Středisko křesťanské pomoci Jihlava
SKP – Naděje pro život Jihlava

Zprává o činnosti v roče 2021
Zpráva o činnosti jihlavských Středisek křesťanské pomoci propojuje a zahrnuje dvě
spřízněné a sesterské, ovšem jinak samostatné, organizace, které mají formu církevní
právnické osoby a které mají společnou Diakonii a zřizovatele. Tím je Evangelická církev
metodistická v ČR (celosvětově United Methodist Church).
Předmětem této zprávy je činnost obou organizací v roce 2021
Organizace

Cílová skupina klientů
muž

Sociální služba
Azylový dům pro muže Jihlava

muž i žena
osamělý rodič s dítětem

Noclehárna Havaj

Další činnost

SKP Jihlava
SKP – Naděje pro život
Jihlava

rodina s dětmi
samotná žena

Azylové ubytování Jihlava

Následný sociální byt (prostupné
bydlení)
Potravinová & materiální pomoc
Příležitostné volnočasové akce

Pobytová forma: azylové domy
Ambulantní forma: noclehárna
Terénní forma: terénní programy
Následný sociální byt
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SKP JIHLAVA
Sídlo
IČO:
ČBÚ:
Tel.:

Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava
46259830
1465080359/0800 (ČS)
(+420) 774 724 588
(+420) 777 322 758
E-mail: skpjihlava@skpjihlava.cz
URL: www.skpjihlava.cz

SKP Jihlava
▪
▪
▪

Azylový dům pro muže
Noclehárna Havaj
Terénní programy Bouřka

Pro první ze středisek SKP byl tento rok významný dokončením projektu nové budovy pro
pobytovou sociální službu – azylový dům pro muže v Jihlavě.
Obě organizace a poskytování všech sociálních služeb byly stejně jako celá naše společnost
postiženy trvající pandemií SARS-Cov-2.

Azylový dům pro muže
Nabízí podporu a pomoc mužům, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení, v bytové nouzi nebo bez
přístřeší, aby získali dočasné ubytování s možností hledání nového bydlení a zapojení do
společnosti podle svých vlastních schopností. K tomu podle individuálních potřeb poskytuje
sociální službu.
Zájemci celkem

143 zájemců, res. kontaktů se zájemci.

Žadatelé celkem

55 žadatelů, resp. podaných žádostí

Uživatelé celkem

58

Sociální práce

Celkový počet osobních setkání

700

Investiční projekty IROP & IPRÚ – JSA
1. Nový Azylový dům pro muže Jihlava
V roce 2021 vrcholil dlouhodobý projekt a mnohaleté úsilí na stavbě budovy nového
azylového domu pro muže v Jihlavě. U této sociální služby nedošlo ke zvýšení kapacity
lůžek, nýbrž díky podpoře z programu IROP inovativní přístup projektu vedl k jiné kvalitě
pobytové služby, a to v oblasti ubytování, hygieny a soukromí.
Jednalo se o rekonstrukci stávající budovy na ulici Mlýnská. Kolaudace nové budovy
probíhala v závěru roku 2021 se záměrem zahájit sociální službu hned počátkem roku 2022.
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2. Nová noclehárna & nízkoprahové denní centrum
Záměr se týká stávající budovy v ulici Čajkovského.
V průběhu roku 2021 byla podána žádost o stavební povolení. Současně s rozhodnutím o
stavebním povolení proběhlo vyhodnocení žádosti o dotaci s kladným výsledkem a projekt
získal podporu. Právní akt s rozhodnutím o poskytnutí dotace byl vydán v 2. polovině r. 2021.
Na podzim byly zahájeny práce na dokumentaci k provádění stavby a na zadávacích
podmínkách k soutěži stavby v rámci veřejné zakázky.

