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 Úvod 
 

 

Výroční zpráva za rok 2017 zaznamenává podstatné události v činnosti spolku Boétheia 
Společenství křesťanské pomoci Jeseník (dále Boétheia SKP). 
 
Výroční zpráva čerpá z informací, které obsahují následující dokumenty: 
 zápisy Rady Boétheia SKP,  
 zápisy z porad Pracovního týmu,  
 zápisy z  Operativních schůzek, 
 zápisy  porad s uživateli služeb, 
 pracovní zápisy vedoucího zařízení, 
 pracovní zápisy sociálních pracovníků, 
 záznamy rozhovorů pracovníků v přímé péči s uživateli služeb, 
 záznamy neformálních aktivit uživatelů služeb,   
 provozní zápisy pracovníků všech zařízení Boétheia SKP,  
 údaje pracovníků účtárny a administrativního oddělení.   
 
Součástí Výroční zprávy jsou informace vedoucích jednotlivých služeb a přílohy (účetní 
zprávy). Obsah výroční zprávy doplňují údaje, které byly součástí monitorovacích a 
závěrečných zpráv. Výroční zpráva je doplněna fotografiemi.  

 
 

Činnost členů Rady Boétheia SKP v roce 2017 
 
Schůzky Rady se konaly podle potřeby. Termíny schůzek byly naplánovány podle časového 
harmonogramu. Setkávání členů Rady byla doplňována mimořádnými schůzkami, na kterých 
byly řešeny akutní záležitosti.   
 
Pravidelná témata schůzek Rady Boétheia SKP: 
 
 kontrola činnosti všech zařízení v daném měsíci, 
 seznámení se s aktualizovanými měsíčními údaji všech zařízení SKP Boétheia, 
 v případech potřeby byly podávány návrhy na řešení mimořádných situací, 
 hodnocení činnosti zařízení v delším období (čtvrtletí, půlrok a rok). 

 
  Radě byly předkládány především informace:   
 
 aktuální personální stav zaměstnanců, 
 aktuální stav financí, 
 kvalitativní a kvantitativní údaje všech zařízení. 
 
.  
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Služby sociální prevence 

v roce 2017 
 
Služby zařízení Boétheia SKP byly poskytovány v souladu se záměrem poslání spolku 
Společenství křesťanské pomoci Boétheia a v souladu se zadanými projektovými záměry. 
Zachovány zůstaly všechny stanovené podmínky služeb – např. lůžková kapacita, jednotlivé 
úkony a druhy služeb.  
 

1. Azylový dům pro muže a ženy - pobytová služba, adresa zařízení: ulice O. Březiny 
č. 228, Jeseník, lůžková kapacita - 48 lůžek.  
 

2. Azylový dům pro rodiče s dětmi - pobytová služba, adresa zařízení: ulice Seifertova 
č. 689, Jeseník, lůžková kapacita 24 lůžek.  

 
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: budova AD pro rodiče s dětmi.  

 
 

     Kaple Azylového domu 
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    Realizované projekty v roce 2017 
 

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 2017 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. 
V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byl projekt nocleháren a Nízkoprahového denního 
centra financován z prostředků účelové dotace Olomouckého kraje. Převážnou část 
finančních prostředků pro Azylové domy poskytl KÚ Olomouckého kraje v rámci projektu  
„Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ jenž je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem v rámci operačního programu zaměstnanost. 
 
 

 
Budova AD pro muže a ženy u hlavní komunikace 
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Projekt  
Azylový dům pro muže a ženy 

 

 
 

        Tento projekt byl od 1.1.2017 do 31.12.2017 financován z krajského projektu    
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, jenž je 
spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu zaměstnanost. 

 

 
         Základní informace o službě 

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 a ženy 
§ 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 2017 realizovány v souladu 
s rozhodnutím o registraci. 
 
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. 
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Informace o financování projektu. 
 
Největší finanční náklady jsou spojeny s náklady na mzdy a na provoz zařízení (např. platby 
za energie: elektřinu, vodu, teplo, za běžnou údržbu a 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. Níže uvedené údaje 
jsou součtem údajů za celý rok 2017.  
 

