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Úvodní slovo
Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé,
právě držíte v rukou výroční zprávu SKP-CENTRUM, o.p.s., kde naleznete
všechny podstatné informace o životě společnosti v uplynulém roce.
Rok 2011 byl pro všechny zaměstnance a spolupracovníky SKP-CENTRUM,
o.p.s. rokem intenzivní práce, dalšího plánovaného rozvoje společnosti a postupného zkvalitňování poskytovaných služeb.
Stejně jako v letech minulých jsme byli i v roce 2011 klidným přístavem pro
mnoho lidí, kteří potřebovali nějakou formu naší pomoci. Na základě dlouhodobých zkušeností s poskytování mnoha různých druhů služeb jsme se dále
snažili zkvalitňovat naše služby a poskytovat je nejenom na odpovídající úrovni,
ale také s porozuměním a s ohledem na potřeby a přání každého člověka v nelehké životní situaci.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za podporu a spolupráci všem subjektům, které nám pomohly v roce 2011 zajistit služby na nejvyšší možné úrovni
a tak „pomáhaly vstát“ lidem v obtížné životní situaci. Rád bych projevil své díky
všem zástupcům Pardubického kraje, státní správy a představitelům měst a obcí,
bez jejichž podpory a zájmu by naše prospěšná činnost nebyla možná. Důvěra,
se kterou nás podporují, stejně tak jako důvěra uživatelů, kteří se na nás obracejí
se svými problémy a starostmi, je pro nás závazkem a motivací do další práce.
Velké poděkování patří také všem spolupracujícím organizacím, příznivcům
a partnerům za jejich dosavadní přízeň. Věříme, že se nám společnými silami
podaří poskytovat kvalitní služby pro ty, kteří potřebují naši podporu a pomoc.

Ing. Michael Skalický, Ph.D.
ředitel společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.
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Poslání a cíle sKP-centrum, o.p.s.
POslání

sPOluPráce

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. je
POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší,
obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího
rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní
a vzájemně provázaný systém sociálních a sociálně-zdravotních služeb.

Široké spektrum poskytovaných sociálních a sociálně-zdravotních služeb a jejich uživatelé z mnoha rozdílných prostředí s různými osobními
problémy a potřebami jednoznačně vyžadují vzájemnou spolupráci
všech pracovníků ve společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., rovněž tak intenzivní spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb, organizacemi a institucemi.

CílE SKP-CENTRUM, o.p.s.
Kvalita – poskytování kvalitních sociálních služeb.
sPOluPráce – kvalitní interní a externí spolupráce.
image – pozitivní image společnosti.
Kvalita
Sociální služby jsou určeny lidem, kteří z mnoha důvodů ztrácejí schopnost žít plnohodnotný život ve společnosti druhých lidí. Neobejdou se
bez pomoci a podpory od svých blízkých či ze strany poskytovatelů
sociálních služeb. Pomoci člověku překonat obtížné životní období, vrátit jeho životu smysl, jedinečnost a důstojnost vyžaduje vysoké nasazení,
profesionalitu a odbornost všech pracovníků. Vysoká kvalita poskytovaných služeb pozitivně ovlivňuje image společnosti.
Pro poskytování kvalitních sociálních služeb ve společnosti
SKP-CENTRUM, o.p.s. jsou stanoveny následující cíle:
• zajistit odbornou úroveň poskytovaných služeb,
• zabezpečit efektivní a smysluplné využívání poskytnutých
ﬁnančních prostředků,
• rozvíjet odpovídající profesní kompetence všech pracovníků
společnosti,
• podporovat další vzdělávání pracovníků společnosti,
• zajišťovat odpovídající podmínky pro poskytování sociálních
a sociálně zdravotních služeb.

Pro rozvoj kvalitní interní a externí spolupráce jsou stanoveny cíle:
• vytvářet pozitivní pracovní klima na všech místech, kde společnost
poskytuje své služby,
• rozvíjet odpovídající profesní kompetence všech pracovníků
společnosti,
• podporovat otevřenou komunikaci ve společnosti,
• projevovat opravdový zájem o každého uživatele služby,
• aktivně vstupovat do partnerských vztahů s jinými poskytovateli
sociálních služeb i s dalšími organizacemi a institucemi.
image
Oblast působení společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. je velmi široká,
organizace při své činnosti spolupracuje s mnoha externími partnery.
Pracovníci společnosti tak vytvářejí nejen povědomí o lidech, kteří jsou
jejími klienty, ale vytvářejí obraz o způsobu práce v SKP-CENTRUM,
o.p.s., o pohledu na sociální problematiku, o vztazích uvnitř společnosti.
Pro pozitivní image společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.
jsou stanoveny cíle:
• ve vztazích s odbornou i laickou veřejností vystupovat jako zaměstnanec společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s, nikoli pouze jako zaměstnanec jednotlivé služby,
• podněcovat pracovníky, aby svým chováním a jednáním pomáhali
vytvářet dobré jméno společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s,
• zajistit prezentaci SKP-CENTRUM, o.p.s. jednotným způsobem.
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Základní údaje a kontakty
Název organizace:

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Ředitel společnosti

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Ing. Michael Skalický, Ph.D.

Adresa:

Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

IČ:

275 34 804

správní rada

Telefon:

464 629 618

Předseda správní rady:

E-mail:

info@skp-centrum.cz

Ing. Petr Šilar

Internet:

www.skp-centrum.cz

Členové správní rady:

Bankovní spojení:

221077482/0300

Petr Tupec
Ing. Vlastimil Ročeň

SKP-CENTRUM, o.p.s. je registrována v rejstříku obecně prospěšných společnosti,

Dozorčí rada

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 176.

Předseda dozorčí rady:
Ing. Květoslava Jeníčková

SKP-CENTRUM, o.p.s. je v současnosti největším poskytovatelem sociálních služeb

Členové dozorčí rady:

na území Pardubického kraje, který v regionu zajišťuje široké spektrum pobytových,

Pavel Kožíšek

ambulantních i terénních sociálních služeb, z nichž některé jsou v místě svého

Jaroslav Žítek

působení jedinečné a nemají alternativu v jiném poskytovateli.
Zakladatelé
V roce 2011 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s. 18 sociálních služeb registrovaných

Pavel Kamp

dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, provozovalo nestátní zdravotnické

Ing. Martin Kolovratník

zařízení (Ošetřovatelskou službu) a v rámci služby Přechodné zaměstnání vykoná-

Pavel Kožíšek

valo výchovné opatření Probační program.

Ing. Petr Šilar
Hana Šlechtová
Mgr. Jan Vojvodík
Jaroslav Žítek
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struktura společnosti
ŘEDItEL
Štáb:
•
•
•
•

Metodik sociální práce
Asistentka
Administrativní pracovník
Referent podpory
sociálních služeb
• Pracovník pro styk s veřejností
• tHP (technicko-hospodářský
pracovník/ci)

EkonoM

DIVIZE 1

DIVIZE 2

Úsek kvality a projektového řízení
Personální úsek
Ekonomický úsek

SkP-CEntRUM, o.p.s.

DIVIZE 1

DIVIZE 2
Městský azylový dům pro ženy a matky
s dětmi (MADŽ)

Dům na půli cesty (DPC)

krizová pomoc při MADŽ (MADŽ kP)

Intervenční centrum (IC)

noclehárna pro ženy (noC Ž)

Poradna pro podporu rodiny (PPR)

Azylový dům pro muže (ADM)

Přechodné zaměstnání

nízkoprahové denní centrum (nDC)

Sociální rehabilitace (PZ SR)

terénní programy – nDC (nDC tP)

Probační program (PZ PP)

noclehárna pro muže (noC M)

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
– Free klub (nZDM Fk)

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Vysoké Mýto (ADŽ VM)

terénní program při nZDM Free klub
(tP při nZDM Fk)

Domov Simeon – odlehčovací služba (SIM oS)

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
– EMko Vysoké Mýto (nZDM EMko)

Domov Simeon – domov pro osoby
se zdravotním postižením (SIM ZP)
ošetřovatelská služba (oS)
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Poskytované služby
rodina a děti
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Krizová pomoc
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub
Terénní program při NZDM – Free klub
Poradna pro podporu rodiny
Intervenční centrum
Přechodné zaměstnání – Sociální rehabilitace
Přechodné zaměstnání – Probační program

senioři
Domov Simeon – odlehčovací služba
Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením
Pečovatelská služba Horní Jelení a okolí
Ošetřovatelská služba

