouci
Setkání s inspektory Úřadu práce v Jeseníku
Workshopu Sociální integrace na Jesenicku, který se konal za účasti starostky města Jeseník
Seminář Řešení předluženosti osob v teorii i v praxi
Podařilo se vybudovat zastřešení vstupního schodiště a proběhla obnova kamerového systému.
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V tabulce jsou v číslech uvedeny naše další aktivity
1.
2.

Pomoc specialisty: Poradna pro rodinu 2 uživatelé, psychoterapeut 4 uživatelé - 10 konzultací,
psychiatr 1 uživatelka.
Telefonické hovory uskutečněné ve prospěch uživatelů: 541

3.

Individuální plány jsou pravidelně vedeny a měsíčně vyhodnocovány krátkodobé cíle, dlouhodobé
cíle jednou za půl roku.

4.

Úřední dopisy: 57

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Intervence poskytnutá ženám (rozhovor trvající alespoň 30 minut): 603 setkání
Pomoc poskytovaná dětem (rozhovor nebo jiná forma pomoci do 20 minut): 3560 setkání
Spolupráce s institucemi ve prospěch uživatelů: 377 jednání
Pracovní terapie (práce ve prospěch zařízení): 4 uživatelé vykonávali OPN
Supervize pracovního týmu pod vedením terapeuta: 10 setkání, 2x individuální supervize
Mapování potřeb uživatelů (setkání v délce 10 minut): 7026 setkání
Výuka uživatelů základům PC: 611x práce na PC
Odborná pomoc dětem: Rodinná poradna pomáhala řešit problematiku 2 dětí a zajistila řešení
výchovných a vztahových záležitostí.
Ranní modlitební setkání probíhala v úterý a ve čtvrtek mimo prázdniny, celkem 56 setkání za účasti
duchovního a uživatelů (včetně dětí). Účast na jednom sezení v průměru 1-3 uživatelky.

14.

Počet ubytovaných uživatelů a lůžko dny. V roce 2014 bylo ubytováno 17 rodičů a 28 dětí.
Celkový počet lůžko dnů rodiče 2296, lůžko dny děti 3339.

15.

Skupinové aktivity (výlety, výtvarná činnost, modlitba, promítání filmů, pečení a vaření s uživateli,
besídky, cvičení a zpívání s dětmi, výroba vánočních a velikonočních dekorací apod.)
Proběhlo celkem 200 skupinových aktivit, kterých se zúčastnilo 529 rodičů a 444 dětí.

Jiří Straka
Jeseník 26.6.2015
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Typologie příjemců služeb v roce 2014
Služby sociální prevence všech zařízení SKP Boétheia byly poskytovány v roce 2014 osobám:













přicházejícím z výkonu trestu,
u kterých bylo riziko, že se stanou pachateli nebo spolupachateli trestné činnosti,
s potřebou přespání – noclehárna pro muže a noclehárna pro ženy,
ve věku nad 65 let, které nebyly z různých důvodů přijaty do služeb domovů pro seniory,
bez střechy nad hlavou,
osamělým rodičům s nezletilými dětmi,
osobám, které se ocitly ve finančních problémech a přišly o bydlení,
sociálně vyloučeným anebo osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením,
s potřebou psychoterapeutických služeb,
využívající nepravidelně naše služby a jejichž primárním problémem je závislost
na návykových látkách,
které se ocitly v bezvýchodné situaci, protože byly vyloučeny z dalších služeb sociální
prevence,
které patří do skupiny zájemců o služby Nízkoprahového denního centra – zejména těm
osobám, které potřebují možnost poskytnutí hygieny a sociálního zařízení, poskytnutí
informací, přespání, poskytnutí šatstva a dalších služeb podle potřeb zájemců.

