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Společenství křesťanské pomoci BOÉTHEIA 
        Azylový dům , Březinova 228, 
                        JESENÍK 
 
 
 

                                             Výroční zpráva roku 2003 
 
 
 
 
 
 
 
Tuto zprávu lze zveřejnit jen se souhlasem rady SKP Boétheia 
( Rada SKP souhlasí s uveřejněním Výroční zprávy pro účely MPSV ČR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           V Jeseníku 27.5. 2004 
 
  Kontakt: 
 
  Společenství křesťanské pomoci 
  Boétheia Jeseník,Březinova 228 
  č.t. 584 412 669, e-mail: ad.boetheia@worldonline.cz 
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Úvod 
 
Azylový dům a koncepce poskytovaných služeb v roce 2003 doznaly kvalitativních i 
kvantitativních změn.Vliv na tyto změny mělo zprovoznění Ubytovny pro matky s dětmi 
v další budově v městě Jeseníku na Seifertově ulici.Oddělené ubytování matek s dětmi se 
pozitivně projevilo i na činnosti Azylového domu pro muže. Ubytovací kapacita lůžek pro 
skupinu mužů se tak navýšila na 50 lůžek. 
Ubytování matek s dětmi v modernizované a oddělené budově je charakteristické především 
vyšší úrovní bydlí a vyšší úrovní poskytovaných služeb. 
Azylový dům i v roce 2003 pokračoval v realizaci poskytování všech služeb, které jsme 
klientům nabízeli v minulých letech. 
 
1. Konkrétní pr ůběh jednotlivých aktivit. 

 
1.1 kvantitativní vyhodnocení poskytovaných  služeb. 
 
Azylový dům Boétheia poskytoval 5 základních typů služeb: 
 

- poskytnutí noclehu zájemcům přicházejícím „z ulice“ za stanovených pravidel 
v průměrném počtu 4 klientů –mužů /den/rok, 

- ubytovna I : celodenní pobyt s nabídkou celodenního jídla a dalších služeb 
v průměrném počtu 22 klientů – mužů /den/rok, 

- ubytovna II : Vyšší stupeň ubytování ( dále jen VSU ), vyšší standard bydlení 
s důrazem na větší samostatnost mužů  – nabídka služeb podobná jako na U I 
s možností individuální pomoci sociální pracovnice,  pomoc externí psycholožky , 
využití: 12 mužů /den/rok, 

- pomoc poskytovaná skupině matek s dětmi, kapacita 5 matek a 10 dětí ve věku od 
0 do 17 let, spolupráce s odborníky – zdravotník, spec. pedagog, psycholog, 
sociální pracovník, 

- poradna pro ženy a dívky, které se ocitly v krizové situaci vlivem neplánovaného 
těhotenství- kapacita 2 ženy denně. 

Konkrétní kroky pomoci spočívaly v této činnosti: 
- první kontakt  s klienty, kteří jednou či vícekrát navštívili AD  této skupině byla   

poskytována pomoc jak odborná, tak laická, formou pohovorů se zaměstnanci AD / 
kontakty na příslušné instituce MěÚ, OkÚ, Okresní soud, odborné lékaře, Domovy 
důchodců a specializovaná zařízení /.  

      Pomoc byla v tomto roce poskytována zhruba 70 % mužů a  30 % žen (  vzhledem    
      k tomu, že většina žen přichází do zařízení s dětmi, byla i poskytovaná pomoc  
      četnější).  
- krizová pomoc byla poskytnuta v celkem 720 případech, 
- osobní asistenci potřebovalo v období roku 2003  5 osob – většinou se jednalo o 

služby jako jsou doprovody k lékaři, podávání léků, podávání jídla, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při vedení domácnosti, pomoc při výchově dětí apod., 

- podporované zaměstnání jsme poskytovali celoročně dvěma klientům – jeden klient 
pracoval jako obsluha kotelny na dřevní odpad, další klient ve funkci pomocného 
pečovatele, 
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       1.2. Kvalitativní vyhodnocení poskytovaných služeb 
 