 

Azylový dům pro muže a ženy 2017 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 

do 26 
let 

do 40 
let 

do 65 
let 

nad 65 
let 

Uživatelé podle věku 

Ol.kraj 

 Jeseník 

ost. 
kraje 

Uživatelé podle bydliště 

ženy 

muži 

Uživatelé podle pohlaví 

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 

 
 

Věk 

do 26 let                   6 

do 40 let 11 

do 65 let 51 

nad 65 let 11 

 Celkem 79 

 
Trvalé bydliště 

Olomoucký kraj 48 

z toho z Jeseníku 17 

Ostatní kraje ČR 14 

 Celkem 79 

 Muži 66 

Pohlaví Ženy 13 

 Celkem 79 

Lůžkodny  15 083 
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Primární a sekundární ukazatele 
 

        

1. 1. 2017 -  31. 12. 2017  

Primární ukazatele  

Počet lůžkodnů 15 083 

Počet uživatelů 79 

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. 
1 131 

Počet kontaktů: 7246 

a) a) mapování potřeb uživatele, neformální rozhovor, podání informace, - zpravidla     

b)     10 minutové jednání s uživatelem nebo zájemcem o službu 
5 535 

c) b) jednání s institucemi ve prospěch klienta 473 

d) c) telefonické rozhovory uskutečněné ve prospěch klienta 1098 

e) d) pomoc uživateli při vyplnění žádosti, odvolání apod. 101 

Počet skupinových aktivit 66 

Počet účastníků skupinových aktivit 227 

 
 
 

 
 Podmínky pro realizaci projektu AD pro muže a ženy 

 

K úspěšné realizaci zadaných projektů přispěly především níže uvedené postupy zadavatele, 
jimž byl KÚ Olomouckého kraje:   
 

 podmínky poskytování financí byly jasně formulovány,  

 výplata financí se řídila závazným časovým harmonogramem, 

 projekt pomohl udržet kvalitu poskytované služby,  

 ze strany zadavatele byly dodrženy shodné podmínky kvalitativních a kvantitativních         

    indikátorů a tím byla zajištěna kontinuita poskytované služby. 
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Realizace služby Azylového domu pro muže a ženy v roce 2017 
 

Služba ubytovny Azylového domu pro muže a ženy byla realizována v nepřetržitém provozu  
v době od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Provoz služby byl od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

financován z prostředků z krajského projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 „Služby 
sociální prevence v Olomouckém kraji“. Služeb ubytovny Azylového domu využilo v období roku 

2017 celkem 79 uživatelů (66 mužů a 13  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.  
 
                   
 
 

      
V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo v Azylovém domě měsíčně ubytováno průměrně 
42 uživatelů, kteří naplnili celkem 15 093 lůžko dnů. Během tohoto období bylo uživatelům 
připraveno 3 858 jídel a vydáno (dovoz obědů)  1 688 jídel, celkem jídel: 5 546. Stravu 
zdarma dostávali zejména uživatelé, kteří byli zařazeni do "Okamžité hmotné (krizové) 
pomoci". 

 počet intervencí 1 131,   

 počet kontaktů dosáhl v tomto období celkem počtu 7 246, 

 z toho jednání s institucemi ve prospěch uživatelů bylo uskutečněno v počtu 473, 

 uskutečnilo se celkem 1 098 telefonních rozhovorů, které byly vedeny ve prospěch 
uživatele, 

 mapování potřeb uživatele dosáhlo počtu 5 535,  

 uživatelům byla poskytnuta pomoc při vyplňování různých písemných dokumentů – 
celkem 101 pomocí, 

 počet skupinových aktivit dosáhl počtu 66,  

 počet účastníků skupinových aktivit 227 osob. 
         

Závěrem:  
nastavené indikátory byly dodrženy, případně překročeny. Podstatné pro plnění projektu bylo 
především to, že byly dodrženy primární ukazatele.  
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Společenská místnost Azylového domu       Školicí místnost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o pořádaných akcích 
  
 

 Mezi významné aktivity uživatelů služby řadíme:  
1. společenské aktivity 

2. sportovní aktivity 

3. vzdělávací a poznávací činnost   

  
1. společenské aktivity: 

- spolupráce a návštěvy místních křesťanských církví, modlitební chvíle 2x týdně, 

- evangelizační setkání v azylovém domě, 

- promítání filmů v azylovém domě,  

 

2. sportovní aktivity: 

- aktivní účast klientů a zaměstnanců na „Fotbalovém turnaji v malé kopané“ v Charitě   
Ostrava, 

 
3. vzdělávací a poznávací aktivity:  

- zdravé trávení volného času, komunikační dovednosti apod. 

 
Pořádané akce naplnily minimálně tyto cíle:  
 zlepšily zdravotní kondici uživatelů,   
 podpořily vědomostní znalosti,  
 podpořily vzdělávání a pocity sounáležitosti. 
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Sociálně motivační služby 
Mezi aktivity, které mají za úkol obnovovat vlastní potenciál uživatelů, řadíme také sociálně 
motivační služby, které byly poskytovány uživatelům během sledovaného období, v rámci 
projektu „Předsudek je jako nemoc“ (http://www.boetheia.eu/12073/projekt-quot-predsudek-
je-jako-nemocquot-/).  
Témata aktivit si uživatelé vybírali sami podle svých aktuálních potřeb, ve spolupráci se 
sociálním pracovníkem. Mezi témata, s kterými klienti pracovali, patřily např.: 

 pomoc a podpora v definované cestě ke změně, 

 pomoc s přijetím své odpovědnosti, 

 motivační pohovory zaměřené na pomoc se závislostí. 
. 
 