Seminář pro klienty ubytovny
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Organizační struktura SKP Boétheia Jeseník
Rada SKP Boétheia
ředitel zařízení
SKP Boétheia
Ekonomický a
administrativní
úsek

Azylový dům
pro muže a ženy

Azylový dům pro
rodiče s dětmi

Noclehárna pro
muže

Terénní služba

Noclehárna pro
ženy

Nízkoprahové
denní centrum

Personální zajištění
1 ředitel všech zařízení SKP Boétheia vykonával současně i funkci vedoucího AD pro muže a ženy,
1 ekonomický pracovník – pro všechna zařízení SKP Boétheia,
1 sociální pracovník,
8 pracovníků v sociálních službách,
1 pracovník kotelny a údržby – pro všechna zařízení SKP Boétheia,
1 hospodářka,
6 zaměstnanců AD pro rodiny s dětmi:
1 vedoucí = 0,5 úvazek vedoucí, 0,5 úvazek sociální pracovník,
5 pracovníků v sociálních službách,
6 zaměstnanců Terénní služby:
1 vedoucí,
1 sociální pracovník,
1 koordinátor pro zaměstnávání uživatelů,
1 koordinátor pro bydlení uživatelů,
2 terénní pracovníci.
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Spolupráce
Pokračovali jsme ve spolupráci se skupinou partnerů, přispěvatelů a dalších poskytovatelů sociálních
služeb. V roce 2014 mezi spolupracující subjekty řadíme především:


















Městské a obecní úřady na Jesenicku,
Městský úřad v Jeseníku,
Městský úřad Javorník,
OÚ Mikulovice,
Městský úřad Zlaté Hory,
zdravotní zařízení v okrese Jeseník: psychiatrická léčebna Bílá Voda, Jesenická nemocnice,
Centrum duševního zdraví, obvodní lékaři,
nestátní neziskové organizace: Zahrada 2000,
Skládání štěpky do kotelny AD
Darmoděj, Ester Zálesí,
Úřad práce v Jeseníku a jejich detašovaná
pracoviště v okrese Jeseník,
Domovy důchodců a Penziony pro seniory nejen
v okrese Jeseník,
Městská policie Jeseník,
Policie ČR v Jeseníku,
firma Jaroslav Mikulecký – revizní technik,
firma Reinold – Mikulovice a Černá Voda,
firma Voda a topení Tazbírek,
firma Zoubek a spol.
místní církevní sbory, které působí v Jeseníku
případně v blízkém okolí.
Spolupracovali jsme NNO, která se nachází mimo
okres Jeseník, řadíme zde: Azylový dům Armády
spásy Šumperk – dovoz obědů do našeho zařízení, Azylový dům Armády spásy Krnov, Azylový
dům Armády spásy Opava, Institut Velekněze Krista Bílá Voda a další zařízení, která jsou členy S.
A. D. České republiky.
Forma spolupráce: telefonické rozhovory, absolvování odborných stáží, osobní kontakt, písemný
styk, elektronická pošta.

Plán činnosti SKP Boétheia v období let 2015 - 2016
1. Úspěšně realizovat všechny poskytované služby sociální prevence.
2. Úspěšně realizovat zadání Olomouckého kraje v rámci Individuálního projektu v roce 2015.
3. Pokračovat ve spolupráci s poskytovatelem služby Terénní práce, kterým je nyní organizace
„Člověk v tísni“.
4. Spolupráce s dalšími subjekty, zejména v oblasti zaměstnávání a sociálního bydlení.
5. Realizovat záměry KPSS Olomouckého kraje v rámci Jesenického regionu.

Negativa
Řada problémů vyplývá z toho, že naše organizace patří k NNO a není zaštítěná žádným větším
partnerem. Nepodařilo se nám realizovat mnoho nutných oprav na budovách Azylových domů.
Nutně musíme provést opravu části střechy v Azylovém domě pro muže, rádi bychom se dohodli
s představiteli Města Jeseníku na možnosti zvětšit prostory v Azylovém domě pro rodiče s dětmi,
musíme provést opravy kotelny na štěpku, provést výměny části rozvodů vody a elektřiny atd.
Problémů je hodně, ale snad se nám podaří v roce 2015 alespoň část úkolů splnit.
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Pozitiva
V roce 2014 jsme úspěšně naplnili podmínky vyplývající z požadavků zadavatele, kterým byl KŮ
Olomouc. Byl ukončen dvouletý cyklus zajištění podpory služeb sociální prevence v Jeseníku.
Úspěšně jsme zpracovali žádost týkající se finančního příspěvku na další období v roce 2015.
Opět se potvrdilo, že více než jednoleté financování služeb sociální prevence znamená velký přínos
pro poskytovatele těchto služeb.
V období roku 2014 se nám podařilo opravit vstupní prostor do noclehárny a provést řadu dalších
aktivit. Část uživatelů si oblíbila pravidelné volnočasové aktivity – sportovní, společenské a
vzdělávací.

