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SLOVO ŘEDITELE FCHAŠ 

 

Vážení přátelé charitní služby, zaměstnanci, dárci, sponzoři a dobrovolníci Farní charity Aš,  

uplynul další rok, naší nepřetržité služby, kdy jsme pomáhali všem lidem, kteří jsou odkázáni na 
pomoc druhých v ašském regionu. Děkuji za vaši věrnost, vytrvalost, obětavou službu a nadšení, 
bez kterých by nebylo možné naše společné dílo ve prospěch potřebných uskutečňovat. 

Za pomoc a podporu patří poděkování také našemu Otci biskupovi Františku Radkovskému, řediteli 
Diecézní charity Plzeň ing. Jiřímu Lodrovi, panu spirituálovi  Bc. Ladislavu Legovi a dalším 
odborným pracovníkům. Rovněž našemu duchovnímu ThMgr. Antonínu Wasilovi, který nám 
pomáhá svoji službou ve farnosti.  

Za finanční pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu Karlovarského kraje a    
OP LZZ. Velké díky patří všem dárcům, kteří obětovali část svých finančních prostředků a volného 
času ve prospěch pomoci Charitě. 

Za odbornou spolupráci děkujeme Odboru sociálních věcí Města Aše a Karlovarského kraje. 

Vážení čtenáři, budu rád, pokud po přečtení této výroční zprávy, budete potěšeni a dojdete 
k závěru, že tato společná práce je potřebná a smysluplná. Budeme vděčni za vaše poznatky, 
přátelství a dobré rady. 

 

    Ing. Aleš Klůc 

         ředitel Farní charity Aš   
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Farní Charita Aš je církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., zřizovatelem je Biskupství 
plzeňské, nám. Republiky 234/35, 301 14 Plzeň. Je zaregistrována Ministerstvem kultury ČR dne 
30. 10. 1996, č. evidence 8/1-06-703/1996. 

 

POSLÁNÍ 

Pomáhat lidem v nouzi na principu křesťanské lásky. V širším smyslu lze význam slova charita 
představit jako „ lásku k bližnímu“. V Bibli - Novém zákoně je adekvátní řecký výraz agapé. Tento 
výraz je překládaný do latiny jako caritas  v českém překladu charita. V užším slova smyslu je 
charitu možno definovat jako organizovanou péči o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, 
zraněné a vyhnané z vlasti. 

 

Farní charita Aš provozuje tyto služby: 

 

 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni  

 

 

KONTAKT 

Mikulášská 9, 352 01 Aš  
IČO: 648 39 991 

Korespondenční adresa: Klicperova 4, 352 01 Aš 

Telefon: 354 528 809  
e-mail: azylas@seznam.cz  
web: www.farcaritas.cz   
bankovní spojeni: Fio banka, č.ú. 2200819191/2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:azylas@seznam.cz
http://www.farcaritas.cz/
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HOSPODAŘENÍ – Rozvaha za rok 2015 

 

Aktiva   Stav k 1.1.2015 v tis. Kč Stav k 31.12.2015 v tis. Kč 

Dlouhodobý majetek celkem  0 98 

  Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

  Dlouhodobý hmotný majetek 0 99 

  Oprávky k dlouhodobému majetku 0 -1 

Krátkodobý majetek celkem  828 1105 

  Zásoby celkem 0 0 

  Pohledávky celkem 9 21 

  Krátkodobý finanční majetek 818 1077 

  Jiná aktiva celkem 1 7 

    828 1203 

    

    

Pasiva   Stav k 1.1.2015 v tis. Kč Stav k 31.12.2015 v tis. Kč 

Vlastní zdroje celkem  609 769 

  Jmění celkem 397 702 

  Výsledek hospodaření celkem 212 67 

Cizí zdroje celkem  219 434 

  Krátkodobé závazky celkem 215 422 

  Jiná pasiva celkem 4 12 

    828 1203 
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Výsledovka za rok 2015 
 

 

