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I.  Poslání a základní informace o organizaci 
 
Poslání:  
Poskytujeme ubytování za úhradu, na přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným 
ženám, které se ocitly v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto 
situaci nezvládají samy nebo s pomocí rodiny řešit. 
 
Základní informace:  
Název organizace: Domov pro matky s dětmi 
Adresa: Políkno 47, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefonické spojení: 384 326 320, 724 363 260 
E-mail adresa: dmd.polikno@seznam.cz 
Webové stránky: http://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/organizacni-slozky-mesta/domov-
pro-matky-s-detmi-v-polikne/ 
Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec 
IČ: 00246875, DIČ: CZ00246875 
Bankovní spojení: 0603140379/0800 
 
 
 
II.  Organizační struktura 

 
Činnost Domova pro matky s dětmi, je podřízena odboru sociálních věcí Městského úřadu 
v Jindřichově Hradci. 
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III.  Domov pro matky s dětmi poskytuje 
 

Domov pro matky s dětmi se zavazuje v souladu s § 57 zákona o sociálních službách  
poskytovat uživatelce  pobytovou službu v azylovém zařízení v rozsahu:  

• pomoc při zajištění stravy, vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc 
s přípravou stravy 

Poskytovatel se zavazuje  poskytnout uživatelce pomoc při zajištění stravy formou  vytvoření 
podmínek pro samostatnou přípravu stravy uživatelek ve společné kuchyni. Kuchyň je 
vybavena sporáky, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a uzamykatelnými skříňkami 
s nádobím.  

Poskytovatel se dále zavazuje uživatelce poskytnout v souladu s individuálními plány  
poradenství při přípravě stravy tak, aby strava odpovídala zásadám správného stravování 
dítěte, přiměřené jeho věku a zdravotnímu stavu.  

• poskytnutí ubytování 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživatelce ubytování na pokoji v budově Domova pro 
matky s dětmi. 

Součástí placené poskytované sociální služby je studená voda, teplá voda, plyn, teplo, 
elektrická energie, odvoz odpadu, zapůjčení ložního prádla a přikrývek.  Uživatelka má 
právo využívat všechny společné prostory v objektu Domova pro matky s dětmi, v souladu 
s platnými pravidly. 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživatelce pomoc při dosažení jejího cíle. Zejména pak 
pomoc při hospodaření, osvojování si pracovních návyků, péči o dítě, vaření, jednání na 
úřadech, získávání dovedností při práci na počítači apod. 

 
Domov pro matky s dětmi mimo výše uvedeného poskytuje pro ubytované uživatelky a jejich 
děti tyto aktivity: 
 

• Kurz vaření 
Cílem kurzu vaření je motivace účastnic kurzu a samostatnost při sestavování jídelníčku a 
nákupu potravin, příprava stravy v souladu s věkem dítěte uživatelky, varianta zdravé 
kuchyně a dietního stravování v době nemoci dítěte, hospodárné vaření a zásady zdravého 
uchování potravin, udržování čistoty v kuchyni, správné zacházení s pracovními pomůckami. 
 

• Kurz rukodělných prací 
Cílem kurzu je motivace účastnic kurzu smysluplně trávit volný čas, osvojení a rozvíjení si 
pracovních návyků a možnost kvalitnějšího zařazení na trhu práce, prezentace výrobků na 
veřejných akcích a získání příznivého pohledu veřejnosti na službu jako takovou. 
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• Kurz práce na počítači 
Cílem kurzu je seznámit uživatelky s počítačem, osvojení si práce s textem (vytvoření si 
vlastního životopisu, sepsání si žádosti o pracovní místo či byt apod.), používání internetu a e-
mailové adresy, rozvoj pracovních návyků, lepší uplatnění na trhu práce, zvýšení sebevědomí 
uživatelek. 
 

