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Slovo úvodem 

Připravili jsme pro vás další výroční zprávu, ve které jsou uvedeny informace 

o obou sociálních službách, výsledky hospodaření a nejdůležitější události 

roku 2018. 

Dlouhodobě se snažíme zapojit do aktivit města, proto se v dubnu uživatelé 

služby a jejich děti podíleli na úklidu kolem budovy Domova pro matky (otce) 

s dětmi v rámci akce Čistá Vysočina. V červnu jsme se účastnili Dne Žďáru. 

Tématem pořádané akce bylo 100. výročí založení Československé 

republiky. 

Již několik let se zúčastňujeme sbírky potravin, kterou organizuje Potravinová 

banka Vysočina, z. s. V září jsme sbírali potraviny v Kauflandu ve Žďáře nad 

Sázavou. V listopadu jsme byli v rámci Národní sbírky potravin v Penny ve 

Žďáře nad Sázavou. V obou obchodech jsme se setkali s pochopením 

nakupujících a označené nákupní vozíky se plnily trvanlivými potravinami. 

Na podzim jsme dostali možnost přihlásit se do soutěže, která pro neziskové 

organizace probíhala v obchodních domech IKEA. Vyplnili jsme formuláře, 

přijeli dva pracovníci z IKEA, odpověděli jsme na spoustu otázek a pak přišla 

zpráva, že zaměstnanci IKEA vybrali naši organizaci do finále projektu „Spolu 

s vámi“. V ní máme možnost získat finanční prostředky na zakoupení 

nábytku. Jak velká částka to bude, záleží na hlasování členů IKEA FAMILY. 

Teprve v průběhu hlasování jsem zjistila, jak jsme se do soutěže dostali. Je 

dobré mít přátele, kteří na nás nejen myslí, ale i jednají v náš prospěch. 

Počátkem prosince jsme vypsali výběrové řízení na obsazení funkce ředitele 

Domova pro matky (otce) s dětmi. Vybraný uchazeč nastoupí v únoru 2019. 

V průběhu roku nám pomáhali dobrovolníci jednak z řad studentů, ale 

i občanů města. Také zaměstnanci k akcím přistupovali aktivně. Za to jim 

patří dík. 

Mgr. Miroslava Machková 

ředitelka obecně prospěšné společnosti 
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Občanské sdružení Ječmínek založili pracovníci oddělení prevence 

a oddělení péče o děti Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou v roce 2001. 

Občanské sdružení Ječmínek mělo zaregistrováno na Krajském úřadu Kraje 

Vysočina dvě sociální služby – Azylový dům a Terénní práci. 

Dne 30. 9. 2013 valná hromada Občanského sdružení Ječmínek rozhodla 

o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost. Změna právní formy nastala dne 1. 10. 2013. Zápis je proveden 

v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem 

v Brně v oddílu O, vložka 649. Potřeba změny právní formy vyvstala přijetím 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a doprovodných předpisů 

k tomuto zákonu. Změna právní formy občanského sdružení na obecně 

prospěšnou společnost je činěna dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní 

formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně 

zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Domov pro matky (otce) s dětmi 

Ředitelka: 

Mgr. Miroslava Machková 

Supervizor: 

PhDr. Zdeněk Kulhánek 

Zaměstnanci Domova pro matky (otce) s dětmi: 

Bc. Lenka Holková – sociální pracovník 

Mgr. Milada Svobodová – sociální pracovník 

Ing. Jaroslava Sobolová – administrativní pracovník 

Kristýna Harvánek Staňková, DiS. – pracovník v sociálních službách  

Bc. Lucie Zástěrová – pracovník v sociálních službách 

Marcela Wirthová – pracovník v sociálních službách 

Jana Lázničková – pracovník v sociálních službách 

Dana Sádovská – pracovník v sociálních službách 

Irena Pustinová – pracovník v sociálních službách 

Lenka Fialová – pracovník v sociálních službách 

Jiří Janda – domovník 

Poslání 

Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné 

ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům 

s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. 

Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim 

pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit 

zpět do přirozeného prostředí. 
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Okruh osob, kterým je služba poskytována 

Těhotná žena/rodič s nezletilými dětmi (v den uzavření smlouvy je dítě mladší 

18 let), kteří: 

● jsou bez přístřeší, 

● žijí v podmínkách ohrožujících zdraví a výchovu dětí. 