  účtová třída v  tis. Kč 

Spotřeba mat. a ener. 501-504 418 

Opravy a udržování, Náklady na 
služby 511-518 356 

Osobní náklady 521-525 1 720 

Ostatní náklady 
512, 513, 527, 528, sk. 53+54, 559, 58x, 
59x  69 

Odpisy 551, 552 1 

Náklady celkem   2 564 

Tržby za vlastní výkony a zboží 601,602, 604 1988 

Dotace ministerstvo 691 560 

Ostatní výnosy 613, 621, 622, 624, 644, 643, 649, 65x 25 

Dary, sbírky 648, 682 58 

Výnosy celkem   2 631 

Hospodář. výsledek   67 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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DOMOV SVATÉ ZDISLAVY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI   

Klicperova 4, 352 01 Aš Telefon:  354 528 809, e- mail: azylas@seznam.cz   azylas.patejdlova@seznam.cz 

 

Domov pro matky s dětmi v tísni Aš (dále jen Domov) je v provozu od roku 1999. Je určen 
maminkám a dětem, které se ocitly z různých důvodů v nepříznivé životní situaci.  

Vycházíme z vědomí, že rodina je stavebním kamenem společnosti a naše zařízení by mělo být 
jakýmsi odrazovým můstkem pro „nový začátek“ a upevňování vazeb 
matky a dítěte.          

                                                                                                                                    

POSLÁNÍ   

Domov poskytuje komplex služeb s cílem pomoci těhotným ženám a 
matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci (v oblasti bytové, 
finanční, výchovné, zdravotní nebo vztahové), kterou nemohou či 
nedokážou řešit vlastními silami.  

Základem pomoci ze strany Domova je nabídka dočasného ubytování, 
psychická pomoc a doprovodné služby (např. pomoc při vyřizování 
různých záležitostí, poskytnutí informací, pomoc při prosazování práv a 
zájmů, poskytnutí či zprostředkování odborného poradenství, aj.).  

Osobám sociálně vyloučeným nebo sociálně ohroženým je nabídnuta příležitost a možnost, která 
jim napomáhá plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít 
způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.  

Pomoc je vedena tak, aby matky aktivně řešily svoji životní situaci a snižovaly svoji závislost na 
sociální pomoci. 

 

KAPACITA 

6 rodin, celkem 18 lůžek. 

 

UBYTOVACÍ ZÁZEMÍ 

 6 vícelůžkových samostatných pokojů, které jsou plně vybaveny nábytkem a lednicí 

 společné prostory:  
o plně vybavená kuchyň spotřebiči a nádobím 
o sociální zařízení - koupelna vybavená pračkou a WC 

 společné prostory Domova 
o plně vybavená herna 
o studovna, která je vybavená PC 
o sušárna a kočárkárna 
o zahrada  
o dětské hřiště pro malé i velké 
o ohniště 

 

mailto:azylas@seznam.cz
mailto:azylas.patejdlova@seznam.cz
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PROVOZNÍ DOBA: 

Služby Domova jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.  

Pracovník ve službě podává informace o poskytované sociální službě a přijímá Žádosti o umístění 

do Domova pro matky s dětmi v tísni Aš. Již v tuto chvíli jsou zjišťována přání a potřeby matek, 

případně poskytnuto poradenství. 

 

CÍLE A JEJICH REALIZACE 

Mezi naše hlavní cíle patří poskytování služeb, které vedou k: 

1. integraci do společnosti 

2. předcházení odloučení matky a dítěte a zlepšení jejich vzájemného vztahu 

3. osamostatnění se 

 

Pro naplnění těchto cílů vedou následující kroky: 

1. integrace do společnosti 

 zlepšit finanční situaci a hospodaření s penězi (pomoc matce orientovat se v její finanční 

situaci, pomoc s vyřízením všech zákonných nároků, konzultace a plánování k vedení 

výdajů, seznámení s riziky zadlužení, zjištění výše zadlužení, sestavení plánu oddlužení) 

 najít odpovídající bydlení (pomoc s hledáním vhodného bydlení, zjištění finančních 

možností, podpora při jednání o ubytování, poradenství, nácvik dovedností, podpora a 

pomoc při jednání s institucemi – ubytovny apod.) 

 najít vhodné zaměstnání (pomoc s tvorbou dokumentů potřebných k hledání zaměstnání, 

hledáním vhodného zaměstnání včetně možnosti pracovního uplatnění, nácvik dovedností, 

poradenství, podpora a pomoc při jednání s institucemi – úřad práce, pracovní agentury 

apod.) 

