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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace
SKP-CENTRUM, o.p.s., v roce 2013. SKP-CENTRUM, o.p.s., provozuje efektivní a vzájemně
provázaný systém sociálních a sociálně-zdravotních služeb v Pardubickém kraji.
Od počátku působení na trhu sociálních služeb se tato organizace zaměřuje na pomoc
lidem v nouzi, ve složité životní situaci a těm, kteří ztratili zázemí a tolik potřebnou jistotu.

Ing. Petr Šilar
předseda správní rady

Díky našim službám můžeme nabídnout pomoc osobám v tísni, ohroženým sociálním
vyloučením, seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem
domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí
i příslušníkům minorit. Těm všem naše společnost „POMÁHÁ VSTÁT“ přes 20 let.
V roce 2013 využilo služeb obecně prospěšné společnosti 2 377 osob.
Na počátku loňského roku proběhla v SKP-CENTRUM, o.p.s., organizační změna, která
se týkala nejen změny ředitele společnosti, ale celé organizační struktury.
Jako předseda správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s., jsem přijal dne 17. 6. 2013 rezignaci
ředitele Ing. Michaela Skalického, Ph.D., kterou správní rada odsouhlasila a zároveň
přijala návrh na jmenování nového ředitele s platností od 1. 7. 2013. Inženýr Skalický
pracoval pro SKP-CENTRUM, o.p.s., od roku 2009 a bezpochyby se zasloužil o rozvoj
celé organizace. Dovolte mi proto poděkovat panu Skalickému za jeho práci. Zároveň
bych popřál novému řediteli Mgr. Jiřímu Pitašovi v jeho nové funkci hodně úspěchů.
Loňský rok byl ve znamení velkých změn, ale věřím, že se v pokračování našeho
poslání „POMÁHAT VSTÁT“ těm, kteří pomoc skutečně potřebují, nic nezmění.
Rád bych proto poděkoval za podporu všem zástupcům Pardubického kraje,
Magistrátu města Pardubice, městům Horní Jelení a Vysoké Mýto, ale i všem dalším
zástupcům státní správy a samosprávy i představitelům dalších měst a obcí, které
s SKP-CENTRUM, o.p.s., spolupracují. Dále také děkuji všem dárcům a sponzorům,
kteří nám vycházejí vstříc s realizací nových projektů, ale i s fungováním poskytovaných
služeb. Bez této podpory by byl chod naší společnosti nereálný. Mé poděkování
patří také všem pracovníkům, kteří pod hlavičkou společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.,
pomáhali nebo pomáhají druhým lidem.
Všem vám děkuji za podporu a přeji mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
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POSLÁNÍ SKP-CENTRUM, o.p.s.
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 a příslušníkům minorit. SKP-CENTRUM, o.p.s.,
pro ně provozuje efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních a sociálně-zdravotních služeb.
CÍLE SKP-CENTRUM, o.p.s.:
■
■
■

Kvalita - poskytování kvalitních sociálních služeb.
Spolupráce - zapojení do širší sítě sociálních institucí.
Celospolečenský rozsah - orientace i na běžnou společnost.

KVALITA
Chceme naše služby poskytovat na nejvyšší možné úrovni. Proto pracujeme s odborníky v oboru a ti se
stávají součástí našeho týmu. Soustřeďujeme se na odborný růst našich pracovníků a podporujeme je v jejich
dalším rozvoji. Součástí naší strategie jsou nástroje sledující kvalitu našich služeb a využívání jejich výstupů při
dalším plánování rozvoje organizace. Cenné informace pro zkvalitnění našich služeb nám poskytují naši klienti
a instituce, se kterými spolupracujeme. Snažíme se tyto služby poskytovat tak, aby byly prospěšné nejen našim
klientům, ale i celé společnosti.
SPOLUPRÁCE
V maximální míře využíváme zapojení našich služeb do širší sítě sociálních institucí. Motivujeme naše klienty
k využívání širokého spektra zdrojů, abychom tak působili preventivně proti vzniku závislosti na sociálním
systému. Sami využíváme spolupráce služeb SKP-CENTRUM, o.p.s., a současně i dalších organizací působících
v prostředí našich klientů. Jako podstatnou vnímáme spolupráci na úrovni státní správy a samosprávy při řešení
sociální situace v působnosti našich služeb. Spolupracujeme rovněž s akademickou sférou v oblasti sociální
práce, abychom udržovali kontakt s aktuálními trendy v našem oboru.
CELOSPOLEČENSKÝ ROZSAH
Činnost SKP-CENTRUM, o.p.s., má široký rozsah. Sociální práci, kterou vykonáváme, vnímáme jako aktivitu
zaměřenou na celou společnost. Pracujeme s klienty na tom, aby upevňovali kompetence potřebné k tomu,
aby mohli žít běžným životem, nebo aby tyto kompetence získávali. Naše preventivní činnost ve vztahu ke
společnosti je zaměřena tak, abychom mírnili sociálně patologické jevy, a tak předešli sociálnímu vyloučení
našich klientů. Snažíme se o to, abychom odstraňovali překážky, které by mohly negativně ovlivňovat zapojení
našich klientů do běžného života.
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SPRÁVNÍ RADA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY:

Název organizace:
Právní forma:
Adresa:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Internet:
Bankovní spojení:

Ing. Petr Šilar
ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY:
Petr Tupec
Ing. Vlastimil Ročeň

DOZORČÍ RADA

SKP-CENTRUM, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
275 34 804
464 629 618
info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz
221077482/0300

SKP-CENTRUM, o.p.s., je registrována v rejstříku obecně prospěšných společnosti,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 176.