SKP Jihlava » Noclehárna Havaj
V Noclehárně Havaj je poskytováno lidem bez přístřeší krizové přenocování a hygienické
zázemí v zimních měsících . Jedná se o ambulantní sociální službu, která je poskytována
pouze sezónně, a to v době zimní sezóny od prosince do března.
Lůžková kapacita noclehárny je 12 lůžek. Vedle toho je pro nocležníky k dispozici koupelna a
WC pro osobní hygienu a hygienu těla. Malá kuchyň umožňuje konzumaci čaje, kávy a
instantní polévky.
Na pozemku noclehárny díky daru statutárního města Jihlavy byly instalovány nouzové
přístřešky iglou, které poskytují podmínky nouzového přenocování těm osobám, které se do
noclehárny nedostaly kvůli kapacitě, anebo kvůli stavu, který se neslučoval s poskytováním
noclehárny. Na zahradě byl také instalován velkokapacitní stan s podlahou.
Cílem je minimalizovat zdravotní rizika nocování lidí bez přístřeší v zimních měsících,
umožnit jim orientovat se v možnostech řešení jejich situace a zprostředkovat jim další
dostupné služby. Je zde snaha o snížení stigmatizace osob tím, že budou řádně upraveny a
čistě oblečeny.
Uživatelé v r. 2021 (měsíce 1,2,3,12):
osob celkem
49
mužů
39
žen
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SKP Jihlava » Terénní programy Bouřka
Posláním terénních programů Bouřka je nabídnout podporu a pomoc lidem bez domova nebo
lidem ohroženým ztrátou bydlení, kteří žijí a pohybují se v Jihlavě. Terénní forma znamená
kontakt, setkání a jednání s lidmi v jejich přirozeném prostředí, tedy na ulici a venku. Tyto
programy usilují o to oslovit člověka v nouzi, který potřebuje pomoc, ale sám ji nevyhledává
nebo k ní nemá přístup. Směřují přitom k tomu, aby byl v kontaktu s dostupnou pomocí,
dařilo se minimalizovat rizika plynoucí z jeho způsobu života, tj. aby měl zajištěné základní
potřeby, důstojnější bydlení, příjem, zdravotní péči a další.
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Terénní programy poskytuje SKP druhým rokem. Vznik této služby byl umožněn díky
finanční podpoře z Operačního programu zaměstnanost a ESF. Terénní programy Bouřka jsou
součástí projektu „Podpora pro osoby bez bydlení v Jihlavě“.

SKP Jihlava » Personálie
ředitel

David Chlupáček

ekonom/ účetní

Jana Nohejlová

účetní jr.

Dagmar Šišková

sociální služba Azylový dům pro muže Jihlava
vedoucí & sociální pracovník
tým pracovníků přímé sociální práce

Zuzana Kunčová / Pavel Prajsler
Roman Drápela, Josef Peštál, Marcela
Křivohlavá, František Novák, Petr Mráz,
Karel Doležal

sociální služba Terénní programy Bouřka
vedoucí a sociální terénní pracovník
terénní pracovníci
(peer konzultant)

David Rydlo / Lukáš Honzl
Lucie Kiss, David Váňa, Pavel Sýkora

sociální služba Noclehárna Havaj

Tým pracovníků sociální práce a noční služby.
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Finanční zpráva
Azylový dům pro muže Jihlava
Příjmy c e l k e m
5 699 721

v tom

Výdaje c e l k e m
v tom

příjmy od uživatelů (klientů) z úhrad
za poskytnuté ubytování
dotace od státu, vyrovnávací platba,
projekt IP vi, OPZ.
ostatní příjmy
provozní (neinvestiční) výdaje

614 000
5 074 666
11 055
5 462 595
5 462 595

Terénní programy
Příjmy c e l k e m
1 110 758
v tom
Výdaje c e l k e m
v tom

příjmy od uživatelů (klientů) z úhrad
za poskytnuté ubytování a stravování
dotace od státu, vyrovnávací platba,
projekt OPZ
provozní (neinvestiční) výdaje

0
1 110 758
1 110 758
1 110 758

Noclehárna
Příjmy c e l k e m
633 197
v tom
Výdaje c e l k e m
v tom

příjmy od uživatelů (klientů) z úhrad
za poskytnuté ubytování a stravování
dotace od státu
provozní (neinvestiční) výdaje

12 530
620 667
633 197
633 197

Na základě kladného výsledku hospodaření SKP Naděje pro život požádal ředitel SKP
Správní radu o schválení daru převodem na účet druhé SKP ve výši 40 000,- Kč na sociální
účely a to zejména projekt nového azylového domu.
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SKP – Naděje pro život Jihlava
Sídlo: Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava
IČO: 70876339
ČBÚ: 203203983/0300 (ČSOB)
Tel.:

(+420) 607 004 516
(+420) 777 322 758

E-mail:
Sociální práce:
Řízení organizace:

info@nadejeprozivot.cz
reditel@nadejeprozivot.cz

SKP – Naděje pro život Jihlava
▪ Azylové ubytování Jihlava
▪ Potravinová a materiální pomoc
▪ Následné sociální bydlení
Azylové ubytování
Azylový dům má bytový charakter a přibližuje se samostatnému civilnímu bydlení.
Služby, které poskytuje, jsou cíleny na ženy a rodiny s dětmi. Tato služba obsahuje ubytování
v bytových jednotkách. Jedná se o 11 bytů, z toho 10 bytů pro rodiny s dětmi a 1 třípokojový
byt s 3 lůžky pro samotné ženy.
Na činnosti se sice projevila přetrvávající pandemie SARS-Cov-2 , ale díky charakteru
zařízení bylo jednodušší minimalizovat zdravotní rizika, rizika přenosu a také režim
karantény či izolace.

Zájemci a žadatelé
a/ zájemci

265 zájemců, resp. kontaktů zájemců

b/ žadatelé

77 žadatelů, resp. podaných žádostí

Uživatelé
Celkový počet uživatelů

53 osob (dospělých)
36 žen

17 mužů

61 dětí

6

Smluvní vztahy s klienty

23 nových uzavřených smluv o poskytnutí soc. služby
46 uzavřených dodatků smlouvy
26 rozvázání a ukončení smlouvy

Sociální práce
Celkový počet osobních setkání (vč. intervencí)

1 798

SKP – Naděje pro život Jihlava » Potravinová a materiální pomoc
Členství SKP v Potravinové bance Vysočina je již dlouholeté a tradiční a tato spolupráce v
roce 2021 zdárně pokračovala. Představuje hmotnou, materiální a praktickou pomoc pro
potřebné lidi. Je to hmatatelný a doplňkový aspekt sociální práce, která přináší podporu
duchovní, duševní, právní, sociální, vztahovou, tedy obvykle nehmatatelnou.

SKP – Naděje pro život Jihlava » Následné sociální bydlení
V roce 2021 pokračovala tato činnost beze změn. Jeden byt velikosti 1+KK (v nájmu od
města Jihlavy), obývá na základě podnájmu rodina s dvěma dětmi.

SKP Jihlava » Rozvoj činnosti
V průběhu roku obdržela SKP nabídku na převzetí vybrané činnosti a sociální služby. Známá
a na Jihlavsku etablovaná organizace Centrum pro rodinu Vysočina se rozhodla ukončit
některé činnosti. Společná jednání mezi organizacemi Naděje pro život Jihlava, Centrum pro
rodinu Vysočina a Krajem Vysočina nakonec vyústila a vedla k převzetí jednoho druhu
sociální služby – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Stanovený termín
převzetí je 1. 1. 2022, ale v uplynulém roce 2021 bylo potřebné učinit důležité kroky k tomuto
převzetí.
Připojení nového druhu sociální služby SAS je významné a zavazující. Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi obsahují činnosti pro práci s rodinami a dětmi v problematických
životních situacích, v širších souvislostech a také jiných zlomových fázích života rodiny než
je ztráta bydlení a domova. SAS sice má společnou cílovou skupinu jako Azylové ubytování
Jihlava, avšak jedná se o službu s formou terénní a ambulantní práce.
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SKP – Naděje pro život Jihlava » Personálie
ředitel

David Chlupáček

ekonom/ účetní

Jana Nohejlová

účetní jr.

Dagmar Šišková

sociální služba Azylové ubytování Jihlava
vedoucí & sociální pracovník

Milada Fousková

sociální pracovník

Beáta Jeřábková, Jiřina Pánková

pracovník v sociálních službách
metodická podpora

Libuše Havlíčková
Soňa Neužilová

údržba
potravinová banka

Pavel Pánek
Michal Kunče

SKP Jihlava » Finanční zpráva
Azylové ubytování Jihlava
Příjmy c e l k e m
5 179 834
příjmy od uživatelů (klientů) z úhrad
za poskytnuté ubytování a stravování
dotace od státu
dotace od zřizovatele
v tom

4 335 258
0

příjmy z vlastní činnosti

0

příjmy od zdravotních pojišťoven

0

příjmy z úhrad za poskytovanou péči
ostatní příjmy
Výdaje c e l k e m
v tom

822 160

provozní (neinvestiční) výdaje

0
22 416
4 985 922
4 985 922

Zprávu podává Eliška Kubíková
na základě materiálů poskytnutých ředitelem SKP.

V Jihlavě 3.3.2022
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