Osoby bez přístřeší
Azylový dům pro muže
Dům na půli cesty
Nízkoprahové denní centrum
Nízkoprahové denní centrum – terénní programy
Noclehárna pro ženy
Noclehárna pro muže
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azylový dům pro ženy a matky
s dětmi ve vysokém mýtě
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

azylové domy
pobytová
Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto
24 lůžek (9 pokojů)
nepřetržitý
Vysoké Mýto, Pardubický kraj
461 102 356, 773 449 991
adz.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě poskytuje ubytování
na dobu nezbytně nutnou bezdětným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly
v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nemohou tuto situaci
řešit samy.
V azylovém domě najdou vlídný přístup a pochopení za strany pracovníků,
pomoc a podporu při návratu do běžného života.
Sociální pracovnice služby poskytují základní a odborné sociální poradenství,
krizovou intervenci, pomoc při vypracování písemných žádostí nebo zprostředkování kontaktů se třetími subjekty.
Důvody využití azylového domu

Odchod uživatelek azylového domu

25%

29%
6%
24%

12%

33%

8%

17%
17%

29%

Ztráta bydlení
Rodina (nefunkční vztah)
Domácí násilí
Příchod z jiného zařízení
Intervence třetího subjektu
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24%
29%
6%
12%
29%

K rodině
K novému partnerovi
Do jiného zařízení
Na ubytovnu
Do podnájmu

33%
25%
8%
17%
17%

Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Zdeňka, mám dva malé syny, staršímu
je 6 let a mladšímu 2 roky. Dokud jsme s manželem žili bez dětí, vedli jsme z mého pohledu spokojený život v našem malém bytě. Situace se
bohužel začala zhoršovat po narození prvního
syna. Manžel začal pít, hrát na automatech, na děti
byl sprostý, na mne hrubý a začal mě bít. Vše nakonec dopadlo tak, že nám odpojili elektřinu, vodu
i plyn, protože manžel přestal platit. Situace byla
nesnesitelná.
S pomocí pracovnice za sociálního odboru jsem
našla se syny místo v Dětském centru ve Veské.
Tam mi sociální pracovnice pomohla zařídit pobyt
v azylovém domě ve Vysokém Mýtě, abych se
mohla postavit na „vlastní nohy“ a začít znovu.
V azylovém domě jsem měla konečně klid a našla
jsem tolik potřebnou podporu. S pomocí sociální
pracovnice jsem zažádala o rozvod a začala splácet dluhy. Po nějaké době jsem si našla přítele.
Po stabilizaci celé situace jsem se s ním a se syny
odstěhovala do podnájmu. Věřím, že se opět můj
život a život mých dětí obrací k lepšímu.

městský azylový dům pro ženy
a matky s dětmi
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

azylové domy
pobytová
Na Spravedlnosti 803, Pardubice
50 lůžek (24 pokojů)
nepřetržitý
Pardubice, Pardubický kraj
466 636 077, 777 765 835
madz@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi pomáhá ženám a jejich dětem
překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez ﬁnančních prostředků, bez pomoci rodiny, partnera či přátel. Nabízí ubytování ve vybavených
pokojích zpravidla nepřevyšující dobu 1 roku, sociální poradenství, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
pomoc při výchově dětí, při vedení domácnosti, při hospodaření s ﬁnančními
prostředky a pomoc při hledání návazného bydlení a zaměstnání. Pomoc v azylovém domě mohou vyhledat ženy, které jsou oběti domácího násilí, jsou v rodinné či sociální krizi nebo jsou bez přístřeší či po návratu z výkonu trestu.
Důvody využití azylového domu

Odchod uživatelek azylového domu

26%
41%

27%

26%
19%
12%

29%

12%
5%

3%
Ztráta bydlení
Rodina, nefunkční vztahy
Z jiné sociální služby
Intervence OSPOD, IC

41 %
27 %
29 %
3%

Rodina
Ubytovna
Komerční podnájem
Jiný AD
Ulice
Jiné (nezjištěno)

19 %
26 %
26 %
12 %
5%
12 %

Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Alena, je mi 35 let a mám dvě děti.
Do azylového domu jsem přišla ve velmi špatném
psychickém stavu. Manžel mě několik let slovně
i fyzicky napadal. Děti bohužel po celou dobu
násilnému chování svého otce přihlížely. Celou
situaci už jsme nedokázali unést, děti mě prosili,
abychom společně utekli. Vyhledala jsem azylový
dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích,
kde jsme našli ochranu, podporu a pocit bezpečí,
který nám tak dlouho chyběl. Přestože to není
snadné, snažím se začít s dětmi nový život. Začala jsem společně se sociální pracovnicí aktivně
pracovat na zlepšení své životní situace. Mým
prvním cílem je rozvést se s manželem, a také si
nalézt novou práci, protože tu, kterou jsem měla
v místě bydliště a kterou jsem měla ráda, jsem musela opustit. Nyní jsem s dětmi na tom po psychické stránce lépe, cítím větší jistotu a snad
i naději. Těším se až si najdeme s dětmi nové bydlení, kde začneme konečně „normálně“ žít.
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městský azylový dům pro ženy
a matky s dětmi – krizová pomoc
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

krizová pomoc
pobytová
Na Spravedlnosti 803, Pardubice
3 lůžka a postýlka (1 pokoj)
nepřetržitý
Pardubice, Pardubický kraj, celá ČR
466 636 077, 777 765 835
madz@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Služba Krizová pomoc poskytuje přístřeší, psychickou i materiální podporu
ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci, případně je tato situace
ohrožuje na jejich zdraví. Je poskytována ženám či matkám s dětmi, které neví jak
nastalou krizovou situaci řešit nebo ji aktuálně nedokáží řešit vlastními silami.
Služba klientkám zajišťuje bezpečné prostředí v azylovém domě pro ženy a matky
s dětmi, maximálně čtyřdenní ubytování, základní potravinovou a hygienickou
pomoc, psychickou podporu a informační servis odborných pracovníků. S pomocí pracovníků služby hledají klientky možná řešení jejich složité situace.
Službu krizová pomoc využilo v roce 2011 celkem 45 žen a 45 dětí, z toho bylo
20 bezdětných žen a 25 matek s dětmi.
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Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Martina a je mi 28 let. Jsem sama se
dvěma dětmi, donedávna jsme žili na ubytovně,
kde jsme byli docela spokojeni. Nájemné se však
postupně zvyšovalo a já jsem už neměla dost
peněz na zaplacení bydlení a ještě alespoň jídla
pro sebe a pro děti. Musela jsem odejít, ale naštěstí mi v té době pomohla má sestra, která bydlela v podnájmu. Vzala si nás k sobě, ale jen do té
doby, než to zjistil majitel bytu, který s tím nesouhlasil a musela jsem s dětmi ihned byt opustit.
V tu chvíli jsem už neměla kam a ke komu jít.
V podstatě jsem byla na ulici. Nakonec se mi podařilo získat kontakt na službu Krizové pomoci
v Pardubicích, kde mi i s dětmi poskytly alespoň
na pár dní střechu nad hlavou. Mluvila jsem dlouho se sociální pracovnicí o svých možnostech,
hledali jsme řešení u rodiny, ale to se nepovedlo.
Podala jsem si v rámci krizové pomoci žádost
na azylový dům a byla jsem přijata.

nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – emKO
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní a ambulantní
Průmyslová 168, Vysoké Mýto
10 uživatelů na 1 pracovníka v jeden okamžik
PO–ČT 13:30 – 17:30 hod., PÁ 12:00 – 16:00 hod.
Vysoké Mýto a okolí
461 102 351, 774 658 597
emko@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO nabízí dětem a mládeži ve věku
6 – 26 let především z Vysokého Mýta a okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situace a poskytuje jim bezpečné místo, kde mohou trávit
svůj volný čas a rozvíjet vlastní aktivity. Pracovníci prostřednictvím pestré nabídky
volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory a pomoci
pomáhají zmírňovat jejich složitou životní situaci. Aktivity nebo radu a podporu
poskytují pracovníci v klubu nebo venku na ulici.
Počet uživatelů dle věkových
kategorií

Počet uživatelů v jednotlivých
měsících roku 2011
674

641
20

293

41

413
349

721

347

22

340

412
35

Dívky 6 – 14 let
Dívky 15 – 26 let
Chlapci 6 – 14 let
Chlapci 15 – 26 let

411

22
20
41
35

leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

457

340
347
349
413
674
641

465

Červenec
Srpen
Září
Říjen
listopad
Prosinec

293
721
412
411
457
465

Příběh uživatele služby
Jmenuju se Pavel a je mi 15 let. Žiju s maminkou
a starším bráchou, táta sedí. Delší dobu jsem měl
problémy ve škole nejen s učením, ale i se svým
chováním. Maminku moje problémy ve škole trápily, měla strach, abych nemusel přejít na specku.
Od kámošů jsem se dozvěděl o EMKU. Začal jsem
tam chodit skoro každej den. Poznal jsem tam lidi,
kteří se zajímali o mě i o moje problémy. Ve škole
se se mnou nikdo moc nebavil, jsem tam jediný
Rom a taky jsem se občas popral. V EMKU mi začali pomáhat s učením, nemám kde jinde dělat
úkoly do školy. Za tu dobu, co do EMKA chodím,
mám známky už lepší, na specku nejspíš nepůjdu
a v pohodě postoupím do osmičky. Dříve jsem byl
taky často vzteklej, i o tom jsme s holkama mluvili, začal jsem do EMKA chodit na boxovací pytel,
kde se dobře vyřádím a nemám pak tolik chuť prát
se ve škole. Dělám tím radost sobě i mamce.
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nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – Free klub
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
ambulantní
Jungmannova 2550, Pardubice
30 uživatelů na 3 pracovníky v jeden okamžik
PO a ST 14:00 – 18:00 hod., ÚT a ČT
14:00 – 19:00 hod., PÁ 13:00 – 17:00 hod.
Pardubice
464 629 614, 774 658 593
freeklub@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub umožňuje dětem a mládeži
ve věku 6-26 let, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, smysluplně trávit volný čas.
Vytváříme pestrou nabídku volnočasových aktivit, poskytujeme informace, odbornou podporu a pomoc, a tak zmírňujeme jejich nepříznivou situaci. Služba je významnou součástí preventivních služeb v Pardubicích. Služba byla poskytována
po celý rok, bezplatně, ambulantní formou a na základě principu nízkoprahovosti.
Počet uživatelů dle věkových kategorií