Azylový dům dlouhodobě spolupracuje s Probační a mediační službou v Jeseníku  
(3 klienti AD vykonávali v Azylovém domě „Obecně prospěšné práce“), vedoucí zařízení a 
další zaměstnanci přidělovali uživateli pracovní činnosti, prováděli dozor a vykonávali 
administrativní činnosti – měsíční zprávy a výkazy, potřebná školení apod. 

 
 
 
                          

                                    
 

                                                           
             

 

 

 

 
 
 
 

Supervize, vzdělávací aktivity - zaměstnanci 
 

                                                 
        Během roku probíhaly interní a externí supervize pracovního týmu, školení a stáže.                                                                                       
            
           
              

 

 

          
 

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.  
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1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 

 
 
 
 

Věk 

osoby do 18 let 0 

osoby do 26 let 16 

osoby do 40 let 32 

osoby do 65 let 30 

osoby nad 65 let 4 

neuvedený věk 1 

 Celkem osob 83 

 
 
       Příslušnost 

Olomoucký kraj 65 

ČR - ostatní kraje 16 

Mimo ČR 1 

neuvedeno 1 

 Celkem 83 

 
           Pohlaví 

muži 77 

ženy 6 

 Celkem 83 
 

 

  
 

      

  

Počet uživatelů 83 

Počet kontaktů  3264 

a) telefonické hovory ve prospěch uživatelů  211 

b) jednání s institucemi ve prospěch uživatele (policie, ÚP, 
MěÚ, nemocnice, apod.) 

153 

c) výdej oblečení 27 

d) praní osobního prádla 78 

e) sprchování 155 

f) počet vydaných jídel 718 

g) kontakt – zpravidla 10 minutové jednání s uživatelem 1894 

h) pomoc uživateli při vypsání žádosti 39 

Intervence – minimálně 30 minutové jednání s uživatelem 304 

Počet skupinových aktivit 7 

Počet účastníků skupinových aktivit 28 

 
 
 
 
Za rok 2017 využívalo Nízkoprahové denní centrum 83 uživatelů: 77 mužů a 6 žen. 
Průměrná denní vytíženost 5 klientů (u denního centra započítán klient jen jednou, bez 
ohledu na to kolikrát za den jej navštíví). 
Uskutečnilo se 304 intervencí, kontaktů 1894. 211 telefonických rozhovorů ve prospěch 
uživatele, jednání s institucemi 153, vydaných jídel 718, pomoc při vypsání žádosti apod. 39, 
vydáno oblečení z šatníku AD 27x, vypráno osobní prádlo 78x a sprchový kout byl využit 
155x.  
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 Nízkoprahové denní centrum 
 
                                                                                        
         

                                 

 
Projekt  

Noclehárny 
 

 

Noclehárny poskytují 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 – služba je poskytována v Azylovém domě pro muže a ženy, 
ulice O. Březiny 228 v Jeseníku, kapacita 10 lůžek 
 

Noclehárna pro ženy - služba je poskytována v Azylovém domě pro rodiče s dětmi, ulice 
Seifertova 689 v Jeseníku, kapacita 4 lůžka 

 

 

 
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 

Osoby podle věku muži ženy celkem 

osoby do 26 let 13 3 16 

osoby do 40 let 32 6 38 

osoby do 65 let 34 4 38 

osoby nad 65 let 6 0 6 

neuvedený věk 0 0 0 

Celkem osob 85 13 98 
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V roce 2017 využívalo možnosti přespání na noclehárně 85 mužů a na noclehárně pro ženy 
13 žen.  
Průměrný denní (noční) stav byl 6 klientů. Lůžkodnů bylo 2211.  

                                                                                           

 

 
 

Šatna noclehárny             Ložnice noclehárny 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Osoby podle příslušnosti    

Olomoucký kraj 50 6 56 

ČR – ost. kraje 22 2 24 

Mimo ČR 2 1 3 

neuvedeno 0 0 0 

Celkem 85         13 98 

 

Lůžkodny 2161 50 2211 

Průměr na 1 noc za rok 6 0,1 6 
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Projekt  
Azylový dům pro rodiče s dětmi 

 

 

 
 

 

 
Tento projekt byl od 1.1.2017 do 31.12.2017 financován z krajského projektu  

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, jenž je 
spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu zaměstnanost. 
 