Služba je přednostně poskytována osobám s trvalým bydlištěm v okrese Žďár 

nad Sázavou, při nenaplněné kapacitě i odjinud. 

Osoby, které nespadají do okruhu osob: 

● osoby, které nejsou schopny samostatně pečovat o dítě a o svoji osobu 

z důvodu závažného psychiatrického či jiného onemocnění, které by 

vyžadovalo hospitalizaci; 

● osoby, které nejsou soběstačné v základní sebeobsluze z důvodu 

mentálního nebo tělesného postižení (nutná pomoc jiné fyzické osoby). 

Cíle: 

● získat samostatné bydlení; 

● získat příjem ze zaměstnání, ze sociálního systému; 

● rozvoj schopností hospodařit s finančními prostředky; 

● rozvoj dovedností při výchově a péči o děti; 

● rozvoj dovedností při péči o domácnost; 

● rozvoj mezilidských vztahů, budování sociálních vazeb v přirozeném 

prostředí. 

Zásady poskytování služby: 

● respekt základních lidských práv uživatele; 

● zachování soukromí a důstojnosti uživatele; 

● podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe; 

● pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace; 

● podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů, 

v hledání řešení, které mu umožní návrat do přirozeného prostředí; 

● individuální přístup ke každému uživateli. 
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Sociální služba Azylový dům v roce 2018 

Sociální služba Azylový dům v roce 2018 

Domov pro matky (otce) s dětmi poskytuje své služby ve Žďáře nad Sázavou 

již od roku 2002. V roce 2018 se na Domov obrátilo 91 zájemců o poskytnutí 

této sociální služby. Celkem v tomto roce bylo v Domově ubytováno 78 osob, 

z toho 28 dospělých a 50 dětí. Služba byla poskytována jak matkám, tak 

i otcům s dětmi. Z celkového počtu dospělých se jednalo konkrétně o 2 muže. 

Mezi nejčastější důvody žádostí o poskytnutí sociální služby patřily, stejně 

jako v předešlém roce, zejména nevyhovující stávající bydlení s ohledem na 

potřeby nezletilých dětí, ztráta samostatného bydlení, finanční nedostupnost 

získání podnájmů bytů, či konfliktní rodinné vztahy. Sociální pracovnice 

Domova spolu se všemi pracovnicemi v sociálních službách vedly každého 

uživatele služby k samostatnosti a odpovědnému jednání a podporovaly jej 

v naplňování cílů stanovených v individuálních plánech. 

Stejně tak byla uživateli služby využívána pomoc pracovníků Domova při 

řešení otázek zaměstnanosti. Konkrétně nezaměstnanost byla podstatným 

společným jevem u těch uživatelů služby, kteří již ukončili rodičovskou 

dovolenou. Další společnou oblast pro většinu ubytovaných osob 

představovala jejich dluhová problematika. Pomoc pracovníků AD pak 

spočívala zejména ve spolupráci s uživateli služby vedoucí k nabytí jejich 

schopnosti rovnoměrného hospodaření s finančními prostředky a také 

k včasnému plnění svých případných závazků. 

Zcela zásadní potřebou všech uživatelů služby bylo získání samostatného 

bydlení. Uživatelé služby měli i v roce 2018 možnost získat ubytování v rámci 

nabídky tzv. následného bydlení v celkem třech samostatných bytových 

jednotkách, které na ul. Brněnská 2228/10 ve Žďáře nad Sázavou rovněž 

provozuje organizace Ječmínek, o. p. s. V průběhu roku zde bylo postupně 

ubytováno celkem 6 rodin s dětmi (celkem to bylo 10 dospělých a 12 dětí). 

Ostatní uživatelé z azylového domu odcházeli nejčastěji do podnájmů 

soukromých bytů, v menší míře přecházeli na jiné AD, ubytovny nebo se 

vraceli ke svým rodinám. 
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Nedílnou součástí poskytované sociální služby byly také fakultativní činnosti 

pro uživatele služby a jejich děti. V průběhu prosince 2018 došlo k již tradiční 

spolupráci s Hitrádiem Vysočina při zprostředkování vánočních dárků pro děti 

uživatelů služby AD v rámci akce Strom splněných přání. Pro ty děti, na které 

se s dárky nedostalo, bylo využito nabídky dárků ze sbírky Krabice od bot. Za 

poskytování materiální a potravinové pomoci i nadále patří naše poděkování 

všem dárcům, kteří do Domova průběžně tuto pomoc přinášejí. Velmi se 

osvědčila i spolupráce s dobrovolníky z řad studentů středních a vysokých 

škol, kteří se podílejí na doučování dětí uživatelů služby a na volnočasových 

aktivitách. 