6271

76

54

37

478

Počet uživatelů – do 6 let včetně
Počet uživatelů – ve věku 7 – 12 let
Počet uživatelů – ve věku 13 – 18 let
Počet uživatelů – ve věku 19 a více let

455
101

2
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Četnost jednotlivých činností

2
54
76
37

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Sociálně terapeutické činnosti

6271
478
455
101

Příběh uživatele služby
Jmenuju se Tomáš a je mi 13 let. Bydlím s mamkou
a mladší ségrou v paneláku na sídlišti.
Do Free klubu chodím už rok. Poprvé mě do něj
vzal můj nelepší kámoš Martin. Nejprve jsem se jen
rozkoukával, hrál hlavně fotbálek a pinec. Postupně
jsem ale přišel na to, že klub nabízí víc. Není totiž
vůbec trapný udělat si na klubu třeba domácí úkol,
referát nebo se doučovat. Právě naopak, je to fajn,
začal jsem se tady připravovat do školy. Dokonce
jsem se fakt zlepšil. V klubu si kromě učení povídám s pracovníky. Úplně normálně se se mnou baví
úplně o všem a to je prostě fajn. Vždycky když přijdu na klub, tak mě někdo vítá a ptá se, co nového,
někdo se o mě opravdu zajímá. Je to super. Vím,
že když mi bude zle, můžu tady někoho poprosit
o pomoc.

terénní program při nZDm
– Free klub
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

terénní programy
terénní
Jungmannova 2550, Pardubice
10 uživatelů na 2 pracovníky v jeden okamžik
PO a ST 14:00 – 18:00 hod., ÚT a ČT
14:00 – 19:00 hod., PÁ 13:00 – 17:00 hod.
Pardubice
464 629 614, 774 658 593
teren@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Terénní program při NZDM – Free klub je určen dětem a mládeži ve věku
6-26 let, kteří tráví volný čas na ulici a kteří zažívají nepříznivou sociální situaci.
Terénní pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují děti a mládež v jejich přirozeném prostředí (na hřištích, v parcích, nákupních centrech apod.) a nenásilnou
formou jim nabízejí možnosti smysluplného a bezpečného trávení volného času,
informace, odbornou podporu a pomoc a zmírňují tak jejich nepříznivou situaci.
Nedílnou součástí práce terénních pracovníků je mapování a následná prevence výskytu sociálně patologických jevů a spolupráce se základními a středními školami.
Počet uživatelů dle věkových kategorií

Četnost působení v jednotlivých pardub. lokalitách
100
84
50

46
38

53

34

34

47
83

17

45

Počet uživatelů – ve věku 7 – 12 let
Počet uživatelů – ve věku 13 – 18 let
Počet uživatelů – ve věku 19 a více let

43

Dukla
Pod Vinicí
Višňovka
Centrum
Dubina
Drážka
Spořilov
Polabiny
Cihelna
Stavařov

47
34
50
100
84
38
34
83
45
43

Příběh uživatelky služby
Jsem Lenka a je mi 14 let. Bydlím na Dukle a hodně
času trávím venku s kámošema. Co taky pořád
doma, že? Doma je nuda, venku je to lepší. Dřív,
než jsme s partou potkali terénní pracovníky,
tak jsme jen tak seděli, kecali, kouřili. Přiznávám,
že i trávu, ale to je teď jiný. Teréňáci za náma choděj
pravidelně a dělají s námi spoustu věcí. Hrajeme
hry, sportujeme, luštíme kvízy a dokonce si venku
píšeme i domácí úkoly. Je to fajn, vždycky se těšíme,
když mají přijít. Povídáme si také hodně o různých
věcech, o kamarádství, o bezpečném sexu, o drogách, o důležitosti školy apod. Taky dostáváme
zajímavé letáčky. Jsme rádi, že je máme.

46
53
17
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Poradna pro podporu rodiny
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

odborné sociální poradenství
ambulantní
Erno Košťála 980, Pardubice
400 intervencí za rok
ÚT 8:00 – 16:00 hod. sociální poradenství,
ČT 16:30 – 18:30 hod. právní poradenství
Pardubice
466 260 528, 777 765 844
poradna@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Poradna pro podporu rodiny poskytuje právní poradenství, sociální poradenství,
psychickou podporu a doporučí další návazné služby. Nabízí možnost individuálního psychologického poradenství pro osoby, které řeší problémy v partnerských vztazích. Dále také nabízí vzdělávací program Efektivní rodičovství krok
za krokem pro rodiče, kteří chtějí vychovávat děti zdravě sebevědomé, odpovědné a spolupracující. Poradna pro podporu rodiny usiluje o to, aby osoby,
které řeší problém v rodině, netrpěly neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností hájit své oprávněné zájmy.

Počty setkání v jednotlivých oblastech
Prvky terapie (individuální)
a krizová intervence

41
54

153

133

23
41
159

Sociální zabezpečení (sociální dávky
a pomoc, pojištění apod.)

54

Bydlení

41

Právo (pracovněprávní,
majetkoprávní a náhrada škody,
právní systém apod.)

153

Rodinné a partnerské vztahy

23

Finanční a rozpočtová problematika

41

Ostatní

16

133

159

Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Jana a je mi 44 let. Spolu s manželem
a našimi dvěma dětmi jsme donedávna všichni
bydleli společně. Bohužel asi před 5 lety manžel
přišel o práci a od té doby novou v podstatě ani nehledal. Veškeré náklady na domácnost jsem nesla
buď sama nebo mi pomáhala dcera svými příjmy
z brigád. Ruku v ruce s ﬁnančními problémy přibývaly i hádky mezi mnou a manželem. Postupně
se odcizil ode mě i od dětí.
Protože už jsem nevěděla, co mám dělat, obrátila
jsem se na Poradnu pro podporu rodiny SKP-CENTRUM, o.p.s. Tam se mnou pracovnice celou situaci
probrala a pomohla mi věc nahlédnout. Rozhodla
jsem se manželství ukončit, s právníkem Poradny
pro podporu rodiny jsme připravili návrh na rozvod a návrh na určení rodičovské zodpovědnosti
vůči našim dětem. Rozvod jsem psychicky velmi
špatně snášela, se sociální pracovnicí jsme se proto
dohodli na konzultacích s psychologem.
Teď, asi po roce, je vše již za mnou a snažím žít dál.
Finanční problémy sice nezmizely, ale dluhy se nám
daří splácet.

intervenční centrum
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

intervenční centra
terénní a ambulantní
Erno Košťála 980, Pardubice
3 uživatelé v jeden okamžik
PO-PÁ 8:00 – 16:00 hod.
Pardubický kraj
466 260 528, 774 755 744
ic.pardubice@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Služby Intervenčního centra jsou určeny dospělým osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném
obydlí. Služby Intervenčního centra umožňují osobám ohroženým domácím
násilím a nebezpečným pronásledováním v Pardubickém kraji dosáhnout
na možnost ukončení násilného chování. Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc a podporu v sociální, psychologické a právní oblasti.