Ve sledovaném období roku 2003 došlo k podstatné změně v kvalitě poskytovaných 
služeb.Zásluhu na tom má zřízení nové Ubytovny pro matky  s dětmi a Ubytovny pro 
občany Jesenicka. Koncem měsíce května 2003 byly stávající prostory v budově na 
Březinově ulici uvolněny a klientky, které zde bydlely byly přestěhovány do 
zrekonstruované budovy na Seifertově ulici v Jeseníku, Budova do roku 2001 sloužila 
studentům místního gymnázia jako Domov mládeže.V průběhu dalších let byla provedena 
kompletní stavební úprava celého přízemí .Ve  vyhlášeném výběrovém řízení bylo 
přízemí budovy pronajato Městským úřadem v Jeseníku našemu sdružení SKP Boétheia. 
Kapacita části Ubytovny pro matky s dětmi je 5 pokojů s 12 lůžky a možností rozšíření 
lůžkové části na 18 lůžek.Druhá část ubytovny slouží občanům Jesenicka, kteří zde jsou 
na základě doporučení zástupce Městského Úřadu Jeseník umisťováni.  
Umístěním skupiny Matek  s dětmi do nové budovy jsme současně dosáhli navýšení 
ubytovací kapacity azylového domu pro muže – bezdomovce na celkový počet 50 lůžek. 
U všech skupin našich klientů platilo i v roce 2003, že se jedná o klienty kteří: 
   
- jsou zdravotně postižení, 
- jsou stabilně vyřazováni z trhu práce, 
- mají problémy s výchovou dětí, 
- nejsou schopni samostatně komunikovat se zástupci Státní správy, 
- nemají perspektivu dalšího ubytování mimo AD, 
- ztrácejí anebo ztratili vazby na rodinu, 
- jsou anebo byli v minulosti trestně souzeni, 
- většina klientů azylového domu pro muže se po čase stráveném mimo azylový dům 

opět vrací do našeho zařízení, 
- většina matek  s dětmi nemá naději na návrat do slušného prostředí, kde bude moci 

poskytovat svým dětem odpovídající péči a výchovu.  
 
Rok 2003 byl z výše uvedených důvodů rokem přelomovým v typu poskytovaných 
služeb.Zlepšení kvality poskytovaných služeb pro matky  s dětmi současně zvýšilo nároky 
na poskytovanou péči. Došlo k nárůstu poskytovaných služeb pro muže – 
bezdomovce.Kapacitní navýšení lůžkové části kladlo vyšší nároky na již tak malý počet 
zaměstnanců. 
Přetrvává nebezpečí syndromu vyhoření především u profesí, které bezprostředně pracují 
s klienty – pečovatelé, soc.pracovník, vedoucí. 
Možnosti jak předcházet syndromu : pravidelné supervize ( týmová setkání, setkání 
s členy rady SKP, psycholog, zdravá životospráva, vhodné využití volného času apod.). 
   

1.2.1. Pozitiva: 
 
Azylový dům poskytl v role 2003  střechu nad hlavou celkem 48 lidem, z toho 5 maminkám s 
8 dětmi  celoročně 47 klientů /den/rok Platba za poskytované služby se pohybuje od 1500 Kč 
za měsíc a pobyt až po částku 2 500 Kč /měsíc.Rozhodujícím kritériem je typ poskytovaných 
služeb.. Poskytované služby můžeme opět rozdělit podle dvou základních hledisek 
směřujících k: 
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a) uspokojení základních lidských potřeb jako je: střecha nad hlavou, poskytnutí tepla, 
přespání, poskytnutí ošacení a jídla. 

b) poskytnutí další pomoci: podle individuálních potřeb klientů jako jsou:  poradenství, 
přednášková činnost, pomoc klientům při získání bydlení mimo AD,  pomoc klientům při 
získání zaměstnání, pomoc klientům při jednání s institucemi, nácvik základních 
dovedností – především u matek s dětmi, pomoc při hospodaření s penězi.  Asistence při 
výchově dětí, doučování školních dětí,  získání nových znalostí při práci na PC, malování 
aj.  

 
Pozitivním krokem v tomto roce bylo především zahájení provozu v nově upravené Ubytovně 
pro matky s dětmi.Slušné zázemí s možností celodenní nerušené práce s touto skupinou 
klientů se řadí k těmto pozitivním krokům. 
Samotná budova azylového domu pro muže tak byla schopna kapacitně uspokojit všechny 
žádosti potřebných mužů.  
Pouze kapacita noclehárny zůstala nezměněna a poskytovala zázemí mužům přicházejícím 
z ulice možnost přespání v počtu 10 lůžek.Ubytovna pro muže na I.patře mohla nabídnout 
mužům celkem 26 lůžek.Ubytovna nazvaná Vyšším stupněm ubytování pro muže poskytla 
své služby celkem 12 mužům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu a jsou schopni se o sebe 
postarat.  
I v tomto roce nás potěšila návštěva pana senátora Ing.Adolfa Jílka, návštěvy místních knězů, 
zástupců samosprávy jak Města Jeseníku tak zástupců obce Mikulovice, Vápenná aj. 
 
