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Poslání a základní informace o organizaci 

 

Poslání: Poskytujeme ubytování na přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, 

které se ocitly v mimořádně náročné životní situaci  spojené se ztrátou bydlení a tuto situaci 

nedokážou samy nebo s pomocí rodiny řešit. 

 
 
 

Základní informace: 

 

Název organizace: Domov pro matky s dětmi 

Adresa: Políkno 47, 37701 Jindřichův Hradec 

Telefonické spojení: 384326320 

E-mail adresa: dmd.polikno@seznam.cz 

Webové stránky: http://www.jh.cz 

Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec 

IČ: 00246875, DIČ: CZ00246875 

Bankovní spojení: 0603140379/0800 

 
 
 
 

Organizační struktura: 
 

 
 
 
 



 
Poskytujeme 

 

• ubytování na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok 

• služby vyplývající ze zákona 108/2006 Sb. 

• bezplatnou pomoc v sociálně-právním poradenství 

• kontakty na jiná odborná pracoviště 

• volnočasové aktivity pro ženy a děti 

• možnost využití internetu 

• další služby dle domluvy a potřeb uživatele 

 

 
Ubytování 

 

Domov pro matky s dětmi má k dispozici 7 

pokojů (celkem registrovaných 21 lůžek) 

vybavených lůžky, úložnými prostory a 

chladničkou. 

Společné prostory: Koupelna a WC, kuchyně, 

společenská místnost, herna, zahrada. 

 

 

 

 
Sociálně právní ochrana dětí 

 

V rámci pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí vykonává Domov pro matky 

s dětmi následující činnosti: 

• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o 

dítě 

• Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o zdravotně postižené 

 

 



Volnočasové aktivity a akce v DMD 

 

• Domov pro matky s dětmi organizuje pravidelně jednou týdně kurzy a kroužky. Pro 

ženy kurz vaření a rukodělných prací, pro děti kroužek pro školní a předškolní děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce sociálního zařízení 

 

V roce 2010 proběhla v Domově pro matky s dětmi celková rekonstrukce sociálního zařízení. 

Stávající zařízení již bylo nevyhovující a v havarijním stavu. V době realizace byly pobytové 

služby poskytovány v Obecní ubytovně v obci Lásenice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podpora azylových domů v Jihočeském kraji 

 

 

 

V roce 2010 Město Jindřichův Hradec podepsalo Smlouvu o zajištění sociální služby Azylové 

domy. Předmětem této smlouvy je zajištění sociální služby Azylové domy dle § 57 zákona 

č.108/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách v rámci 

individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, registrační číslo 

projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00014 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. 

 

Volnočasové akce v roce 2010 

 

• Kouzelník v DMD 

• Výlet do Aquapalace Praha 

• Jarní slavnosti 

• Kouzelník v DMD 

• Venkovská inspirace 

• Letní olympiáda 

• Podzimní opékání buřtů 

• Turnaj – společenské hry 

 

 

Statistika o počtu ubytovaných osob v roce 2010 

 

Ubytované osoby Počet osob 

Ženy 18 

Děti a mládež do 18 let 26 

 

 

 

 



Finanční zpráva 

 

Příjmy Částka v Kč 

Příjmy za pobytovou službu 219.414,- 

Dotace od MPSV 600.000,- 

Podpora AD v Jihočeském kraji 903.359,- 

Příspěvek od zřizovatele 967.092,- 

Přijaté dary   65.000,- 

 

Výdaje Částka v Kč 

Neinvestiční výdaje 1.625.052,- 

Investiční výdaje    845.399,- 

 

 

Domov pro matky s dětmi v roce 2010 podpořili 

 

• Radek Havlín-zeměměřičská kancelář, s.r.o. 

• Česká televize 

• Jednota, spotřební družstvo Jindřichův Hradec 

• HB beton, s.r.o. 

• Fruko-Schulz, s.r.o. 

• Bohemia-Vitae Jindřichův Hradec, a.s. 

• DK Open, s.r.o. 

• Madeta, a.s. 

• Maso-uzeniny Josef Štěrba 

• Zemědělské družstvo Radelo 

• Pan Votava, Jindřichův Hradec 

• anonymní dárci oblečení a hraček 

 

Všem jmenovaným děkujeme za podporu! 

 

 

 

                                                                             Vypracoval:  Radka Plucarová, dne 16.8.2011 