Partneři a příznivci, kterým děkujeme za jakoukoliv formu
pomoci
*
*
*
*
*
*

*
*
*

děkujeme přátelům a kolegům, kteří nás všemožně podporovali, a to nejen duchovně,
děkujeme zaměstnancům MěÚ Jeseník,
za podporu děkujeme radě a zastupitelstvu Městského úřadu Jeseník
děkujeme pracovníkům a zastupitelům KÚ Olomouc za podporu služeb sociální prevence,
zvláště děkujeme pracovníkům odboru Sociálních služeb KÚ Olomouc,
děkujeme zástupcům obcí okresu Jeseník: OÚ Mikulovice, OÚ Bělá pod Pradědem,
MěÚ Javorník, MěÚ Zlaté Hory a dalším,
děkujeme kazatelům i laikům místních církví, církevním sborům a společenstvím Jesenicka:
mezi ně řadíme především sbor Českobratrské církve evangelické v Jeseníku, sbor Církve
adventistů sedmého dne v Jeseníku, sbor Římskokatolické církve v Jeseníku, ROFC Jeseník,
Křesťanský sbor v Jeseníku,
panu Zoubkovi a kolegům,
firmě Voda topení Tazbírek – Písečná,
děkujeme: rodinám i jednotlivcům, kteří nás pravidelně obdarovávají šatstvem, nábytkem,
literaturou, obuví, hračkami, potravinami.

Rekonstrukce vstupu do Azylového domu
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Opravy vodovodních rozvodů

Financování AD Boétheia
Na provozu zařízení SKP Boétheia se v roce 2014 finančně podílely tyto subjekty:
Městský úřad Jeseník,
finance získané z prostředků ESF formou Veřejné zakázky Krajského úřadu v Olomouci,
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, poskytnutí financí na provozy nocleháren a
nízkoprahového denního centra,
příjmy od uživatelů služby,
sponzorské dary (jak finanční, tak hmotné).
Setkání s hosty v Kapli AD
Většina finančních prostředků byla použita
na mzdy zaměstnanců spojené s úhradou
sociálního a zdravotního pojištění.

Závěrem
V roce 2014 jsme realizovali a dokončili
dvouletý cyklus zajištění služeb sociální
prevence.
Tato aktivita byla realizována díky finanční
pomoci z prostředků Sociálního fondu EU a
částečně z rozpočtu ČR. Prostředky na
financování služeb byly vázány na úspěšné plnění stanovených indikátorů.
Osobám, které jsme z kapacitních důvodů nemohli ubytovat v azylovém domě, jsme nabídli
možnost přespání na noclehárně a denní pobyt na nízkoprahovém denním centru.
V roce 2014 jsme provedli v Azylovém domě pro muže částečnou výměnu oken na ubytovně.
Povedlo se nám zajistit opravu zničeného vstupu do noclehárny.
V azylovém domě pro rodiče s dětmi byly nainstalovány tři nové kamery, které monitoruji vstupní a
veřejné prostory ubytovny.
Zaměstnanci Azylových domů se podíleli kromě svých směnových aktivit také na řadě dalších
činností, jako byly drobné opravy v budově, z toho některé aktivity zajišťovali společně s uživateli.
V Jeseníku 26. 6. 2015
Výroční zprávu vypracoval: Bc. Jan Zaoral – vedoucí zařízení SKP Boétheia
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