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Středisko křesťanské pomoci po-
skytuje v Jihlavě dvě sociální služ-
by. Obě jsou pobytové a obě svým 
druhem patří k oboru sociální pre-
vence. 

Ačkoliv tato dvě zařízení sociál-
ních služeb vznikala v různých do-
bách i okolnostech, mají odlišnou 
cílovou skupinu klientů a jsou de 
iure dvěma různými organizacemi 
s právní subjektivitou. Obě dvě se 
postupně vyprofilovala jako azy-
lové domy. Navíc obě dvě zařízení 
jsou shodně zastřešována Diakonií 
Evangelické církve metodistické. 

O azylových domech by se zjed-
nodušeně dalo říci, že společným 
jmenovatelem jejich práce je pre-
vence bezdomovectví. Co však tato 
služba obsahuje konkrétně? 

Pěstovat naději pro život
Azylový dům zahrnuje poskytnu-

tí přechodného ubytování a vytvo-
ření podmínek pro samostatnou 
přípravu nebo pomoc s přípravou 
stravy. V neposlední řadě tato služ-
ba obsahuje pomoc při uplatňová-
ní práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Sociální práce se soustřeďuje na to, 
aby člověk měl v azylovém domě 
zajištěno základní bydlení a věci, 
které k bydlení potřebuje.  Kromě 
toho, že se člověk stabilizoval, je 
však hlavním cílem, aby se nade-
chl a mobilizoval své síly, protože 
azylové ubytování je pouze dočas-
né. Služba včetně přechodného 
ubytování se poskytuje na základě 
smlouvy zpravidla na půl roku až 
jeden rok. V sociální prevenci tedy 
pracovníci azylového domu a člo-
věk v něm usilují o to, aby člověk 

Pomoc zaměřená na dostupné bydlení

SKP – Naděje pro život Jihlava nabízí azylové ubytování pro osamělé rodiče, úpl-
né rodiny a samotné ženy. Ilustrační foto: archiv SKP
svou nepříznivou situaci zlepšil či 
změnil. 

V tomto směru neexistují malé 
cíle a každý sebemenší krok je dob-
rý. Předpokladem je mít na běžné 
a dostupné bydlení reálnou nadě-
ji, kterou postupně člověk zakládá 
na svých obdarováních, dovednos-
tech, vztazích, příjmech a cílech. 

Azylové ubytování pro 
rodiny s dětmi a ženy

SKP – Naděje pro život Jihlava 
nabízí azylové ubytování pro osa-
mělé rodiče, úplné rodiny a samot-
né ženy. Lidé, kteří užívají službu, 
mají k dispozici samostatnou by-
tovou jednotku v základním vyba-
vení. Osoby, pro které je azylové 
ubytování určeno, mohou být v 
bytové nouzi anebo v nevyhovují-
cích podmínkách bydlení. Dále se 
může jednat o oběti domácího ná-

V domově pro seniory na Lesno-
vě se počátkem února slavilo. Za-
městnanci připravili Masopustní 
rej. Po celém domově se procházel 
klienti i zaměstnanci v maskách, 
k tanci a poslechu hrála skupina  
TrioMix. Přítomné přišel pozdra-
vit náměstek primátora Milan Ko-

lář a vedoucí odboru sociálních 
věcí magistrátu Jozef Labuda.

„Po celé odpoledne vládla veselá 
masopustní nálada a podávaly se 
tradiční masopustní koblihy,“ řekl 
ředitel Domova pro seniory Vladi-
mír Maštera.

 -lm-

Představujeme

SENIOŘI na Lesné poslouchali kapelu, pochutnali si na masopustních koblihách 
a slavili masopust. Foto: Vlastimil Václavek

Masopustní rej na Lesnově

POŘADATELÉ KULTURY HODOVALI. Vedení města uspořádalo pro pořadate-
le kulturních akcí ve městě další setkání, tentokrát s ochutnávkami jídel v DIODu.
Sousedské setkání nad dobrým jídlem se odehrálo v duchu exotické kuchyně, dob-
ré hudby a náročné akrobacie. Vybrané spolky v rámci znovuobnoveného formátu 
připravili prezentaci svých videí. Foto: Adam Hruška

Setkání pořadatelů kulturních 
akcí krajského města

silí nebo osoby v nevyhovujícím 
rodinném prostředí s dopadem 
na bydlení. Naopak služba není 
obvykle určena pro osoby ve sta-
robním důchodu, pro osoby, které 
ohrožují bezpečnost, osoby závis-
lé na návykových látkách, nesobě-
stačné jedince nebo osoby, jež po-
třebují bezbariérový přístup, nebo 
jinou často pečovatelskou službu. 

Azylový dům pro muže
SKP Jihlava poskytuje dočasné 

ubytování mužům. Azylový dům 
pro muže má charakter komunit-
ního sdíleného ubytování, protože 
obsahuje společné pokoje, společ-
nou kuchyň, prádelnu a sociální 
zařízení. Svým posláním a veřej-
ným závazkem je azylový dům pro 
muže zaměřen podobně jako azy-
lové ubytování pro rodiny a ženy 

s tím rozdílem, že cílovou skupi-
nou jsou výhradně muži ve věku 
nad 18 let.  

V obou azylových domech půso-
bí profesionální sociální pracovní-
ci, kteří člověka během jeho poby-
tu doprovází a ve funkci jakéhosi 
trenéra se snaží člověka podpořit 
v zapojení do společnosti, při hle-
dání práce či bydlení, v mezilid-
ských vztazích, v abstinenci, v řeše-
ní zadlužení a v dalších oblastech. 
Nezbytným předpokladem v tom 
je motivace a vůle klienta ke spo-
lupráci. 

Byl Ježíš bezdomovec? 
Jako církevní organizace usilu-

jeme nejen o etický profesionální 
přístup a vzdělávání pracovníků, 
ale permanentně také ozřejmujeme 
smysl a účinnost pomoci. Ačkoliv 
v sociální práci rozeznáváme míru 
vlastního zavinění, přistupujeme 
k lidským příběhům individuál-
ně a s vědomím, že každý člověk 
má hodnotu. Podle mezinárod-
ně uznávané typologie ETHOS je 
bezdomovství široký společenský 
fenomén, který není dobré zužo-
vat, podceňovat a už vůbec ne stig-
matizovat nebo tabuizovat. Problé-
my nezmizí tím, že se neřeší, nebo 
odsunou.

I když některé problémy jsou vět-
ší než my, jak každý zná z vlastní-
ho života, považujeme za potřebné 
nevzdávat se a začít se angažovat 
částečně také v sociálním bydlení, 
v sociálním podnikání a v preven-
ci ztráty bydlení, které často chybí 
nejen v Jihlavě, ale v celé České re-
publice. 
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