Sociálně právní ochrana dětí 

V souvislosti s pověřením organizace Ječmínek, o. p. s. k výkonu sociálně-

právní ochrany dětí byl primární důraz vždy kladen na zajištění potřeb dětí. 

V průběhu poskytování sociální služby tak byli uživatelé posilováni zejména 

ve svých rodičovských kompetencích a povinnostech. Spolupráce se 

sociálními odbory (OSPOD) probíhala u 11 uživatelů.  

Fakultativní činnosti v roce 2018 

● Volnočasové aktivity pro děti (včetně keramické dílny) 

● Pomoc při přípravě dětí do školy  

● Klub rodičů  

● Poskytnutí potravinové a materiální pomoci 

Keramická dílna 

V průběhu roku proběhla setkání jednou až dvakrát do měsíce. Celkem se 

jich zúčastnilo 19 dospělých a 94 dětí. Děti si z hlíny vyrábí drobné dárky pro 

rodiče. 

Pomoc při přípravě do školy 

Pokud potřebují děti školního věku pomoc při přípravě do školy, přichází za 

nimi studenti středních škol. V roce 2018 jich bylo osm. 
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Volnočasové aktivity pro děti 

Leden 

malujeme zasněžené domy 

Únor 

karneval 

 

Květen 

malujeme jarní kvetoucí stromy 

Červen 

rozmary počasí – deštníky 

 

Březen 

výroby slepiček a beránků 

Duben 

opékání špekáčků 
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Červenec 

obraz s plachetnicí 

Srpen 

výlet do Nového Města n. M. 

návštěva mini ZOO, 

muzeum, Tři kříže 

 

Listopad 

vyrábíme čerty a anděly 

Prosinec 

malujeme zimu, 

výroba vánočních ozdob 

házenkářská soutěž 

v Novém Veselí 

 

Září 

výlet do ZOO v Jihlavě 

Říjen 

malujeme podzimní stromy 

netopýři a dýně z papíru 
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Klub rodičů 

Klub rodičů se zaměřuje na osvojení a posílení dovedností v oblasti péče 

o děti a domácnost. Rodiče vyráběli vánoční dekorace, kostýmy na karneval, 

pekli vánoční cukroví. Suroviny jsme opět obdrželi od občanů obce Dvořiště. 

Besedy byly na téma Dávky hmotné nouze, Nebojte se soudů, Nemoci u dětí, 

Ochrana osobních údajů. Akcí se zúčastnilo 50 dospělých a 175 dětí. 

 

Poskytnutí potravinové a materiální pomoci 

V roce 2018 proběhly dvě potravinové sbírky. Jedna byla v Kauflandu a druhá 

v Penny Marketu ve Žďáře nad Sázavou. Opět jsme dostali vypěstovanou 

zeleninu a ovoce od občanů obce Nížkov. 
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Statistické údaje 

Uživatelé služby v roce 2018 

celkový počet ubytovaných osob .......................... 78 

celkový počet dospělých ........................................... 28 

z toho matek ............................................................. 26 

z toho otců .................................................................. 2 

celkový počet dětí ..................................................... 50 

Trvalé bydliště uživatelů služby 

Bydliště matky otcové děti celkem 

Žďár nad Sázavou 8 - 15 23 

Bystřice n. P. 3 - 3 6 

Nové Město n. M. 1 - 2 3 

Velkomeziříčsko 3 - 5 8 

ostatní z Kr. Vysočina 3 - 4 7 

mimo Kraj Vysočina 8 2 21 31 

Celkem 26 2 50 78 

Průměrná délka ubytování v roce 2018 byla 109 dní. 
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Terénní práce 

Vedoucí projektu: 

Ing. Hana Vencálková 

Mgr. Karolína Holická 

Supervizor: 

PhDr. Zdeněk Kulhánek 

Terénní sociální pracovník: 

Kristýna Harvánek – Staňková, DiS.  

