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Tisková zpráva 02/2017 
 
Blíží se vánoční čas a projekt DOMOV JE ZÁKLAD slaví první výročí své existence. A 
stejně jako je v domácnostech napilno, tak ani trojice preventistek ztráty bydlení 
nezahálí. A to nejen proto, že do kanceláře na Mariánském náměstí v Žulové přichází 
s žádostí o pomoc při zajištění sociálních dávek, splátkových kalendářů, jednání s 
úřady a řešení dalších problémů stále noví klienti. Pracovnice se věnují i organizaci 
různých doprovodných akcí v osmi obcích Mikroregionu Žulovska, které za vznikem 
tříletého projektu stojí. 

Škála klientů MOBITÝMU je pestrá, od mladých maminek samoživitelek až po seniory. 
Příběhy, kterých se preventistky stávají součástí, jsou občas k neuvěření. Jedním z nich je 
případ téměř šedesátiletého onkologického pacienta, který žil jen z existenčního minima 2.200 
Kč. Peníze mu nestačily ani na speciální stravu, natož na bydlení, kdy za pronajatý pokoj platil 
s pomocí synů kolem pěti tisíc korun. Týden před skončením nájemní smlouvy se syn obrátil 
na MOBITÝM s žádostí o získání sociálního bytu v Kobylé nad Vidnavkou. „Začala nám perná 
práce. Jelikož v Kobylé neměli volný byt, hledaly jsme další možnosti a zároveň pracovaly na 
navýšení příjmů. Vždyť jak je možné, že těžce nemocný člověk má na den sedmdesát korun? 
Protože k vyřízení invalidního důchodu vede dlouhá cesta, šly jsme s potvrzenou plnou mocí 
cestou získání předčasného starobního důchodu,“ nastínila situaci jedna z pracovnic 
MOBITÝMU.  

Zdravotní stav klienta se mezitím zhoršil a musel být hospitalizovaný v nemocnici. Paradoxně 
to poskytlo čas najít bydlení a vyřešit papírování na úřadu práce, pojišťovně, České správě 
sociálního zabezpečení, dohledat 890 dnů chybějících u důchodového pojištění, zjišťovat 
dluhy z minulosti, či zda nemá nárok na důchod v Anglii, kde nějakou dobu pracoval. „Chtěla 
bych poděkovat všem úřednicím za jejich vstřícnost. Výsledkem snažení byl starobní důchod 
ve výši kolem deseti tisíc korun. Skláním se i před vedoucí Domu s pečovatelskou službou 
v Uhelné Janou Grajovou, která po vyslechnutí příběhu držela pro našeho klienta tolik 
potřebný byt, kde měl v klidu prožít podzim svého života. Bohužel, nemoc jej po několika 
měsících dostihla. „Jsem moc rád, že vaše služba existuje. Děkuji za vše, co jste pro tátu 
udělaly,“ rozloučil se s námi syn klienta. 

Práce MOBITÝMU má však i radostné stránky. Jako když maminka přišla poděkovat za práci 
a čas, který věnují pracovnice jejímu synovi. Často se také ukazuje síla sociálních sítí, díky 
nimž se MOBITÝMU podařilo pro maminky v nouzi zajistit vybavení domácnosti, i oblečení pro 
děti. Osobní kontakty pomohly v několika případech zajistit bydlení. „Zájemců již mám hodně. 
Určitě dám na tvé doporučení, pokud víš, že jsou spolehliví a jedná se o slušnou 
rodinu,“ napsala krátce před podpisem nájemní smlouvy jedné z preventistek majitelka bytu.  

Každý případ, který preventistky řeší, je jedinečný. Díky pomoci starostů a navázáním 
spolupráce s dalšími organizacemi, i lékaři, se daří posouvat lidské osudy, kde velkou roli hraje 
alkohol, na lepší cestu. Příkladem je bezdomovec, cizinec a alkoholik žijící v zahradní chatce, 
který nakonec našel útočiště v Institutu Krista Velekněze v Bílé Vodě, kde se musel podřídit 
pro něj dosti přísnému režimu.  

Lidé bez domova jsou ostatně kapitolou sami o sobě. Naprostá většina hledá únik před dluhy 
a realitou v alkoholu. Každý z nich chce bydlet, mít práci a peníze, ale začít na sobě sám 
pracovat? Proto s nimi pracovnice sepisují životopisy, domlouvají pracovní pohovory, učí je 
komunikovat, ale změna snadná není. 

Kromě práce s klienty se preventistky věnují i organizaci sousedských setkání při levném 
vaření a bazárcích. 
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Poradna: Mariánské náměstí 11, 790 65 Žulová 

Pondělí  8:00 - 16:00 
Úterý   8:00 - 16:00 
Středa  8:00 - 18:00 
Čtvrtek  8:00 - 16:00 
Jiné časy a výjezd ke klientům je možný po předchozí domluvě 
 
Kontakty: 

Jana Horsák – Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Velká Kraš 
+420 603 119 871, domov.jana@gmail.com 

Danuše Krčová – Černá Voda, Vidnava 
+420 603 161 040, domov.danuse@gmail.com 

Ivona Šarmanová – Stará Červená Voda, Vápenná, Žulová 
+420 603 163 687, domov.magda@gmail.com 
 
Webové stránky: www.domovjezaklad.webnode.cz  

Facebook:   https://www.facebook.com/domovjezaklad 

http://www.domovjezaklad.webnode.cz/
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