Název služby (podle rozhodnutí o registraci)           Azylový dům pro rodiče s dětmi 
dle zákona č. 108/2006 Sb.                              § 57 
Identifikátor (z rozhodnutí o registraci)                     2467733 
 
 

Popis realizace poskytované sociální služby 
 

Forma poskytované sociální služby: pobytová 
Adresa: Azylový dům pro rodiče s dětmi je umístěn v Jeseníku, ulice Seifertova č. 689 
Realizované služby v roce 2016: 
- poskytnutí střechy nad hlavou, 
- poskytnutí tepla, hygieny, staršího ošacení, 
- umožnění přípravy stravy, možnost odběru hotových jídel (z AD pro muže a ženy), 
- 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 klienta (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 supervizora, psychoterapeuta, lékaře, vždy na základě individuálních potřeb 

zájemce, 
- volnočasové aktivity dětí, pomoc s péčí o děti, doučování. 
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Zpráva o činnosti Azylového domu pro rodiče s dětmi za rok 2017  

 
Od 1.1.2017 jsme nadále byli financováni z krajského projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 
Služby sociální prevence v Olomouckém kraji. Po ukončení každého čtvrtletí se vypracovává a 
odevzdává monitorovací zpráva, ve které se sledují předepsané indikátory. 
V samotném roce 2017 nastoupilo do zařízení 12 uživatelek, z toho 1 měla opakovaný pobyt 
v azylovém domě v tomto roce. Celkem se v azylovém domě vystřídalo 20 uživatelek se svými dětmi. 
Z azylového domu odešlo 14 uživatelek. Z toho 6 uživatelek odešlo do bytu (buď samostatně, nebo 
k rodině) a 8 uživatelek odešly do jiného zařízení sociálních služeb. Naše zařízení využívaly pro svou 
praxi také studentky převážně vysokých a vyšších odborných škol. Pravidelně měsíčně probíhaly 
porady pracovního týmu a týmové supervize, s výjimkou srpna.  
 
V roce 2017 proběhlo 240 skupinových 
aktivit. Mimo jiné jsme uspořádali karneval 
v prostorách azylového domu, již tradičně jsme se 
připravovali na Velikonoce nejen přípravou 
vajíček, ale i povídáním si o těchto svátcích.  Děti 
chystaly dárečky pro své maminky v rámci MDŽ, 
neopomenuli jsme ani Svátek matek, zúčastnili jsme 
se akce Týden sociálních služeb na náměstí 
v Jeseníku. Proběhl také den otevřených 
dveří. Teplé letní odpoledne jsme využili k zábavě 
na zahradě Azylového domu, naopak deštivé počasí 
nám umožnilo zahrát si různé hry jako „Člověče nezlob 
se“, skládat puzzle, soutěžit. Zpívali jsme, cvičili, 
pracovali s přírodními materiály nebo si jen tak hráli.  
Na jaro jsme pomáhali otevírat Mechová jezírka. 
Na podzim nás inspirovalo listí a kaštany k rozličným výtvarným kreacím, samozřejmě nesměla chybět 
Mikulášská a vánoční besídka. Opět jsme se zúčastnili akce „Vánoční strom“, kdy lidé z Jeseníku mohli 
podarovat naše děti vysněným dárkem, za což jim děkujeme. 
Našli jsme si i prostor pro návštěvu divadla a filmového představení. 
Ve čtvrtek dostáváme duchovní podporu od členů Křesťanských sborů. Přináší nám nejen zpěv, ale i 
povzbuzení četbou z Písma a následnou debatou o Písmu i o životě. 
Oblíbenou činností je i společné vaření a pečení, kde se mohou maminky podělit o své recepty a 
zkušenosti.  
Snažíme se ukázat, jak je možné využít nejen volný čas, ale také jak se vypořádat se starostmi 
všedního dne. 
 
Výčet některých dalších aktivit: 
Besedy: dluhové poradenství 
 výchova dětí 
 zdraví 
 bydlení 
 ekologické témata 
  
 
Vaření, pečení: grilování, opékání 
 pečení  - pizza 
 pečení Brumíků 
 pečení buchet  
 pečení cukroví 
 rebarborová buchta 
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 smažení koblih 
 smažený celer 
 zdobení dortu 
 zeleninová polévka 
 
Výtvarná činnost: dělání obrázků ze šablony 
 kreslení obrázků 
 malování skořápek, lepení na výkresy 
 obrázky Ježíškovi 
 pletení věnců 
 přáníčka k Vánočnímu stromu 
 výroba dárečků 
 výroba motýlů 
 výroba papírových květin 
 výroba papírových vloček 
 výroba podzimní dekorace 
 výroba vánočních přání 
 výroba zvířátek podmořského světa 
 