Počet klientů dle okresů v Pardubickém kraji
Vykázání

Případy bez vykázání

8
32

53

16
27
11
30

25

Okres Pardubice
Okres Chrudim
Okres Svitavy
Okres Ústí nad Orlicí

27
8
32
25

Okres Pardubice
Okres Chrudim
Okres Svitavy
Okres Ústí nad Orlicí

53
16
11
30

Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Karolína, donedávna jsem bydlela
v pěkném domku s manželem, desetiletou dcerou
a osmiletým synem. Už krátce po svatbě začal manžel bezdůvodně žárlit, přikazoval mi co mám dělat
a s kým se mám stýkat. Zároveň mě začal napadat
i fyzicky. Při poslední žárlivé scéně mi manžel rozbil telefon, několikrát mě udeřil do obličeje, kopal
do nohou a škrtil mě. Vše viděly děti, proto dcera
zavolala Policii ČR. Policie ČR manžela vykázala
na 10 dní z domu. V tu chvíli jsem byla zoufalá,
nevěděla jsem, co si sama počnu. Pak mě ale kontaktovala pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Trpělivě se mnou
vše několikrát probrala. Rozhodla jsem se požádat
o prodloužení vykázání a rozvést se. Se všemi návrhy mi pomohla pracovnice Intervenčního centra.
Domluvili jsem se, že budu docházet k psychologovi
do Intervenčního centra. Přestože vše ještě není
u konce, jsem ráda, že na to nejsem sama…
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Přechodné zaměstnání
– sociální rehabilitace
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

sociální rehabilitace
ambulantní
Bělehradská 513, Pardubice
12 uživatelů/den
PO-PÁ 8:00 – 16:30 hod.
Pardubický kraj
466 263 428, 774 658 587
pz.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Přechodné zaměstnání – Sociální rehabilitace v Pardubicích poskytuje podporu
dospělým lidem ve věku 18 – 64 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (například dlouhodobá nezaměstnanost, nevyhovující sociální a rodinné
prostředí), která je omezuje v jejich soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti.
Pracovníci sociální rehabilitace je podporují v získávání a osvojování návyků
a dovedností nezbytných pro každodenní život, které jim umožní osamostatnit se,
seberealizovat a uplatnit se v pracovním a společenském životě.

Poskytované činnosti v rámci sociální rehabilitace

Nácvik dovedností

79%

79 %

Zprostředkování kontaktu
se spol. prostředím

13 %

Pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů

3%
5%
13%

18

3%

Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti

5%

Příběh uživatele služby
Jmenuji se Karel, je mi 46 let. Přechodné zaměstnání mi doporučil kamarád, který je také klientem
této služby. Už dlouhou dobu jsem bez stálého
příjmu, má ﬁnanční situace není dobrá, ale najít
stálou práci se mi bohužel nedaří. Po smrti maminky, se kterou jsem donedávna žil, jsem sám,
a někdy mám starosti i s obstaráním záležitostí
kolem domácnosti, nerad chodím na úřady, je
toho na mě někdy moc. Proto jsem se rozhodl
požádat o pomoc pracovnice sociální rehabilitace.
Po vstupním rozhovoru jsme si společně stanovili
cíle, kterých bych chtěl dosáhnout. Dvakrát týdně
se docházím doučovat práci na PC a také se učím
zvládat některé věci, které potřebuji v domácnosti,
jako praní, žehlení, apod. Když jsem potřeboval
vyřídit sociální dávky, pracovnice mě doprovodily
na úřad a pomohly mi vyplnit všechny formuláře.
Nedávno se mi podařilo sehnat brigádu, ale do přechodného zaměstnání docházím dál, jsem rád,
že se mám se svými starostmi na koho obrátit.

Přechodné zaměstnání
– Probační program
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

výchovné opatření dle zákona č. 218/2003 Sb.
(nejedná se o sociální službu)
ambulantní, individuální probační program
Bělehradská 513, Pardubice
3 uživatelé v jeden okamžik
PO a ST 12:00 – 16:00 hod. nebo dle domluvy
Pardubický kraj
466 263 428, 774 658 589
pz.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Probační program poskytuje mladistvým podporu při zvládání složité životní
situace, ve které se mladý člověk ocitl v souvislosti se spácháním protiprávního
činu. Nabízí pomoc při vyrovnávání se s odpovědností za spáchaný čin a převzetí důsledků za své jednání na jeho osobu, rodinu a celou společnost. Pomáhá
mladému člověku s hledáním vlastního místa v životě, uvědomění si sebe sama
v rámci svých rodinných i vrstevnických vztahů. Zprostředkovává mladistvému
pozitivní modely chování a informace a tím působí jako prevence před opakováním protiprávního jednání.
Porovnání realizace Probačního programu v letech 2010 a 2011
19
20

15

10
5

4
5

2

Příběh uživatele služby
Jmenuji se Martin a je mi 16 let. Do Probačního
programu jsem se dostal kvůli svým malérům
s kamarády, šlo hlavně o sprejování. Když nás
chytila policie, netrvalo to dlouho a probační program jsem dostal uložen státním zástupcem. A tak
jsem tady.
Ze začátku to nebylo nic moc, ale s postupem času
musím uznat, že se můj názor změnil. Taky jsem
si představoval, že to bude něco jako ve škole,
budou mě dirigovat, ale to se naštěstí nestalo.
Celý program obsahuje dvacet schůzek, které
zde musím absolvovat a které jsou rozděleny
na sociální a psychologické poradenství a aktivizační nebo vzdělávací činnosti. Ze sezení s psycholožkou jsem měl trochu obavy, ale teď mě
hodně baví dozvídat se věci sám o sobě a zjišťovat
nové možnosti. To vlastně děláme i během aktivizačních činností, kdy jsem objevil spoustu nových
věcí. A o tom to všechno je.

0
Počet běhů celkem Počet ukončených Počet běhů celkem Počet ukončených
v roce 2010
běhů v roce 2010
v roce 2011
běhů v roce 2011
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Domov simeon
– odlehčovací služba
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

odlehčovací služby
pobytová
K Dubu 711, Horní Jelení
16 lůžek (8 pokojů)
nepřetržitý
Pardubický kraj, celá ČR
466 687 302, 777 765 849
simeon.info@skp-centrum.cz
www.domovsimeon.cz, www.skp-centrum.cz

Domov Simeon – odlehčovací služba poskytuje sociální péči, ubytování a celodenní stravu dospělým lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení
či dlouhodobé nemoci problém s péčí o sebe a kteří se na přechodnou dobu,
maximálně 3 měsíců, ocitnou bez pomoci a podpory členů rodiny či blízkých
osob, kteří o ně běžně pečují.
S ohledem na soběstačnost každého jedince zajišťuje odlehčovací služba péči,
jejímž obsahem je starost o člověka po stránce tělesné i psychické, podpora uživatele služby v zapojení se do společenského dění. Služba umožňuje pečující
rodině či blízkým osobám čas na nezbytný odpočinek.
Počet uzavřených smluv o poskytnutí služby v jednotlivých měsících roku 2011
13

17

15
16

21

16
20
16
15
12

20

10

17

leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
listopad
Prosinec

16
16
16
15
13
17
21
20
15
12
10
17

Příběh uživatele služby
Jmenuji se Miroslav, žiji v domácnosti s manželkou, dvěma syny a mojí maminkou. Maminka s námi žije již tři roky, po smrti otce se její zdravotní
stav zhoršil. Některé věci zvládne ještě sama jako
např. oblékání se, umývání, ale jsou činnosti, při kterých se již bez pomoci neobejde. Pomoc jí zajišťuji
já, moje manželka a někdy také moji synové.
V létě jsme se chystali s celou rodinou odjet na dovolenou, maminka by tak zůstala doma zcela sama.
Dozvěděli jsem se o možnosti využít odlehčovací
služby v Domově Simeon. Nejprve jsme se byli
s maminkou v Domově Simeon podívat, zde nám
pracovnice představily službu, ukázaly pokoje,
společné prostory, terasu a pěkné okolí. Viděli
jsme, že to je přesně to, co pro naši maminku
hledáme. Maminka byl v létě v Domově Simeon
ubytována měsíc, opět jsme využili služeb Domova
Simeon na 14 dní v prosinci, kdy jsme jeli s rodinou na hory.

Domov simeon – domov pro
osoby se zdravotním postižením
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

domovy pro osoby se zdravotním postižením
pobytová
K Dubu 711, Horní Jelení
4 lůžka (2 pokoje)
nepřetržitý
Pardubický kraj, celá ČR
466 687 302, 777 765 849
simeon.info@skp-centrum.cz
www.domovsimeon.cz, www.skp-centrum.cz

Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením vytváří podmínky
co nejvíce připomínající domácí prostředí. Služby domova Simeon jsou poskytovány tak, aby zachovávaly případně rozvíjely stávající dovednosti a schopnosti
uživatelů služby. S ohledem na soběstačnost každého jedince zajišťuje domov
Simeon péči, jejíchž obsahem je starost o člověka po stránce tělesné i psychické.
Služba zajišťuje uživatelům ubytování, stravu, sociální a základní zdravotní péči.
V Domově Simeon – domově pro osoby se zdravotním postižením byla v roce
2011 stoprocentní obložnost, 4 lůžka byla plně využita.

