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Výroční zpráva za rok 2010

V tomto roce se poskytování sociální služby v Azylovém domě i nadále řídí
metodickými pokyny,které vyplývají ze zákona 108/2006 Sb..V souladu s nimi bylo
stanoveno poslání a cílová skupina:
Posláním azylového pobytu je po dobu ubytování poskytnout dostatečnou míru
individuální podpory,která by směřovala ke zpětnému začlenění jedince do společnosti.
Cílovou skupinou jsou muži starší 18let,česky mluvící,s trvalým bydlištěm v městě
Kladno,Slaný a přidružených obcí.
Pokračuje spolupráce s Magistrátem města Kladna a Městským úřadem Slaný
zejména s odbory sociální péče,kurátory pro dospělé.I Obecní úřady pokud se na ně obracíme
s žádostmi jednají vstřícně. Osvědčila se spolupráce s sociálními pracovnicemi Nemocnice
Kladno, které ochotně napomáhají k sledování zdravotního stavu při hospitalizaci našich
klientů.Občas je nutná i spolupráce s pracovnicemi Geriatrického a rehabilitačního centra
Kladno.

I nadále využívají naši klienti kulturní místnosti s televizí a internetem.

Pokračuje spolupráce se zdejším učilištěm , díky které lze nabídnout klientům
možnost dovážky obědů a tím upravit jejich stravovací návyky a napomoci k cestě jak zajistit
rozvržení – hospodaření s financemi do dalších dávek či důchodu.

V roce 2010 došlo k 17ti pohovorům s klienty za přítomnosti kurátora p.Duky .
U pohovorů s některými klienty byla přítomna ředitelka ZSI p. Rabochová . Na závěr
proběhla porada o možnostech jak zkvalitnit práci s klienty.
Ke konci roku nás potrápila havárie vodovodního potrubí a zároveň v téže době i
kabelu na přívodu elek. proudu. S velkým úsilím se podařilo vše dát do provozu.

Tento rok začínal Azylový dům s 18ti klienty,během roku začalo využívat naší
službu 15 nových klientů. V 11 případech byla uzavřená Smlouva o poskytování sociální
služby ukončena.
Abychom mohli někomu pomoci hledat jeho vlastní cestu v životě musíme
vědět,jakým způsobem to uděláme,co v rámci této pomoci můžeme nabídnout a že to,co
nabízíme,jsme schopni uskutečnit a mít oprávněný předpoklad,že tento způsob naší pomoci
k cestě do života povede.
Toto je však mravenčí práce,vzhledem k situaci na trhu práce,malým možnostem
nalezení potřebného jiného bydlení ,návykům klientů a problematickému zdravotního stavu
a to už vzhledem k průměrnému věku ,který je 51 let.
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