Ostatní aktivity: kvíz 
 pohádka s vyprávěním 
 rozvoj jemné motoriky+barvy 
 didaktické hry 
 úklid zahrady, hrabání listí 
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Spolupráce s jinými organizacemi a úřady: 
Spolupracujeme s pracovnicemi OSPOD a společně nacházíme řešení starostí našich uživatelů. 
Proběhly také případové konference, kde se skupina odborníků snažila pomoci několika našim 
uživatelkám při komplexním řešení jejich obtížné situace.  
Spolupráce je nutná také s Úřadem práce a oddělením dávek Hmotné nouze a Státní sociální podpory. 
Další spolupracující organizací je Probační a mediační služba. Samozřejmé jsou i kontakty se státní i 
městskou policií. 
Dále spolupracujeme s dětským domovem Sněženka, organizací Ester, Darmoděj, Zahrada2000 a 
s organizací Člověk v tísni. 
Křesťanské společenství nám pomáhá po duchovní stránce.  
 

V tabulce jsou v číslech uvedeny naše další aktivity 
 

1.  Telefonické hovory uskutečněné ve prospěch uživatelů:                                              749 tel. hovorů 

2.   Intervence poskytnutá uživatelům (rozhovor trvající alespoň 
30 minut):                                   

608 setkání 

4.   Pomoc poskytovaná dětem ( rozhovor nebo jiná forma 
pomoci do 20 minut.)                

2693 setkání 

5.   Spolupráce s institucemi ve prospěch uživatelů:                                                                         243 jednání 

6.   Pracovní terapie (práce ve prospěch zařízení)                                                                            5 uživatelů  

7   .Supervize pracovního týmu pod vedením terapeuta                                                                8 setkání 

8  Mapování potřeb uživatelů (setkání v délce 10 minut) :                                                             6321  setkání                     

9. Odborná pomoc dětem návštěva logopeda                                                                   
      Vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně 
      Návštěvy psychologa, absolvování přípravného ročníku před 
první třídou 
      Sezení s terapeutem 

údaje 
nesledujeme 

10. Ranní modlitební setkání probíhala ve čtvrtek mimo 
prázdniny. Účast na jednom sezení v průměru 2-4 uživatelé.  

26 setkání 

11.Počet ubytovaných uživatelů a lůžková obložnost.  
V roce 2017 bylo ubytováno: 

 
18 rodičů a 34 
dětí 

12. Celkový počet  lůžkodnů: 
rodiče 2 121 
děti 3979. 

12 .Poskytování skupinových  volnočasových aktivit ( výlety, 
výtvarná činnost, modlitba,promítání filmů, pečení a vaření s 
uživateli, besídky, cvičení a zpívání s dětmi, výroba vánočních a 
velikonočních dekorací  apod.)   

240 skupinových 
aktivit 
273 rodičů, 303 
dětí 

 
 
 
Jiří Straka 
Jeseník 27.6.2018 
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BOÉTHEIA - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek  

pracoviště Azylový dům pro rodiče s dětmi  

 

Zpráva o výkonu sociálně právní ochrany dětí dle registrace za rok 2017 

  

 
 
 
Kontakt:  
Boétheia - Společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek 
pracoviště Azylový dům pro rodiče s dětmi  
Seifertova 689, Jeseník, tel.: 584 411 684  
e-mail: ad.straka@seznam.cz,  
http://www.boetheia.eu  V Jeseníku 27. 6. 2018  

http://www.boetheia.eu/
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ÚVOD 

Výkon sociálně-právní ochrany v registrované sociální službě azylové domy Zákon 108/2006 Sb.§ 57 

vykonávalo šest pracovníků v sociálních službách a jeden sociální pracovník. Práce probíhala 

v každodenním kontaktu s rodiči a dětmi. Možnost ubytování využilo celkem 18 rodičů (z toho někteří 

opakovaně) a 34 dětí. Níže jsou popsány konkrétní aktivity, které se vztahují k jednotlivým paragrafům 

zákona. 

 

 

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona 

o sociálně-právní ochraně. 

 

V uplynulém roce se na nás průběžně telefonicky obraceli s dotazy o možnosti ubytování těhotných žen 

nebo rodičů v tísni pracovníci městských úřadů, neziskových organizací, případně samotní rodiče a také 

jejich příbuzní. Byly jim poskytnuty informace o postupu při jednání s uchazečem o službu, případně byl 

domluven termín návštěvy. Jednou za čtvrt roku jsme informovali e-mailem azylové domy v Šumperku, 

Uničově, Krnově, Olomouci, Zábřehu, Bruntále, MÚ v Jeseníku a obecní úřady na Jesenicku s nabídkou 

ubytování potřebným rodičům a dětem. K nabídce byl vždy přiložen leták zařízení s možností vytištění, 

vyvěšení a předání potřebným. Letáky jsou vyvěšeny na Městském úřadě v Jeseníku, na webových 

stránkách a žádáme o vyvěšení na obecních 

úřadech. 