 

2. předcházení odloučení matky a dítěte a zlepšení jejich vzájemného vztahu 

 pomoct matkám při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

(podpůrné rozhovory, poradenství, nácvik dovedností, jednání s institucemi – mateřské 

školy, základní školy, poradny apod.)   

 aktivizovat matky při vytváření volnočasových aktivit dítěti (vypůjčit nebo poskytnout 

materiál a pomůcky, podpora společné práce matky s dítětem, pomoc při organizování 

společných akcí) 

 podpořit nebo udržet pozitivní sociální vazby s rodinou i širším okolím (návštěvy, pomoc 

s vyhledáním kontaktů na rodinu a přátelé, zprostředkování kontaktu s rodinou, jednání 
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s institucemi – např. při umístění dítěte v ústavní péči, společné konzultace, společenské 

akce pro rodinu a širší okolí) 

 

3. osamostatňování se  

 rozvíjet samostatnost a zodpovědnost matek (pohovory, nácvik dovedností, poradenství, 

podpora – hledání dlouhodobého východiska ze své životní situace) 

 pozitivně povzbuzovat rozvoj osobnosti (pohovory, nácvik dovedností, poradenství, 

podpora – rozvoj a podpora motivace k přijetí dlouhodobých cílů a plánů, podpora 

k realizaci vlastních plánů, stanovení priorit pro další období) 

 

Pro naplnění těchto cílů je sestaven individuální plán. V individuálním plánu je pouze to, na čem si 

matka přeje pracovat a co chce změnit. Pokud toto neví, nebo si není jistá, pomáhá jí cíle najít 

pracovník.  

Například, když si matka přeje najít vhodné bydlení, dojednávají se další kroky, které povedou 

k nalezení vhodného a dlouhodobého bydlení. Některé z těchto kroků mohou být například zjištění 

možnosti šetření, hledání bydlení – kde hledat, výuka hledání na internetu a odpovědí na inzerát, 

nácvik telefonického a osobního jednání s případným pronajímatelem, kontaktování obecních 

úřadů a ubytoven a jednání s nimi, poradenství – významy pojmů a slov souvisejících s bydlením, 

nájemní a podnájemní smlouvy, práva a povinnosti nájemce a podnájemce, dávky na bydlení apod.  

 

Principy poskytování sociální služby 

Domov se řídí principy sociálních služeb. Mezi ně patří dodržování práv matek, individuální přístup, 

respektování jejich volby a komplexnost řešení, které vedou k motivaci, aktivizaci a samostatnosti.  

Pro efektivní pomoc našim klientkám je nezbytná spolupráce s institucemi, úřady a neziskovými 

organizacemi v kraji, které se podílejí na řešení problémů našich klientek a jejich dětí. Samozřejmá 

je i spolupráce s ostatními Domovy pro matky s dětmi v tísni, zejména v Karlovarském kraji a 

západočeském regionu. Jejich pomoc je využívána zejména při potřebě utajených pobytů matek, 

které se nacházejí v akutním nebezpečí agrese ze strany bývalého partnera.  

 

Matky jsou vedeny k odpovědnosti za sebe samé. Pracovníci jednají tak, aby chránili důstojnost, 

lidská práva a soukromí matek. Dbají na to, aby matky obdržely všechny informace, dovedly se 

v nich zorientovat a aktivně se zapojily do řešení své situace.  