Bc. Soňa Štouračová, DiS. 

Bc. Ivana Rálišová, DiS. 

Jana Vojkůvková, DiS. 

Bc. Lucie Zástěrová  

Bc. Lenka Holková 

Administrativní pracovník: 

Ing. Jaroslava Sobolová 

Poslání 

Posláním Terénní práce s ohroženými skupinami je poskytovat služby 

uživatelům v jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím prováděného 

základního poradenství a dalších služeb se snažíme podpořit uživatele ke 

zvládnutí jejich nepříznivých životních situací. Služba je poskytována podle 

individuálních potřeb uživatelů, aktivně je vede a respektuje základní lidská 

práva a jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem. 
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Cíle poskytované služby 

Cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora osobám ohroženým 

sociálním vyloučením nebo jeho prohloubením. Pomocí terénní práce se 

zvyšují sociální kompetence a sociální mobilita uživatele s využitím v lokalitě 

dostupných zdrojů. 

Zásady poskytované sociální služby: 

● respekt základních lidských práv uživatele; 

● zachování soukromí a důstojnosti uživatele; 

● podpora uživatele k vědomí zodpovědnosti sám za sebe; 

● pomoc všem uživatelům bez jakékoliv formy diskriminace; 

● podpora uživatele v aktivním hledání a využívání vlastních zdrojů; 

● individuální přístup ke každému uživateli. 

Okruh osob, kterým je poskytována Terénní práce: 

● mladí dospělí ohrožení společensky nežádoucími jevy; 

● dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením, u kterých dochází ke 

kumulaci problémů; (chudoba, dluhy, nezaměstnanostV); 

● rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci; 

● osoby, které jsou na pokraji bezdomovectví; 

s místem pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou. 

Sociální služba Terénní práce v roce 2018 

Služba terénní práce je poskytována na bývalém území okresu Žďár nad 

Sázavou a je poskytována v prostorách kanceláří organizace Ječmínku, 

o. p. s., na následném bydlení organizace a zejména v přirozeném prostředí 

uživatelů služby. 

V roce 2018 byla služba terénní práce poskytnuta 49 uživatelům. Rozsah 

a frekvence poskytování služby se odvíjely od individuálních potřeb a zájmů 

uživatelů, kteří se na terénní pracovnice obraceli s žádostmi o pomoc 

s řešením své aktuální životní situace. Uživatelé byli vedeni k samostatnosti 

a posilování svých kompetencí k aktivnímu řešení problémů. 
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Spolupráce probíhá skrze dlouhodobé a krátkodobé individuální plány. Mezi 

nejčastější oblasti spolupráce patří zprostředkování kontaktu s institucemi 

včetně vysvětlení úřední korespondence, péče o domácnost, zájmy dítěte 

včetně podpory a rozvoje rodičovských kompetencí, řešení bytových 

a dluhových problémů, oblasti mapování možností pracovního uplatnění 

a motivace k němu. V roce 2018 jsme s uživateli služby spolupracovali na 

121 krátkodobých a 51 dlouhodobých individuálních plánech. 

V rámci poskytování sociální služby spolupracujeme s městskými úřady 

i dalšími institucemi a organizacemi v kraji Vysočina. 

Oblasti spolupráce v rámci nových individuálních plánů 

uživatelů služby za rok 2018 

ostatní
13%

sociální dávky
14%

komunikace s 
institucemi

22%

problémy s 
dluhy
20%

hledání práce
8%

rodičovské 
kompetence

23%
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Statistické údaje 

V roce 2018 byla sociální služba terénní práce poskytována 49 uživatelům, z 

toho 10 mužům a 39 ženám. 

Trvalé bydliště uživatelů služby 

bydliště 
počet 

uživatelů 
počet 

intervencí* 
počet 

kontaktů** 

Žďár n. S. 10 53 53 

Žďársko 3 46 67 

Bystřice n. P. 5 60 53 

Bystřicko 4 32 52 

Velké Meziříčí 11 151 180 

Velkomeziříčsko 8 124 165 

N. Město n. M. 6 33 43 

Novoměstsko 1 10 8 

mimo Kraj Vysočina 1 2 1 

celkem 49 511 622 

Tabulka je zpracována podle trvalého bydliště uživatelů. Sociální služba 

Terénní práce je uživatelům poskytována v místě jejich aktuálního pobytu – 

na území okresu Žďár nad Sázavou. 