 
1.2.2. Negativa: 
  
Že vše se odvíjí od peněz, jsme mohli poznat na tom, že i přes velký zájem klientů AD, jsme 
nemohli svépomocně dokončit opravy a nátěry všech oken budovy AD na Březinově ulici. 
Klientům  jsme nemohli poskytovat stravu v obvyklé kvalitě a množství jako v předchozích 
letech. 
Nepříjemně na nás zapůsobila skutečnost, že při rušení okresů, nikdo z kompetentních 
představitelů nedomyslel následky zrušení všech finančních závazků Okresních úřadů..  
Z finančních důvodů došlo i ke snižování mezd u našich zaměstnanců,  problémy byly také se 
zajištěním všech služeb pro klienty, zvláště, když jsme  nemohli  přijmout do prac. poměru 
nového sociálního pracovníka.   
 
2. Personální obsazení:  
 
Ke změně  personálního obsazení  došlo od poloviny roku 2003, kdy byly na Ubytovnu pro 
matky  s dětmi přijati dva noví zaměstnanci, tak aby byl zajištěn nepřetržitý dozor Ubytovny 
II.Pracovní tým pak doplnil jeden branec vykonávající v AD náhradní vojenskou službu. 
Složení pracovního týmu: 
- vedoucí AD                                                                                   1 pracovník 
- účetní a personální pracovnice                                                      1 pracovník 
- hospodářka a kuchařka                                                                  1 pracovník   
- sociálně-výchovní pracovníci                                                        5 pracovníků                                                                                                                                       
- zaměstnanec vykonávající náhr.voj,.službu                                  1 pracovník 
- sociálně výchovní pracovníci pro U II od 2.pol roku                    2 pracovníci      
 
       Celkem:                                                                                        11  zaměstnanců  
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3. Rozpočet AD Boétheia: 
Náklady v roce 2003 dosáhly  částky 3 miliony 406 tisíc Kč,což je částka, která  je vyšší než 
výdaje na provoz AD Boétheia  v minulých letech.  
Na zvýšených nákladech se nejvíce podepsalo přijetí dalších pracovníků v souvislosti se 
zahájením provozu na Ubytovně pro matky  s dětmi.  
Ke snížení nákladů, které souvisí s provozem Azylového domu již tradičně přispívá levný 
způsob vytápění, prakticky nulové náklady na dopravu, a nízké náklady na opravy a investice.      
 
Poznámka: 
Podrobnosti financování AD doplňují :  přehled o peněžních příjmech a výdajích v přílohách.  
 
4. Spolupráce s ostatními organizacemi: 
 
Dobrá spolupráce našeho zařízení s Městským úřadem Jeseník  se stala již dobrým zvykem. 
Výsledkem této spolupráce byla v roce 2003 nabídka Města Jeseník našemu sdružení na 
umístění skupiny matek s dětmi v nově zrekonstruované budově na Seifertově ulici  v 
Jeseníku.V rámci denních aktivit, které bezprostředně souvisí se sociální prací ve prospěch 
klientů AD jsme spolupracovali se sociálními odbory jak Města Jeseníku tak s ostatními 
obcemi a městy na Jesenicku případně v dalších regionech ČR. Spolupracovali jsme 
s vězeňskými kurátory, s úředníky Probační a mediační služby ČR, se zastupiteli a starosty 
místních obcí, s Policíí ČR, s Městskou policí Jeseník, s rómskými asistenty a s mnoha 
dalšími institucemi a jednotlivci.  
Podporu jsme nacházeli i u představitelů místních křesťanských církví v Jeseníku ( ČCE, 
ŘKC, CASD, KS, ROFC).    
Díky dobrým osobním kontaktům jsme i v roce 2003 mohli počítat třeba s morální pomocí 
azylových domů v Ostravě, Opavě ,Krnově, Pardubicích . Neocenitelnou pomoc a inspiraci 
jsme získali i díky naší účasti v organizaci Sdružení azylových domů České republiky.     
 
                        
 
5. Slovo závěrem: 
 
Koncem roku 2003 jsme na základě jednání s rómskými asistenty poradkyní pro rómské 
občany v Jeseníku poskytovali sociální pomoc skupince 6 občanů . 
Specifické potřeby, hluboké sociální problémy, které většinou pramení v dětství a rodinách, si 
vyžadovaly při jejich řešení maximální nasazení všech pracovníků AD. Dlouhodobě 
zakořeněné rasové motivy  byly příčinou mnoha konfliktů mezi tímto etnikem  a dalšími 
klienty AD. 
I přes finanční problémy, které se mimochodem stávají již denní součástí azylových domů 
v ČR jsme pamatovali koncem roku na naše děti a maminky ,kterým jsme nabídli zdarma 
návštěvy krytého bazénu v České Vsi, návštěvy kina Pohoda v Jeseníku; pořádali jsme různé 
výlety do okolí, zúčastnili jsme se fotbalového turnaje v Ostravě, pamatovali jsme na potřeby 
dětí – trávení volného času a doučování.    