Příběh uživatele služby
Jmenuji se Jaroslav a je mi 78 let. Donedávna jsem
žil v rodinném domě společně s dcerou a její rodinou. Dokázala jsem se o sebe postarat sám, pokud
jsem něco nezvládl, pomohl mi vždy někdo z rodiny. Před rokem jsem ale prodělal mrtvici, můj
zdravotní stav se zhoršil a byl jsem mnohem více
závislý na pomoci druhých. Dcera se musela z důvodu špatné ﬁnanční situace vrátit do práce a nemohla se tedy o mě celodenně starat. V minulém
roce jsem byl dvakrát na odlehčovacím pobytu
v Domově Simeon, při odlehčovacím pobytu se mi
v Domově Simeon líbilo, využil jsem proto volného
místa v domově pro osoby se zdravotním postižením Domova Simeon. Sociální pracovnice mi
pomohly vyřídit příspěvek na péči a jiné náležitosti. Jsem zde spokojený, rodinu mám nedaleko
a všichni mě zde pravidelně navštěvují.
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Pečovatelská služba
Horní Jelení a okolí
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

pečovatelská služba
terénní
K Dubu 702, Horní Jelení
80 uživatelů/rok
denně 6:00 – 20:00 hod.
Horní Jelení a okolí
466 687 302, 606 371 136
simeon.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Pečovatelská služba v Horním Jelení a jeho okolí poskytuje pomoc osobám,
které jsou pro svůj věk, zdravotní postižení či dlouhodobou nemoc odkázány
na pomoc druhých osob. Ve spolupráci s rodinou nabízí uživatelům podporu
a péči dle jejich aktuálních potřeb tak, aby byly zachovány, nebo podpořeny
jejich stávající dovednosti a co nejdéle tak mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Cílem služby je poskytnout uživateli služby pomoc a podporu v činnostech, které sám nezvládne a kde rodina nemůže zajistit celodenní péči o svého
blízkého.
Počet uživatelů v jednotlivých měsících roku 2011
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Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Anna a je mi 75 let. Žiji sama a bez pomoci pečovatelek bych nebyla schopna se o sebe
postarat. Nejsem schopna si uvařit, proto mi
každý den dováží obědy. S koordinací pohybu
mám též problém, proto mě jezdí třikrát týdně
koupat a uklízet mi dům, v kterém chci zůstat
co nejdéle. Netuším, jak bych bez jejich pomoci vše
zvládala, když rodina bydlí velmi daleko. Každý
týden mi nakupují vše co potřebuji. Kdykoli mám
s něčím problém, pracovnice jsou neustále na telefonu a není pro ně žádnou přítěží přijet a pomoci
mi. Jsem velmi šťastná a vděčná, že takovéto služby
existují a pomáhají seniorům ve zvládání běžných
věcí v domácím prostředí.

Ošetřovatelská služba
(domácí zdravotní péče)
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

Ošetřovatelská služba, domácí zdravotní péče
(nejedná se o sociální službu)
terénní
Jana Palacha 324, Pardubice
150 pacientů/rok
denně 6:00 – 20:00 hod.
Pardubice a okolí, Holice a okolí
466 799 077, 777 765 836
sestry@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Ošetřovatelská služba nabízí péči terénních zdravotních sester, specialistek
pro oblast Pardubice a okolí, Holice a okolí.
Díky práci kvaliﬁkovaných zdravotních sester nemusí být pacient vždy hospitalizován, může tak zůstat doma, v rodině, v prostředí, které důvěrně zná a cítí se
v něm dobře. Zdravotní služby jsou poskytovány denně včetně víkendů a svátků.
Poskytované služby jsou indikovány praktickými lékaři a hrazeny zdravotními
pojišťovnami.
Počet pacientů v domácí péči
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Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Hedvika a je mi 70 let. Nikdy jsem netrpěla žádnými vážnějšími zdravotními obtížemi,
před pár měsíci jsem ale vážně onemocněla a byla
jsem dlouhodobě hospitalizována. Z nemocnice
mě propustili do domácího ošetřování, stále jsem
ale měla vývod tlustého střeva a špatně se mi dýchalo i pohybovalo. Se svojí praktickou lékařkou
jsem proto hledala zdravotní péči, která by mi
doma pomohla.
Oslovila jsem ošetřovatelskou službu a domluvila
se na pravidelných návštěvách. Zdravotní sestřička z ošetřovatelské služby mi pomáhala s injekcemi a péčí o stomii, poradila mně a mému
manželovi jak ošetřovat stomii, pomáhala mně
s rehabilitací a celkově mně pomáhala všechno
zvládnout. Po několika týdnech se můj zdravotní
stav začal zlepšovat a cítila jsem se také mnohem
lépe psychicky, nakonec jsem se uzdravila úplně.
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azylový dům pro muže
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

azylové domy
pobytová
Milheimova 694, Pardubice
23 lůžek (6 pokojů)
nepřetržitý
Pardubice, Pardubický kraj
464 629 249, 777 765 850
adm@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Azylový dům pro muže poskytuje dočasné ubytování pro dospělé muže, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci obvykle spojené se ztrátou bydlení. Služba zajišťuje podmínky pro osobní hygienu, přípravu stravy, získání základního ošacení.
Podpora uživatelů je směřována k jejich návratu do běžné společnosti zprostředkováním kontaktu s návaznými sociálními službami, lékaři, úřadem práce,
rodinou apod.

umístění, odchod uživatelů po ukončení pobytu
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Příběh uživatele služby
Jmenuji se František, je mi 67 let. Takhle jsem si
důchod nepředstavoval. Ve svém životě jsem byl
celkem třikrát ženatý, děti jsem dovedl do dospělosti, celý život jsem pracoval, měl jsem majetek
a ten jsem rozdával, abych svým blízkým udělal
radost a vykoupil chvíle, kdy jsem nebyl s nimi.
A když už jsem vše rozdal, najednou mě nikdo nepotřeboval. Zůstal jsem sám bez rodiny, bez majetku, bez střechy nad hlavou.
Do ADM jsem přišel jako zlomený muž bez energie do dalšího života. Díky podpoře pracovníků
ADM jsem alespoň zčásti urovnal svůj život, uzavřel některé kapitoly z minulosti. S jejich pomocí
jsem podal žádost do domova s pečovatelskou
službou. Pomohli mi s výběrem bytu k pronájmu,
kde budu bydlet do doby, než mi bude přidělen byt
v domě s pečovatelskou službou. Budoucnosti se
bojím, ale dostal jsem šanci znovu začít.

Dům na půli cesty
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

domy na půl cesty
pobytová
Jungmannova 2550, Pardubice
11 lůžek (11 pokojů)
nepřetržitý
Pardubický kraj, celá ČR
464 629 612, 774 658 590
dpc.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Dům na půli cesty poskytuje pobytovou sociální službu mladým lidem ve věku
16 – 26 let. Službu využívají především dívky a chlapci, kteří opouští zařízení
ústavní výchovy či náhradní rodinnou péči. Zázemí zde najdou i mladí lidé,
kteří jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
Dům na půli cesty je dále určen těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci,
kterou nejsou schopni svými vlastními silami zvládnout.

Příchod uživatelů služby

Odchod uživatelů služby
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Příběh uživatele služby
Jmenuji se Honza a je mi 19 let. Do Domu na půli
cesty jsem přišel z výchovného ústavu.
Pracovníci Domu na půli cesty mě nedlouho
po příchodu doprovodili na úřad práce, abych se
zaevidoval, poradili mi jak si zažádat o sociální
dávky, abych mohl vůbec existovat a začít splácet
svůj dluh, který byl ve výši několika desítek tisíc.
S pomocí pracovníků jsem sepsal žádost o splátkový kalendář a začal platit. Co jsem moc chtěl
bylo najít si práci. Nevěděl jsem ale jak si mám
hledat práci na internetu, jak sepsat životopis
a motivační dopis. Když mi to pracovníci ukázali,
byla to už pro mě hračka. Díky hlouposti jsem měl
ale zápis v rejstříku trestů. Nikde mě nechtěli
nabídnout pracovní smlouvu, pouze brigády.
S podporou pracovníků Domu na půli cesty jsem
si udělal řidičský průkaz, což mi pomohlo k získání
práce. Později jsem mohl z DPC spokojeně odejít.
Za vše jsem pracovníkům DPC velmi vděčný.
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nízkoprahové denní centrum
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

nízkoprahová denní centra
ambulantní
Bělehradská 513, Pardubice
25 uživatelů v jeden okamžik
PO – PÁ 9:00 – 15:00 hod.
Pardubice, Pardubický kraj
466 632 266, 773 099 585
ndc@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou bydlení starším 18 let podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace a snaží se zmírňovat dopady s touto situací spojené.
Uživatelé služby mohou v denním centru využít základní sociální poradenství,
základní hygienický servis, dostanou čisté oblečení nebo např. teplý nápoj. Tato
jednoduchá opatření jim pomáhají udržet alespoň minimální osobní komfort
a přijatelný zdravotní stav. Nízkoprahové denní centrum je služba, bez které by
se výrazně zvýšil počet lidí bez domova pohybujících se na ulicích a na veřejných
prostranstvích.
V roce 2011 využilo službu celkem 273 uživatelů, z toho bylo 221 mužů a 52 žen.
Časopis Nový Prostor prodávalo 76 prodejců, z toho 48 nových.
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Příběh uživatele služby
Jmenuji se Karel, je mi 42 let. Mám přiznaný částečný invalidní důchod. Od ukončení školy jsem
byl opakovaně trestán za drobné krádeže. Během
této doby jsem se dvakrát léčil z alkoholové závislosti. Po druhém, úspěšném, léčení jsem byl
2 roky zaměstnán v chvaletické elektrárně. V důsledku ztráty zaměstnání jsem začal znovu krást
a následoval další nástup do vězení, tentokrát na 3
roky. Po návratu z výkonu trestu mě zaměstnali
lidé od kolotočů a díky nim jsem se opět dostal
do vězení a následně poté na ulici.
V roce 2009 mi kamarádi doporučili využívat služeb nízkoprahového denního centra. Kromě polévky a možnosti se osprchovat jsem zde našel
potřebný klid, zázemí a díky sociálnímu poradenství jsem začal řešit svoji situaci.
Nyní prodávám časopis Nový Prostor a vykonávám úklidové práce pro město. Díky tržbám z prodeje časopisu mohu přespávat na noclehárně.
Přemýšlím, že až se zase postavím na vlastní nohy,
že bych si pořídil vlastní byt.