Pobyt v Domově vytváří zázemí proto, aby si matka ujasnila možnosti řešení své situace, a dává 

dostatek časového prostoru pro řešení svých záležitostí. 

O úspěšnosti, kladech či nedostatcích v naší práci se přesvědčujeme formou dotazníků, rozhovorů 

či pomocí schránky stížností a odezvou v okolí.  
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Pro následující období chceme: 

 dále rozvíjet úroveň naší práce pomocí odborného vzdělávání našich pracovníků 

(absolvování akreditovaných kurzů) 

 zajistit více vzdělávacích a volnočasových aktivit pro matky a děti 

 pokračovat v aktualizaci a rozvoji metodik a standardů kvality sociálních služeb 

 obnovit část vybavení Domova 

 

STATISTICKÉ ÚDAJE za rok 2015 

 

Celkem zájemkyně o služby Ubytované uživatelky Ubytované děti 

45 16 26 

 

 

Jeden příběh od nás……… 

 

Domov sv. Zdislavy využívají matky s dětmi, a to především z důvodu řešení nepříznivé sociální 
situace, kdy se ocitly bez přístřeší, je jim ubližováno partnerem, hrozí jim odebrání dětí či se 
potřebují ukrýt před násilím osoby, která je pronásleduje. Důvodů bývá však mnohem více a vždy je 
každý případ individuálně posuzován. Matky u nás řeší veškeré problémy z minulosti a současnosti, 
které je trápí a se kterými si neví rady. V jejich situaci se snažíme jim pomáhat a poskytovat jim 
patřičné poradenství, aby problémy co nejefektivněji vyřešily. 

V tíživé životní situaci se ocitla také paní Šárka, která k nám přišla po několika nezdařených 
vztazích, když ten poslední, ze kterého se narodily dvě děti, skončil po psychickém i fyzickém týrání 
paní Šárky po devíti letech. Za sebou měla  dlouholetou drogovou závislost a následné dlouhodobé  
léčení v terapeutické komunitě, kde pobývala i se svým v té době ještě malým synkem. V době své 
drogové závislosti přišla o nejstaršího syna, který byl svěřen do pěstounské péče na několik let do 
rodiny bývalého partnera paní Šárky, později pak do péče své babičky, tedy matky klientky. Vztahy 
v rodině byly vyhrocené a  situaci nezlepšilo ani společného bydlení s matkou, kde byly hádky na 
denním pořádku, což mělo za následek špatný psychický stav paní Šárky  a v neposlední řadě si 
uvědomovala, že věčné hádky s matkou jsou pro ni tzv. spouštěči k tomu, aby si vzala opět drogu. 
Bála se, že pokud zůstane sama s dětmi, situaci  nezvládne, byla si jistá, že není na to připravená, 
ale zároveň si uvědomovala, že společné soužití s matkou již dál není dobré ani pro ni, ani pro její 
děti. Proto se paní Šárka rozhodla využít služeb Azylového domu v Aši.  

V Domově byla klientka se svými dvěma dětmi, synem Janem, žákem první třídy a malou tříletou 
dcerkou Sylvinkou. Syn Jan měl problémy ve škole z důvodu jeho hyperaktivity a poruch vnímání a 
soustředění, dcerka byla na své matce silně  citově závislá. Nejstarší syn zůstal v péči babičky a 
s matkou sice komunikoval, nicméně vztah byl léta narušený. Po příchodu do Domova byla  velmi 
otevřená, přátelská, snadno a rychle se zaklimatizovala, sžila se s prostředím,  chtěla na sobě 
pracovat, chtěla svůj život změnit. Její otevřenost a uvědomění si svých životních chyb bylo dobrým 
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začátkem pro to, aby se mohla posunout dál. Jejím hlavním cílem bylo se osamostatnit natolik, aby 
dokázala žít se svými dětmi sama, bez matky a jejího vlivu, bez partnera, který jí lákal k užívání 
drog. Toužila po tom, aby byla schopna svým dětem poskytnout teplý a útulný domov. Neuměla 
hospodařit se svými finančními prostředky, byla v tomto nezodpovědná, když neměla peníze, 
vypomohla jí  její matka, která jí to ale následně vyčítala. Proto se hospodaření s penězi chtěla 
naučit, aby ani v tomto ohledu nebyla na své matce závislá.  Neuměla vařit, s dětmi měla 
problémy, syna těžko zvládala pro jeho prchlivou povahu, často byla ve stresu, její dřívější požívání 
tvrdých drog zanechalo následky v podobě proměnlivých  nálad, výbuchů vzteku, což mělo za 
následek konflikty s ostatními klientkami a mnohdy i s pracovníky Domova.  