• Kurz správného hospodaření 
Cílem kurzu hospodaření je vést uživatelky k tomu, aby znaly své měsíční příjmy, výdaje a 
priority rodinného rozpočtu, orientovaly se v systému dávek SSP a HN, byly samostatné při 
sestavení měsíčního rodinného rozpočtu, splácely případné dluhy a nežily na dluh. 
 

• Kroužek pro děti školního věku 
Cílem kroužku pro školní děti je naučit se organizovat smysluplně svůj volný čas 
v mimoškolní době. Všechny činnosti vedou k získání většího sebevědomí, odbourání pocitů 
méněcennosti, začlenění se do života ostatních vrstevníků a slouží k celkovému rozvoji 
osobnosti dítěte. 
 

• Kroužek pro děti předškolního věku 
Cílem kroužku pro děti předškolního věku je probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se 
kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale samostatně se projevit a ukázat odvahu, co už 
všechno samo umí, zvládne a dokáže. 
 
 
IV.  Kapacita Domova pro matky s dětmi, ubytování 
 
Domov pro matky s dětmi má k dispozici sedm samostatných pokojů. Celkem 21 
registrovaných lůžek. 
 
Vybavení pokoje: lůžka, chladnička, úložné prostory, televizor. 
Společné prostory: koupelna, WC, kuchyně, společenská místnost, herna, dílna pro 
rukodělnou tvorbu, zahrada. 
 
 
V. Výkon sociálně – právní ochrany dětí v Domově pro matky s dětmi 

 
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 dětí poradenství při výchově a vzdělávání 
dítěte a při péči o zdravotně postižené. 
 
 

VI.  Podpora azylových domů v Jihočeském kraji 
 

Jihočeský kraj a Město Jindřichův Hradec uzavřeli ve smyslu § 269 odstavce 2 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dodávce 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Předmětem smlouvy je zajištění sociální služby Azylové domy §57 zákona č. 108/2006 sb., o 
sociálních službách a ve znění jeho provádějících předpisů a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se 
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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. 
 

 
VII.  Statistika Domova pro matky s dětmi o počtu ubytovaných osob v roce 2011 

 
Domov pro matky s dětmi – počet ubytovaných osob 

Ubytované osoby Počet osob 
Ženy 18 
Děti a mládež do 18 let 32 

 
 

VIII.  Finanční zpráva o hospodaření Domova pro matky s dětmi 
 

Příjmy Domova pro matky s dětmi 
Příjmy Částka v Kč 
Úhrady za pobytovou sociální službu    238 268 
IP – podpora AD v Jihočeském kraji 2 216 809 
Přijaté dary       4 000 
Ostatní          533 
Celkem 2 459 610 

 
Výdaje Domova pro matky s dětmi 

Výdaje Částka v Kč 
Neinvestiční výdaje 2 860 212 
Investiční výdaje    930 318 
Celkem 3 790 530 

 
 

IX.  Rekonstrukce půdních prostor v Domově pro matky s dětmi 
 
V roce 2011 proběhla celková rekonstrukce půdních prostor. Vzniklé nové prostory slouží 
jako dílny pro rukodělnou tvorbu uživatelek a částečně tvoří zázemí pro pracovníky Domova 
pro matky s dětmi. Předpokladem pro rok 2012 je v těchto prostorách vytvořit krizovou 
pomoc pro děti z města Jindřichův Hradec a jeho místních částí. Celková rekonstrukce byla 
financována z prostředků Města Jindřichův Hradec. 
 
 
X. Poděkování sponzorům 

 
Všem níže uvedeným děkujeme za podporu a další případná spolupráce nám bude potěšením. 
 

• Radek Havlín – zeměměřičská kancelář, s.r.o. 
• Bohemia – Vitae Jindřichův Hradec, a.s. 
• Pan Votava, Jindřichův Hradec 
• Anonymní dárci oblečení a hraček 

___________________________________________________________________________ 
 
Výroční zpráva za rok 2011 vypracována dne: 10.8.2012, vypracoval: Radka Plucarová, 
grafická úprava titulní strany: Mgr. Blanka Houšková 