nízkoprahové denní centrum
– terénní programy
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

terénní programy
terénní
Bělehradská 513, Pardubice
10 uživatelů na 2 terénní prac. v jeden okamžik
PO – PÁ 8:00 – 15:00 hod.
Pardubice a okolí
464 629 249, 773 099 585
teren.ndc@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Pracovníci Terénního programu aktivně vyhledávají a kontaktují osoby převážně
bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení starší 18 let, pomáhají jim a podporují je při řešení jejich nepříznivé životní situace, ve které se právě nacházejí. Pracovníci nosí do terénu pro uživatele služby teplé nápoje, namazaný chléb, podle
potřeby čisté prádlo nebo základní zdravotnické potřeby. Odborný tým se snaží
motivovat uživatele služby k využití návazných služeb (nízkoprahové denní centrum, noclehárna, apod.), kde jsou lepší podmínky pro další sociální práci.
V roce 2011 pracovali terénní pracovníci v terénu 214 lidmi bez domova, z toho
bylo 45 žen a 169 mužů. Terénní pracovníci působili ve více než 60 lokalitách
po celých Pardubicích.

Příběh uživatele služby
Jmenuji se Honza, je mi 32 let a jsem svobodný.
Před sedmi lety jsem se rozhodl osamostatnit
od rodičů, a tak jsem se od rodičů odstěhoval
a našel si práci. Po roce jsem přišel o práci i o byt.
Nějaký čas jsem přespával po kamarádech, chodil
na různé brigády a přivydělával si sběrem železa.
Nakonec se ke mně i kamarádi otočili zády a já
zůstal na ulici. Našel jsem starý stan, který jsem si
speciálně upravil, abych v něm mohl žít i v zimě.
Jednoho dne mě v mém stanu navštívily terénní
pracovnice, vyslechly můj příběh a nabídly mi
řadu služeb. Pracovnice mě poté navštívily ještě
několikrát, vždy mě vyslechly a popovídaly si se
mnou. Díky terénním pracovnicím jsem opět nabyl
pocitu sebejistoty a rozhodl se, že svůj život uvedu
opět do pořádku. Zařídil jsem si novou občanku,
pracovnice mi pomohly kontaktovat mou rodinu
a rozhodl jsem se léčit svoji závislost na alkoholu.
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noclehárna pro ženy
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

noclehárny
ambulantní
Na Spravedlnosti 803, Pardubice
6 lůžek (2 pokoje)
denně 19:30 – 7:30 hod.
Pardubice, Pardubický kraj
466 636 077, 777 765 835
madz@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Noclehárna pro ženy poskytuje ženám bez přístřeší pomoc a důstojné uspokojení základních lidských potřeb a podporuje je v řešení jejich situace. Noclehárna
nabízí poskytnutí noclehu, poskytnutí stravy večer a ráno, poskytnutí ošacení,
hygienický servis, sociální poradenství, pomoc při vyřizování úředních záležitostí,
podání informace, doporučení návazných sociálních služeb či zprostředkování
další odborné pomoci.
Noclehárnu pro ženy využilo v roce 2011 celkem 45 žen.
Bylo poskytnuto 1 560 noclehů.
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Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Marie a je mi 49 let. Dříve jsem pracovala jako účetní v jednom velkém podniku v Praze.
Byla jsem vdaná, můj manžel si bral často půjčky,
ale smlouvy jsem podepisovala já. Pak mě manžel
opustil, propustili mě z práce a od té doby se
všechno pokazilo. Neměla jsem z čeho splácet
dluhy, přišla exekuce. V podstatě jsem přišla
o všechno a skončila na ulici. Přišla jsem do Pardubic, protože zde bydlí moje děti, ty mi sice nemohou pomoci, ale alespoň se s nimi můžu stýkat.
Chodím přespávat na noclehárnu, venku se bojím.
Dostanu tu najíst, můžu se umýt a snažím se najít
práci, abych měla peníze. Doufám, že až se mi to
podaří a moje situace se zase zlepší.

noclehárna pro muže
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

noclehárny
ambulantní
Milheimova 694, Pardubice
12 lůžek (2 pokoje)
denně 20:00 – 7:30 hod.
Pardubice, Pardubický kraj
464 629 249, 777 765 850
adm@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Noclehárna pro muže v Pardubicích, zajišťuje mužům bez přístřeší důstojné
podmínky k upokojení základních lidských potřeb a dále je podporuje v řešení
jejich nepříznivé situace. Poskytuje přenocování v důstojných podmínkách,
základní potravinovou pomoc a hygienické zázemí. Dále uživatelům služby
nabízí informace potřebné pro řešení jejich nepříznivé situace a podporuje uživatele služby ve využití návazných služeb.
V roce 2011 využilo službu noclehárny 144 mužů.
Bylo poskytnuto 2921 noclehů a 837 konzultací a kontaktů.

Příběh uživatele služby
Jmenuji se Roman, je mi 49 let. V součastné době
nepobírám žádné sociální dávky, jelikož jsem byl
vyřazen z Úřadu práce. Pracoval jsem u technických služeb a u stavební ﬁrmy, v roce 1998 jsem si
odpykal trest odnětí svobody po dobu 9 měsíců.
Na ulici jsem cca 6 roků, protože mě sestra vyhodila z bytu.
Od roku 2008 využívám nepravidelně služeb noclehárny. Na noclehárnu si většinou vydělám prodejem časopisu Nový Prostor, který prodávám už
rok a půl. Se sociální pracovnicí noclehárny řeším
své záležitosti (např. registraci na úřadu práce,
doklady, práci apod.). V dohledné době mi bude
zahlazen trestní záznam z rejstříku trestů a budu
se mi lépe shánět zaměstnání. Nejraději bych pracoval jako pečovatel v nemocnici. Baví mě pomáhat lidem, kteří se o sebe nemohou z jakýchkoliv
důvodů postarat.
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Další aktivity v roce 2011
sKP-centrum, o.p.s.
vzdělávání pro sociálně vyloučené
Od října roku 2011 byl realizován první blok vzdělávacích kurzů pro osoby sociálně vyloučené ze společnosti v rámci projektu s názvem „Sám pro sebe, sám
za sebe! – získání základních sociálních a profesních dovedností“. Projekt má
celkem dva vzdělávací bloky, které tvoří sedm témat (Finanční gramotnost,
Základní orientace v právních předpisech, Základy komunikačních dovedností,
Prevence sociálně patologických jevů, Péče o fyzické a duševní zdraví, Vstup
na trh práce a lidská práva) a jeden víkendový pobyt na téma: „Kam patřím?“.
Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání a poskytování informací umožnit
sociálně vyloučeným osobám návrat do společnosti a na trh práce.
Realizovaný projekt navazuje na práci sociálních pracovníků v pobytových,
ambulantních a terénních sociálních službách. Je zaměřen na vzdělávání osob,
které nemají základní vědomosti v uvedených oblastech a zároveň reaguje
na absenci vzdělávacích programů pro danou cílovou skupinu.
Projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kvaliﬁkační kurzy pro pracovníky v sociálních službách
SKP-CENTRUM, o.p.s. je akreditované vzdělávací zařízení (MPSV č.2010/1134-I),
které má od roku 2010 akreditované tyto dva kvaliﬁkační kurzy pro pracovníky
v sociálních službách:
Kvaliﬁkační kurz pro pracovníky v sociálních službách vykonávajících základní
výchovnou nepedagogickou činnost (č. akreditace MPSV – 2010/1135-PK)
Kvaliﬁkační kurz pro pracovníky v sociálních službách vykonávajících přímou
obslužnou péči a pečovatelskou činnost (č. akreditace MPSV 2010/1136PK/PC)
Kurzy jsou určeny pro zájemce s ukončeným základním vzděláním, středním
vzděláním s výučním listem, středním vzděláním nebo vyšším vzděláním, kteří
pracují nebo se připravují na výkon povolání v oblasti sociálních služeb.
Oba kurzy se skládají shodně vždy z obecné části – 82 hodin a zvláštní části –
90 hodin, celkem tedy 172 vyučovacích hodin.
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Za zdravý život nás všech
V druhé polovině roku byl realizován projekt s názvem „Za zdravý život
nás všech“. Projekt byl zaměřen na seznámení veřejnosti s problematikou zdravého životního stylu. Aktivity projektu byly určeny osobám
starším 30 let a účastnit se ho mohla široká veřejnost. Hlavní aktivitou
projektu bylo uskutečnění víkendových seminářů, které se uskutečnily
od srpna do prosince. Účastníci byli rozděleni do tří věkových skupin
a každý kurz byl uzpůsoben potřebám dané věkové skupiny.
Byly uskutečněny semináře na tato témata:
Život bez závislostí
Správné stravovací návyky
Pohybové aktivity
Psychické problémy a nemoci, civilizační nemoci
Aktivizační techniky
Problematika zdravotního postižení
Projekt byl realizován díky ﬁnanční podpoře od Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky.