Měla zpočátku problémy s dodržováním pravidel DŘ, byla pozorována i zvýšená slovní agresivita. 
Byla ale zároveň i velice komunikativní a přístupná k názoru pracovníků, i když to někdy vyžadovalo 
jejich  velkou trpělivost a citlivý individuální přístup. Paní Šárka si byla vědoma své výbušné povahy 
a chtěla na sobě pracovat, někdy však svým výbuchům vzteku nedokázala zabránit. Proto se 
později rozhodla, že vyhledá pomoc odborníků, pro syna dětského psychologa, který mu byl 
doporučen i učitelským sborem a ona sama rovněž vyhledala pomoc psychologa, ke kterému začala 
dojíždět do blízkého  okresního města. Zkoušela i jiné alternativní možnosti, neboť se obávala 
recidivy užívání drog a v této své obavě nebyla sama, když ani my jsme nebyli přesvědčeni o tom, že 
si občas drogu nevezme. Klientka si později sama navrhla do svého individuálního plánu, aby jí byly 
namátkově provedeny testy na užití drogy.  

Když otec dětí, který rodinu v Domově navštěvoval, přišel časem o zaměstnání a začal nadměrně 
užívat drogy, klientka s ním přerušila kontakt, aby se s ním tzv. „ nesvezla“. Byla si velice dobře 
vědoma takového rizika. A ona chtěla pokračovat v abstinenci, být dobrou matkou svým dětem, žít 
normální klidný život. Od počátku pobytu si také hledala bydlení, ale v tomto nebyla rozhodná, 
nejdříve chtěla daleko od svého rodného města, aby unikla minulosti, pomluvám,  starým známým, 
se kterými fetovala.  Dokonce měla možnost nastoupit do AD v jiném kraji, ale pak si uvědomila, že 
by jí chyběla její rodina a tak to odmítla. Z našeho Domova nepospíchala, věděla, že pokud se chce 
něčemu naučit, chce to svůj čas a cílevědomě pracovat na svých plánech. Nakonec tu byla v bezpečí 
a byly tu v bezpečí také její děti. Postupně se i urovnávaly vztahy s její matkou a druhým synem. 
Využívala aktivit pořádaných v Domově k tomu, aby se naučila vařit některá jídla, zapojovala se do 
společného pečení, také do jiných aktivit, které se týkaly kreativního využití volného času, se ráda 
zapojovala,  jezdila s dětmi na výlety za podpory AD, aktivně se účastnila různých zábavných 
programů v Domově, v tomto ohledu byla příkladem ostatním klientkám.  