* intervence – jednání s uživatelem, které trvá 30 a více minut 

** kontakt – jednání s uživatelem, které trvá do 30 minut 
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Účetní údaje 

Azylový dům 

Výdaje celkem ............................................ 3 550 125 Kč 

Příjmy celkem ............................................ 3 566 388 Kč 

Zdroje financování 

Kraj Vysočina – Individuální projekt IV ......... 2 670 579 Kč 

Kraj Vysočina .................................................. 392 727 Kč 

Ječmínek, o. p. s. ........................................... 486 819 Kč 

Kraj Vysočina 
Indiv. projekt 

IV
75%

Kraj Vysočina
11%

Ječmínek, 
o.p.s.
14%
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Terénní práce 

Výdaje celkem ............................................ 1 403 127 Kč 

Příjmy celkem ............................................ 1 378 340 Kč 

Zdroje financování 

MPSV .......................................................... 1 153 000 Kč 

Kraj Vysočina .................................................... 91 000 Kč 

Město Žďár nad Sázavou ................................. 72 340 Kč 

Město Velké Meziříčí ........................................ 37 000 Kč 

Město Bystřice nad Pernštejnem ...................... 25 000 Kč 

Ječmínek, o. p. s. ............................................. 24 787 Kč 

Ječmínek
2%

Bystřice n. P
2%

Kraj Vysočina
6%

Velké Meziříčí
3%

MPSV
82%

Žďár n. S.
5%
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Fakultativní činnosti 

Výdaje celkem ................................................. 43 086 Kč 

Příjmy celkem ................................................. 43 086 Kč 

Zdroje financování 

Město Žďár nad Sázavou ................................. 27 660 Kč 

Město Nové Město na Moravě .......................... 15 000 Kč 

dary ....................................................................... 426 Kč 

Žďár nad 
Sázavou

64%

dary
1%

Nové Město na 
Moravě

35%

 

Následné bydlení 

Výdaje celkem ................................................. 58 734 Kč 

Příjmy celkem ................................................. 49 000 Kč 

Ostatní 

Výdaje celkem ................................................... 6 167 Kč 

Příjmy celkem ................................................... 5 867 Kč 
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Pohled do budoucna 

Domov pro matky (otce) s dětmi je do poloviny roku 2020 financován 

prostřednictvím projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 

Vysočina, individuální projekt VI“. Terénní práce bude v příštím roce 

financována z MPSV, Kraje Vysočina a z měst Velké Meziříčí, Bystřice nad 

Perštejnem a Žďár nad Sázavou.  

Díky vyhlášené výzvě v Integrovaném regionálním operačním programu jsme 

se zapojili do přípravy studie proveditelnosti na rekonstrukci budovy Domova 

pro matky (otce) s dětmi. Pokud projekt projde všemi koly posouzení a uspěje, 

bude možné zrealizovat důležité opravy na budově, která nám slouží již 17 let. 

Bude možné vyměnit stará okna, zrekonstruovat topení, vyměnit podlahové 

krytiny a vstupní dveře. Přibude sociální zařízení, opraví se omítky. Tím se 

podstatným způsobem zkvalitní poskytované sociální služby. 
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Poděkování 

Děkujeme našim dobrovolníkům, občanům města, kteří zakoupili vánoční 

dárky pro děti, ale i občanům Nížkova, Dvořiště a Borů za jejich sbírky. 

Děkujeme za poskytnuté věcné dary jako jsou oděvy, hračky a nábytek.  

Dík patří také těm, kteří přispívají na základní i fakultativní činnosti Domova pro 

matky (otce) s dětmi a Terénní práce. Jsou to: 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Město Bystřice nad Pernštejnem 

Město Nové Město na Moravě 

Město Žďár nad Sázavou 

Město Velké Meziříčí 

 

      
 



 

 

 



 

 

Domov pro matky (otce) s dětmi 

Terénní práce 

provozuje Ječmínek, o. p. s. 

Jiřího z Poděbrad 402/15 
Žďár nad Sázavou 

591 01 

Tel.: 566 620 008 

E-mail: opsjecminek@centrum.cz 

web: www.ops-jecminek.cz 

IČO: 26 538 377 

Číslo účtu.: 162 429 9359 / 0800 