Jedna uživatelka měla umístěny dvě děti v Dětském 

domově. Ve spolupráci s OSPOD Jeseník jsme zajišťovali 

jejich opakované pobyty v azylovém domě a 

podporovali uživatelku ve snaze získat děti zpět do své 

péče. 

Umožnili jsme pobyt rodičům třech dětí s poruchou 

autistického spektra v různých stupních. Těmto rodičům 

jsme byli nápomocni s hledáním vhodného 

školního zařízení a navázání kontaktu na další 

organizace specializující se na tyto obtíže. 



20 

 

Dle § 11 odst. 1 písm. a) až c)  

a) Pomoc rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte při řešení výchovných nebo 

jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.  

Základní pomoc zajišťují pracovníci azylového domu vysvětlením a popsáním situace nebo problému a 

nasměrováním ke správnému chování. Pokud je třeba, prakticky předvedou, jak o dítě pečovat. Pokud 

se problém opakuje nebo je od počátku závažný navrhují spolupráci s odborníkem. Uživatel, pokud je to 

jeho cíl, spolupracuje se svým klíčovým pracovníkem formou individuálního plánování. Jedná se např. o 

osvojení základních hygienických návyků, dodržování režimu dne, zajištění pravidelné stravy pro děti, 

pomoc s hospodařením a nákupy, pomoc s výběrem vhodné stravy a potravin pro děti s ohledem na 

jejich věk, zajištění pravidelné školní docházky. Tyto a další záležitosti jsme řešili i formou prevence na 

skupinových aktivitách nácvikem při společném vaření, pečení a stolování, kterého se účastní i děti. 

Zaměstnanci s rodiči a dětmi nacvičovali básničky a písničky k různým příležitostem a pomáhali tak 

rozvíjet vyjadřování a slovní zásobu dětí. Oblíbené je i cvičení s předškolními dětmi, hry na zahradě 

nebo naučné výlety do okolí spojené s poznáváním přírody. Těchto skupinových aktivit proběhlo celkem 

240, účastnilo se jich 273 rodičů a 303 dětí. Uskutečnilo se 2693 setkání s dětmi při rozhovoru, nebo 

jiné formě pomoci. Uživatelé žádali o pomoc se zajištěním výplaty alimentů. Měli možnost bezplatných 

telefonů a pomoci se sepsáním potřebných žádostí. Spolupracovali jsme s oddělením sociálně-právní 

ochrany MÚ v Jeseníku, s policií ČR, okresním soudem. Podporovali jsme obnovu přetrhaných 

rodinných vztahů a obnovování kontaktů dětí s otci, prarodiči a širší rodinou.  

b) Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům nebo osobám odpovědným za 

výchovu dítěte, poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.  

Poradenství ohledně výchovy a zdravotních záležitostí poskytovala také sociální pracovnice 

a zprostředkovala spolupráci s dalšími odborníky ve školách a školkách a Rodinné poradně. Uživatelky 

měly možnost zdarma telefonovat k lékařům, do nemocnic, do odborného učiliště, škol a školek a vyřídit 

si své záležitosti. Pracovníci v sociálních službách se věnovali doučování dětí společně s jejich rodiči. 

Na skupinových aktivitách vytvářeli společně výrobky, na různá témata během roku jako je Advent, 

Vánoce, Velikonoce apod. Spolupracujeme s dětskými lékaři, kteří nás kontaktují, pokud rodiče 

zapomenou na očkování nebo preventivní prohlídky svých dětí. Pomohli jsme uživatelkám s vyřízením 

nástupu dětí do mateřské školky.  

c) Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.  

Zorganizovali jsme několik besed, které se již staly pravidelnou součástí naší nabídky uživatelkám, Mají 

preventivní a výchovný charakter. Snažíme se jim nabízet nový pohled na věci, které samy buď 

nepoznaly, anebo mají pokřivený pohled v důsledku své výchovy v problematickém rodinném prostředí. 

Tyto besedy nemají dát jediný správný pohled na danou problematiku, ale mají ukázat další možnosti, 

které je možné využít. Snažíme se, hlavně na příkladech, ukazovat jak mohou některé věci fungovat 

jinak a proč se některé děti nechovají podle představ svých rodičů. Naše uživatelky, se těchto besed 
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pravidelně zúčastňují. Uskutečnili jsme besedy na téma zvládání stresu a stresových situací, povídali 

jsme si o samostatném bydlení, o tom co je přitom nutné mít na paměti, zabývali jsme se i vztahy a to 

nejen vztahy v rodině, ale i vztahy s okolím. Probrali jsme také, co nabízí sociální služba Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, s čím mohou nebo naopak nemohou pomoci.  