charitativní golfový turnaj
Na začátku května uspořádalo SKP-CENTRUM, o.p.s. ve spolupráci
s Golf & Spa Resort Kunětická Hora, pod záštitou senátora Petra Šilara,
1. ročník charitativního golfového turnaje na podporu sociálních služeb poskytovaných naší organizací.
Účastníci turnaje se museli vypořádat s nástrahami jednoho z nejmodernějších a zároveň nejnáročnějších hřišť ve východních Čechách.
Pro nehrající účastníky akce byla připravena golfová akademie, kde si
mohli mnozí z hostů poprvé pod dohledem trenéra vyzkoušet, jaké to
je držet v rukou golfovou hůl.
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Pro všechny účastníky turnaje byly připraveny ceny, které byly vyrobeny
uživateli služby Přechodné zaměstnání SKP-CENTRUM, o.p.s. Pro nejlepší tři hráče byly připraveny keramické poháry, pro ostatní účastníky
keramické medaile. Zvláštní cena, keramický pohár, byla udělena také
vítězce turnaje v kategorii žen.
Výtěžek golfového turnaje byl využit na doﬁnancování sociálních služeb
poskytovaných naší organizací.
Charitativní golfový turnaj podpořili:
Brendl František
Kislinger Jan, Ing.
Krejčířová Jana, Ing.
Popel Petr, MBA
POWER Products, s.r.o.
Stehlík Tomáš
79 Promotion s.r.o
3D TECH, s.r.o.
Rádi bychom poděkovali všem účastníkům golfového turnaje, hráčům
i nehrajícím hostům za účast a podporu. Zároveň bychom rádi poděkovali Golf & Spa Resortu Kunětická Hora, bez jejichž spolupráce a pomoci bychom tuto akci nemohli uspořádat.

Beneﬁční divadelní představení
V předvánočním čase v pátek 16. prosince uspořádalo SKP CENTRUM,
o.p.s. za podpory Magistrátu města Pardubic beneﬁční divadelní představení muzikálu My Fair lady ve Východočeském divadle Pardubice.

Beneﬁční divadelní představení navštívili významní představitelé státní správy
a samosprávy, zástupci ﬁrem, podnikatelé, osobnosti společenského a kulturního života regionu nebo dlouhodobí příznivci a donátoři SKP-CENTRUM, o.p.s.
Hosté beneﬁčního divadelního představení podpořili SKP-CENTRUM, o.p.s. zakoupením vstupenky na představení a dle svého uvážení mohli poskytnout vyšší
příspěvek nad rámec základního vstupného.
Výnos beneﬁčního představení byl využit pro potřeby klientů a zútulnění prostředí Domova SIMEON v Horním Jelení. Zde jsou poskytovány odlehčovací
služby dospělým lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci problém s péčí o sebe a kteří se na přechodnou dobu ocitnou
bez pomoci a podpory členů rodiny či blízkých osob, kteří o ně běžně pečují.
Beneﬁční divadelní představení 2011 podpořili:
AMD Netolický s.r.o.
Bílek Martin, Ing.
Brendl František
EKO-DAT HK, spol. s r.o.
Farská Pavlína, Mgr.
Fraňková Štěpánka, MUDr.
Freiberk Vlastimil
FRENCl s.r.o.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Janura Martin
JIROUT REKlAMY s.r.o.
Ministrová ludmila
Nespěšný leoš
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Tomanová Michaela, MUDr., MBA
Ventura Karel, prof., Ing, CSc.
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co se podařilo v roce 2011
Zahájení provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve vysokém mýtě
Ve spolupráci s Pardubickým krajem a městem Vysoké Mýto byl dne 1. 1. 2011
zahájen provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v nově postaveném
objektu Centra sociálních služeb. Nově otevřený azylový dům má celkovou kapacitu 24 lůžek v devíti pokojích.
Pro provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi se podařilo získat sponzorské dary od ﬁrem Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s.(Vileda), VMS
Visions, s.r.o. a lego Productions, s.r.o.
Azylový dům získal částku 15 000,- Kč na nákup matrací s omyvatelným povrchem v grantovém řízení obchodního družstva KONZUM z Ústí nad Orlicí.
Pestré léto v azylovém domě v Pardubicích
Díky ﬁnanční podpoře Nadace ADRA byly v létě realizovány aktivity, které zpestřily volný čas maminkám i dětem a vytvořily příjemnou atmosféru všem obyvatelům domu. Součástí programu bylo batikování triček a ubrusů, letní vaření
především zeleniny a různých salátů, stopovaná, vaření sladkých jídel a pečení
sladkostí, návštěva Východočeského muzea v Pardubicích nebo návštěva koupaliště. Těmito činnostmi se posilují vztahy mezi maminkami a dětmi, a to jak
jejich vzájemnou spoluprací při aktivitách, tak i vhodně společně stráveným
volným časem.
Beneﬁční koncert pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – emKO
V neděli 5. června proběhl beneﬁční koncert ve prospěch Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – EMKO v Chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Výtěžek z tohoto koncertu byl využit pro potřeby uživatelů Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež – EMKO.
emKO ve městě
V měsících červen až září bylo uskutečněno pět tematicky zaměřených odpolední v různých lokalitách města Vysoké Mýto – např. odpoledne sportovní,
indiánské nebo hravé. Cílem akcí bylo zprostředkování nabídky alternativ ke stávajícímu životnímu stylu dětí a mladých lidí, podpora jejich rozvoje schopností
a dovedností, rozvoj mezilidských vztahů a přiblížení činnosti Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež – EMKO širší veřejnosti.
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celodenní výlety nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež – Free klub
Díky podpoře Magistrátu města Pardubic byl od března do října realizován projekt s názvem Prázdniny bez nudy, aneb s Free klubem na cestách. V průběhu jednotlivých školních prázdnin bylo podniknuto
6 celodenních poznávacích výletů a jeden dvoudenní pobyt. Výlety
umožnily navázat s uživateli služby bližší kontakt, dozvědět se více o jejich rodinném prostředí a intenzivněji s nimi pracovat.
soutěže pro uživatele nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež – Free klub
Díky podpoře Magistrátu města Pardubic byl v prostorách nízkoprahového zařízení realizován projekt s názvem Ukaž, co je v Tobě! 2. V průběhu roku 2011 probíhaly 2 dlouhodobé soutěže (pěvecko-taneční
soutěž a soutěž v beatboxu). Cílem projektu bylo snížit počet dětí a mladých lidí na ulicích.
efektivní rodičovství krok za krokem
Poradna pro podporu rodiny SKP-CENTRUM, o.p.s. realizovala další
cykly programu Efektivní rodičovství krok za krokem. Program tvoří
devět dvouhodinových setkáních zaměřených na řešení vztahu dítěrodič v duchu výchovy založené na principech spolupráce a zodpovědnosti. Kurz je zaměřen především na praktický nácvik rodičovských
dovedností.
tvořivý advent na Přechodném zaměstnání
Od středy 30. 11. 2011 do pondělí 19. 12. 2011 bylo možné v Přechodném zaměstnání nasát vánoční atmosféru při akci Tvořivý Advent.
V rámci tvořivého Adventu bylo možné ve čtyřech vybraných dnech
procvičit jemnou motoriku při výrobě vánočních dekorací, náušnic
a pečení cukroví. Tvořivý Advent byl uzavřen společným posezením
u vánočního stromku.
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nové vybavení pro Domov simeon
Společnost SKP-CENTRUM, o.p.s. získala od Nadace OKD v projektu
Důstojný podzim života grant ve výši 22 400 Kč na zakoupení 4 zdravotních zástěn, 4 tonometrů a 2 rašelinových krčních termoforů do Domova Simeon v Horním Jelení. Toto vybavení zajišťuje klientům služby
soukromí v situacích vyžadujících poskytnutí péče přímo na pokoji.
nové vybavení azylového domu pro muže
Díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové bylo pořízeno
11 dvoupatrových lůžek, které přispěly k obnově starého inventáře v azylovém domě.
autoškola pro každého
Dům na půli cesty získal ﬁnanční dar z Nadace Taťány Kuchařové
– Krása pomoci, který umožnil šesti mladým lidem využívajícím tuto
služby navštěvovat autoškolu a získat řidičský průkaz. Řidičské oprávnění výrazně zvýšilo jejich šanci uspět na trhu práce a najít si zaměstnání. Možnost absolvovat autoškolu, na kterou by jinak neměli dostatek
ﬁnancí, byla pro klienty Domu na půli cesty silnou motivací k dalšímu
osobnímu rozvoji.
Zážitkové vzdělávací kurzy pro mladé lidi
V měsíci dubnu byly realizovány dva víkendové pobyty pro uživatele
Domu na půli cesty v rámci projektu Nový začátek, který podpořil
Nadační fond Albert z grantového programu S Bertíkem za dětským
úsměvem. Součástí víkendových pobytů byl zážitkově vzdělávací kurz
zaměřený na zisk a rozvoj znalostí a dovedností, které by napomohli
k lepšímu začlenění mladých lidí na trhu práce.
Promítání dokumentů v nízkoprahovém denním centru
V roce 2011 se Nízkoprahové denní centrum zapojilo do programu
s názvem Promítej i ty. Tento program zprostředkoval uživatelům služby
dokumenty, které se v minulých letech úspěšně promítaly na festivalu
Jeden svět.