Se svými dětmi chodila často na vycházky do přírody a za zvířátky, to jí pomáhalo zapomenout na 
chvíli na starosti a problémy, se kterými se potýkala. Postupně se její situace zlepšovala, za pomoci 
pracovníků azylového domu se naučila lépe hospodařit se svými penězi, dokonce začala i šetřit. Ve 
druhé polovině pobytu  začala splácet dluhy, které měla z minulosti. Také vztahy s rodinou se 
zlepšovaly, svou matku a staršího syna navštěvovala, chování mladšího se působením psychologa 
zlepšovalo a také klientka se stávala klidnější, nedocházelo již tak často k agresivním výstupům. 
Vztahy s ostatními klientkami se urovnaly, paní Šárka byla ochotná pomáhat nově nastupujícím 
klientkám, snad zde vznikala i přátelství, což dosvědčuje nedávné setkání několika  bývalých 
klientek, o němž jsme byly prostřednictvím sociálních sítí informováni a  ze kterého máme opravdu 
velkou radost. Paní Šárka byla v našem domově 12 měsíců, využila smysluplně svůj pobyt k tomu, 
aby se naučila spoustě věcí a mohla se osamostatnit. Našla si bydlení ve svém rodném městě, 
nedaleko od své matky a svého staršího syna. Zařizuje si svůj nový byt podle svých představ, 
vybavuje si jej nábytkem a různými doplňky, pomalu, každý měsíc nás na sociálních sítích 
informuje, co nového si koupila, jak si vymalovala pokoj a další.  
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Z našeho Domova odešla před 5 měsíci, ale nezapomněla na nás, s dětmi přišla již dvakrát na 
návštěvu, aby se s námi podělila o své dojmy, aby nám ukázala, jak děti rostou, jak se rozvíjí. Zdá 
se, že je mnohem spokojenější, než v době, kdy k nám přišla a je to na ní vidět. Také na sociálních 
sítích jsme s klientkou v kontaktu. Paní Šárka má před sebou ještě velký kus cesty a práce na sobě, 
ale má velkou motivaci. A tou jsou pro ni její  krásné děti, které miluje a ony milují ji. Přejme jí tedy 
hodně sil, trpělivosti, odhodlání a bojovného ducha, zdraví a také trochu té pověstné kapičky štěstí. 
Věříme, že její situace se bude stále zlepšovat a ona a její děti budou žít šťastný a smysluplný život. 
A pokud jsme my, pracovníci azylového domu, alespoň trochu přispěli k tomu, že se paní Šárce 
změnil život k lepšímu, pak je to velká  motivace pro náš další profesní život.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………letní pohoda na zahradě 
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….léto je príma 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….vyrábíme hezké věci 
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….podzimních prací na naší 

zahradě se účastní i ubytované 

maminky  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……i u nás slavíme Vánoce 
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Děkujeme za spolupráci a podporu naší veřejné služby těmto institucím: 

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí a Karlovarskému kraji.   

 

                         

 

 

V období od 1.1.2015 do 30.9.2015 byla sociální služba Domov pro matky s dětmi v tísni 
financována v rámci Individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ na 
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

   

 

Seznam dárců a podporovatelů 

 

-Caritasverband Vogtland e. V. Plauen – Monika Willenberg – materiální a finanční pomoc 

- Caritasverband Vogtlan e. V. Adorf – Elisabeth Bönsch – materiální a finanční pomoc 

- paní Podhajská (Dobrotety, z.s. Mariánské Lázně) – materiální pomoc 

-pan Vynáhlovský – finanční dar 5 000 Kč + materiální pomoc 

-paní Uhlová – finanční dar 200 Kč 

-paní Černá (Hazlov) – materiální pomoc 

-Tesco Aš – Strom splněných přání – vánoční dárky pro klientky a jejich děti  

- Římskokatolická farnost Aš – mikulášská nadílka pro děti z DMD 

-Tříkrálová sbírka – příspěvky obcí 

-skauti ze střediska Smrčina v Aši 

- paní Crhonková – materiální pomoc 

- paní Lukáčová – materiální pomoc 

- manželé Kutovi – materiální pomoc 

- paní Jelínková – materiální pomoc 

 

Velké množství dárců z řad veřejnosti a anonymních dárců, kteří si nepřejí být jmenováni. 
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Farní Charita Aš 

Mikulášská 9, 352 01 Aš 

IČO: 648 39 991 

Telefon: 354 528 809  

e-mail: azylas@seznam.cz   web: www.farcaritas.cz  

bankovní spojeni: Fio banka 

číslo účtu: 2200819191/2010 

mailto:azylas@seznam.cz
http://www.farcaritas.cz/