Ve spolupráci s OSPOD Jeseník jsme řešili problematické vztahy našich klientek a jejich partnerů. 

Navštívili jsme mateřskou školku specializující se na pobyt dětí s PAS, abychom načerpali informace o 

tom jaké prostředí je vhodné pro tyto děti, jak jim pomoci uspořádat prostor tak, aby jim vyhovoval. Na 

žádost pracovnic městského úřadu, bylo vypracováno a sděleno dvanáct sdělení ohledně péče o 

nezletilé děti.  

 

 

Zpracoval: Straka Jiří 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Kromě výše uvedených činností poskytujeme pomoc klientům ve zdravotně sociálním projektu 

(zahájen 1.7. 2017), který je navázán na stávající sociální služby spolku Boétheia. Projekt řeší 

poskytování zdravotně sociální pomoci lidem v nouzi, poskytování dostatečných informací o 

zdravotní prevenci a zdravém životním stylu, zajištění odborného poradenství, zvýšení motivace 

osob bez domova a osob ohrožených sociálním vyloučením k řešení své situace a eliminaci bariér 

či předsudků ze strany zdravotnického personálu ve vztahu k těmto osobám. 

Projekt je realizován po dobu tří let - od července 2017 do června 2020. Projekt „Předsudek je jako 

nemoc“ je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 
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Typologie příjemců služeb v roce 2017 
 

 Služby sociální prevence všech zařízení Boétheia SKP byly poskytovány v roce 2017 
osobám: 

 

 bez střechy nad hlavou      
 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, 
 přicházejícím z výkonu trestu, 
 u kterých bylo riziko, že se stanou pachateli nebo spolupachateli trestné činnosti,                          
 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. 
 

 
Personální zajištění 

 
 

         AD pro muže a ženy 14 zaměstnanců: 
- 1 ředitel všech zařízení SKP Boétheia vykonával současně i funkci vedoucího AD 
     pro muže a ženy, 
- 1 ekonomický pracovník – pro všechna zařízení SKP Boétheia, 
- 2 sociální pracovníci (1 a 0,7 úv.), 
- 8 pracovníků v sociálních službách, 
- 1 pracovník kotelny a údržby – pro všechna zařízení SKP Boétheia,   
- 1 hospodářka. 
 
AD pro rodiče s dětmi 7 zaměstnanců:   
- 1 vedoucí 
- 1 sociální pracovník (0,3 úv.) 
- 5 pracovníků v sociálních službách. 

 
       1 zaměstnanec – sociální pracovník v projektu „Předsudek je jako nemoc“ navázaného na 
stávající sociální služby. 
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Organizační struktura SKP Boétheia Jeseník 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rada SKP Boétheia 

ředitel zařízení 
SKP Boétheia 

Azylový dům pro 
muže a ženy 

Noclehárna pro 
muže 

Nízkoprahové 
denní centrum 

Azylový dům pro 
rodiče s dětmi 

Noclehárna pro 
ženy 

Ekonomický a 
administrativní 

úsek 
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Plán činnosti SKP Boétheia v období let 2018 - 2019 
 

1. Úspěšně realizovat všechny poskytované služby sociální prevence podle zadání 
zadavatele, kterým je KÚ Olomouckého kraje. 

2. Pokračovat v realizaci projektu „Předsudek je jako nemoc“, který si klade za cíl zlepšit 
zdravotní stav i povědomí o něm u klientů azylových domů a ambulantních sociálních 
služeb organizace Boétheia v Jeseníku. 

3. Pokračovat ve spolupráci s poskytovateli služeb sociální prevence nejen na Jesenicku.  
4. Spolupráce s dalšími subjekty, zejména v oblasti zaměstnávání a sociálního bydlení. 
5. Realizovat záměry KPSS Olomouckého kraje v rámci Jesenického regionu.  
6. Účast v Národní potravinové sbírce a spolupráce s Potravinovou bankou Olomouckého 

kraje.  