Finanční zpráva sKP-centrum, o.p.s.

Provozní zdroje ﬁnancování sKP-centrum, o.p.s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

4 002 000 Kč

9,3 %

0,3

0,2

1,1
0,1

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

349 000 Kč

0,8 %

Ministerstvo spravedlnosti ČR

130 000 Kč

0,3 %

ESF – OP lZZ

827 477 Kč

1,9 %

17 613 680 Kč

40,8 %

Individuální projekt Pardubického kraje – OP lZZ

0,8

0,3
9,3
18,4

40,8

12,5
7,6

Úřad práce
Pardubický kraj

32 194 Kč

0,1 %

2 615 000 Kč

6,1 %
0,6

Statutární město Pardubice

3 261 054 Kč

7,6 %

260 600 Kč

0,6 %

Příjmy od uživatelů služeb

5 378 380 Kč

12,5 %

Tržby zdravotnického zařízení

7 963 555 Kč

18,4 %

Nadace, příspěvky

139 635 Kč

0,3 %

Dary věcné a ﬁnanční

460 150 Kč

1,1 %

Beneﬁce a dražby

54 300 Kč

0,1 %

Ostatní výnosy

88 037 Kč

0,2 %

Ostatní města a obce

celKem
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43 175 062 Kč 100,0 %

1,9

6,1

0,1

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
ESF – OP lZZ
Individuální projekt Pardubického kraje – OP lZZ
Úřad práce
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Ostatní města a obce
Příjmy od uživatelů služeb
Tržby zdravotnického zařízení
Nadace, příspěvky
Dary věcné a ﬁnanční
Beneﬁce a dražby
Ostatní výnosy

9,3 %
0,8 %
0,3 %
1,9 %
40,8 %
0,1 %
6,1 %
7,6 %
0,6 %
12,5 %
18,4 %
0,3 %
1,1 %
0,1 %
0,2 %

rozvaha sKP-centrum, o.p.s. (v tisících Kč)
aKtiva

k 1. 1. 2011

k 31. 12. 2011

6 633

6 317

0

0

a.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

17 693

17 693

III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

0

0

11 060

11 376

6 355

6 384

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

2 425

3 552

III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

3 867

2 733

Jiná aktiva celkem

63

99

AKTIVA CElKEM

12 988

12 701

k 1. 1. 2011

k 31. 12. 2011

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Pasiva
a.

vlastní zdroje celkem

3 955

4 586

I.

Jmění celkem

3 671

4 271

X
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Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

275

X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

9

284

284

315

9 033

8 115

203

406

Účet výsledku hospodaření

II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

cizí zdroje celkem

I.

Rezervy celkem

II.

Dlohodobé závazky celkem

2 366

2 372

III.

Krátkodobé závazky celkem

6 456

5 322

IV.

Jiná pasiva celkem

8

15

12 988

12 701

PASIVA CElKEM
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výkaz zisku a ztráty sKP-centrum, o.p.s. (v tisících Kč)
Činnost

hlavní

hospodářská

celkem

a.

náKlaDy

I.

Spotřebované nákupy celkem

6 247

885

7 132

II.

Služby celkem

8 194

2 311

10 505

III.

Osobní náklady celkem

20 552

4 018

24 570

z toho mzda ředitele
IV.

Daně a poplatky celkem

V.

126
3

12

15

Ostatní náklady celkem

115

271

386

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

441

78

519

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

10

8

18

VIII.

Daň z příjmu celkem

0

0

0

NÁKlADY CElKEM

35 562

7 583

43 145

hlavní

hospodářská

celkem

5 484

7 861

13 345

Činnost
B.

výnOsy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

III.

Aktivace celkem

0

0

0

IV.

Ostaní výnosy celkem

107

6

113

V.

Tržby z prodeje majetku, zůčtování rezerv a opravných položek celkem

27

0

27

VI.

Přijaté příspěvky celkem

600

0

600

VII.

Provozní dotace celkem

29 091

0

29 091

VÝNOSY CElKEM

35 309

7 866

43 176

c.

výsledek hospodaření před zdaněním

-253

283

31

D.

výsledek hospodaření po zdanění

-253

283

31

40

výrok auditora k roční
účetní závěrce

41

vyjádření nezávislého auditora
k výroční zprávě

42
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Poděkování donátorům a sponzorům
Hlavni poskytovatele ﬁnančních prostředků
na zajištění činnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Město Horní Jelení
Město Vysoké Mýto
Úřad práce ČR
Evropský sociální fond
Poděkování všem ﬁrmám, organizacím
i soukromým dárcům za ﬁnanční i materiální
dary poskytnuté společnosti v roce 2011
(v abecedním pořadí):
Abraham Václav
AMD Netolický s.r.o.
AVG Technologies CZ, s.r.o.
Bílek Martin, Ing.
Brendl František
Cakl Jiří, Ing.
CENTROPEN .s.
CTT-CZ s.r.o
Cukrárna LIBUŠE
Czech marketing, s.r.o.
DATART International, a.s.
EKO-DAT HK, spol. s r.o.
Farská Pavlína, Mgr.
FIGAB s.r.o.
Formánek Petr
FOSPOL a.s.
Fraňková Štěpánka, MUDr.

Freiberk Vlastimil
FRENCL s.r.o.
Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s.
GfK Czech, s.r.o.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Janura Martin
JIROUT REKLAMY s.r.o.
JK-Trading, spol. s r.o.
K+B Expert, s.r.o.
Kislinger Jan, Ing.
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Krajská knihovna v Pardubicích
Krejčířová Jana, Ing.
Kytka Petr, Ing.
Lanson Praha, s.r.o
LEGO production s.r.o.
Línková Šárka, JUDr.
Ministrová Ludmila
Nadace ADRA
Nadace OKD
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Nadace Terezy Maxové
Nadační fond Albert
NAKO Pardubice, s.r.o.
NAPA TRUCKS spol. s r.o.
Nespěšný Leoš
obec Rybitví
PepCom, s.r.o.
Páral Karel, Ing.
Patrové postele K+Š
Pavlousek Bohuslav, Ing.
PNS Grosso s.r.o.

Popel Petr, MBA
POWER products, s. r. o.
RCD Radiokomunikace spol.s r.o.
REGIO-AUTO, spol. s r.o.
Regionální rozvojová agentura
Pardubického kraje
ROTARY klub Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Stehlík Tomáš
Svoboda Ivan, Ing.
TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r.o
Tomanová Michaela, MUDr., MBA
TRAFFIC a.s.
T - Solutions, s.r.o.
TVAR výrobní družstvo Pardubice
Ventura Karel, prof., Ing, CSc.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Východočeská plynárenská a. s.
www.zehlicky.cz, Michal Roškot
3D Tech spol. s r. o.
79 Promotion s.r.o.

Děkujeme všem, kdo naše aktivity v roce 2011
podporovali ﬁnančním příspěvkem nebo materiální pomocí. Vaše dary byly využity ke zkvalitnění sociálních a sociálně-zdravotních služeb
poskytovaných SKP-CENTRUM, o.p.s.
Jménem SKP-CENTRUM,o.p.s. a především
jménem uživatelů našich služeb bychom rádi
poděkovali všem za podporu a věříme, že nám
a uživatelům našich služeb zachovají přízeň
i v dalších letech.
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www.skp-centrum.cz