 

 
 

 

 

 

 
Spolupráce 

 
V tomto roce probíhala spolupráce se skupinou partnerů, přispěvatelů a dalších 
poskytovatelů sociálních služeb. Spolupracující subjekty: 

 
 Městský úřad v Jeseníku, 
 Městský úřad Javorník, 
 OÚ Mikulovice,    
 OÚ Bělá pod Pradědem, 
 Městský Úřad Javorník,                                                 
 Městský úřad Zlaté Hory, 
 zdravotní zařízení v okrese Jeseník: psychiatrická léčebna Bílá Voda, Jesenická 

nemocnice, Centrum duševního zdraví Jeseník, obvodní lékaři, 
 nestátní neziskové organizace: Zahrada 2000, Darmoděj, Ester Zálesí, Člověk v tísni, 

Charita Jeseník. 
 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,  
 živnostník Koryťák Josef, 
 místní církevní sbory, které působí v Jeseníku případně v blízkém okolí.  
 spolupracovali jsme s dalšími nestátními neziskovými organizacemi, které se nachází mimo 

okres Jeseník, řadíme zde:  Azylový dům Armády spásy Šumperk, Azylový dům Armády 
spásy Krnov, Azylový dům Armády spásy Opava, Institut Krista Velekněze Bílá Voda a další 
zařízení, která jsou členy SAD České republiky. 
 

Forma spolupráce: telefonické rozhovory, absolvování odborných stáží, osobní kontakt, 
písemný styk, elektronická pošta.  
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V AD pro muže a ženy topíme dřevěnou štěpkou    
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Negativa 
 

Jako každý rok, tak i v tomto roce jsme neuskutečnili všechny potřebné aktivity. Větší část 
problémů souvisí s neuspokojivým stavem instalací topení, elektrické instalace, rozvodů vody 
a odpadů v Azylovém domě pro muže a ženy. V havarijním stavu je střecha technicko -
hospodářské budovy, byla podána opakovaná žádost o opravu na odbor majetku města 
Jeseník. Tento neuspokojivý stav přetrvává od otevření Azylového domu v roce 1995. Z 
důvodu nedostatků financí na investiční akce si velkou část drobných oprav zajišťujeme 
vlastními silami. V roce 2018 bychom chtěli podat žádost ve spolupráci s městem Jeseník na 
opravu hospodářské budovy v rámci dotační výzvy (v IROP, popř. MAS). 
 

 

 

Pozitiva 
 

V roce 2017 jsme poskytovali sociální služby obou Azylových domů v projektu kraje „Služby 
sociální prevence v Olomouckém kraji“, jenž je spolufinancován z Evropského sociálního 
fondu v rámci operačního programu zaměstnanost, financování v tomto projektu je zajištěno 
do 31. 12. 2018, pozitivem je víceleté financování sociální služby (3 roky).  
Také jsme zpracovali a podali projektovou žádost v operačním programu zaměstnanost 
projektu „Předsudek je jako nemoc“, který zabývá zlepšením zdravotního stavu osob bez 
domova. Program byl zahájen 1. 7. 2018 (sociální pracovník na celý úvazek a motivační 
pracovník – externě).  
Pokračovali jsme v pořádání volnočasových aktivit pro uživatele.                                             
     
 
 

Financování AD Boétheia 
 
Na provozu zařízení SKP Boétheia se v roce 2017 finančně podílely tyto subjekty:  

 Městský úřad Jeseník,  

 finance získané z prostředků ESF formou Veřejné zakázky Krajského úřadu v Olomouci  
pro období od 1. 1. 2017 – 31.12. 2017 
účelové dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro služby noclehárny a nízkoprahového 
denního centra 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

 příjmy od uživatelů služby, 

 sponzorské dary (jak finanční, tak hmotné).             
 
Většina finančních prostředků byla použita na mzdy zaměstnanců spojené s úhradou 
sociálního a zdravotního pojištění.  
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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,                                                           

* firmě Voda topení Tazbírek – Písečná,                                                                                                                                      
* děkujeme: rodinám i jednotlivcům, kteří nás pravidelně obdarovávají šatstvem, nábytkem, 

literaturou, obuví, hračkami, potravinami. 
* děkujeme lidem, kteří přispěli nákupem potravin v Národní potravinové sbírce, jíž jsme se 

za organizaci účastnili v Jesenické prodejně Kaufland, potraviny byly využity pro klienty 
našich služeb. 

 
 

 

Závěrem 
 
V roce 2017 jsme realizovali zadání veřejné zakázky Olomouckého kraje, jež bylo zaměřeno 
na zajištění služeb sociální prevence na Jesenicku. 
Tato aktivita byla realizována díky finanční pomoci z prostředků Sociálního fondu EU 
programu zaměstnanost a částečně z rozpočtu ČR. Prostředky na financování služeb byly 
vázány na úspěšné plnění stanovených ukazatelů.  
Osobám, které jsme z kapacitních důvodů nemohli ubytovat v azylovém domě, jsme nabídli 
možnost přespání na noclehárně a denní pobyt na nízkoprahovém denním centru. 
 
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 klienty.    
 
  
V Jeseníku 27.6.2018 
 
Výroční zprávu vypracoval:  Bc. Kamil Archel  
ředitel Boétheia – společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek 

 
 
 

  
 
 

 

 

 