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY:
Ing. Květoslava Jeníčková
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY:
Pavel Kožíšek
Jaroslav Žítek

ZAKLADATELÉ
Pavel Kamp
Ing. Martin Kolovratník
Pavel Kožíšek
Ing. Petr Šilar
Hana Šlechtová
Mgr. Jan Vojvodík
Jaroslav Žítek

SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem sociálních služeb
na území Pardubického kraje, který v regionu zajišťuje široké spektrum pobytových,
ambulantních i terénních sociálních služeb, z nichž některé jsou v místě svého
působeni jedinečné, neboť nemají alternativu v jiném poskytovateli.
V roce 2013 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., 22 služeb, z nich 19 registrovaných dle
Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále službu nestátního zdravotnického
zařízení (Ošetřovatelská služba), službu podporující pěstounské rodiny (Podpora
rodiny) a v rámci služby Přechodné zaměstnání vykonávalo výchovné opatření
Probační program.
ZMĚNA ZAKLÁDACÍ LISTINY SPOLEČNOSTI:
V souvislosti se jmenováním Mgr. Jiřího Pitaše do funkce ředitele společnosti byl
v zakládací listině společnosti usnesením správní rady ze dne 17. 6. 2013 vypuštěn
odstavec č. 4 v čl. IX. Ředitel/ka společnosti.
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Usnesením správní rady ze dne 17. 6. 2013 byl s účinností od 1. 7. 2013 jmenován do
funkce ředitele společnosti Mgr. Jiří Pitaš.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

ŘEDITEL
PRACOVNÍK PRO STYK
S VEŘEJNOSTÍ

VEDOUCÍ
EKONOM

METODIK
SOCIÁLNÍ PRÁCE

VEDOUCÍ DIVIZE

ASISTENT/KA

ADMINISTRATIVNÍ

- ÚSEK KVALITY A
PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
- PERSONÁLNÍ ÚSEK
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PRACOVNÍK
KOORDINÁTOŘI

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
Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubicích
Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách v Ústí nad Orlicí
Podpora rodiny
Podpora rodiny – služby pěstounské péče
Intervenční centrum
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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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

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
20 lůžek
nepřetržitý
Vysoké Mýto, Pardubický kraj
461 102 356, 773 449 991
adz.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě je poskytnout
ubytování, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly bez domova,
v rodinné krizi, staly se oběťmi domácího násilí, navrátily se z výkonu trestu, jsou bez
ﬁnančních prostředků, bez pomoci partnera, rodiny či přátel.
V azylovém domě najdou respekt, rovnost, profesionalitu, individuální přístup
a diskrétnost ze strany pracovníků.
Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství, pomáhají uplatňovat práva
a oprávněné zájmy, jsou ženám oporou a podporou při výchově dětí, hospodaření
s ﬁnančními prostředky, při hledání zaměstnání apod.
V roce 2013 byla služba poskytnuta 43 osobám.
Odchod uživatelek azylového domu
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
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Rodina
Ubytovna
Podnájem
Jiný AD
Nezjištěno

15 %
21 %
29 %
22 %
13 %

Jmenuji se Zuzana, je mi 36 let, do azylového domu
jsem se dostala po rozchodu s partnerem a zároveň
otcem mých dětí. Partner bral vysoký plat a já, jelikož
jsem byla s dětmi na rodičovské dovolené, jsem brala
velmi málo a veškeré peníze, které jsem měla, jsem
utratila za děti. Byla jsem úplně na dně. Děti byly
svěřeny do péče jemu a našel si novou partnerku. Po
návratu jsem neměla kam jít.
Když jsem byla v pořádku a mohla odejít z léčebny,
pomohla mi sociální pracovnice zařídit pobyt
v azylovém domě. Tam jsem se zabydlela, rozkoukala
se a díky spolupráci sociálních pracovnic s OSPODem
jsem mohla požádat o to, abych si mohla brát alespoň
nejmladšího syna Lukáška (1,5 roku) na víkendy do
azylového domu.
Za půl roku se mi za pomoci pracovnic z azylového
domu podařilo získat syna Lukáše do mojí péče,
najít levné bydlení a získat výživné na Lukáška. Nyní
bydlíme sami. Jsem velmi spokojená, jen mne mrzí,
že dvě starší děti se mnou odmítají komunikovat
a zůstávají u otce. Musím však uznat, že u něj a jeho
nové ženy mají komfort.

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY
Jmenuji se Martina, je mi 30 let. Mám dvě malé
děti – dceru (5 let) a syna (2 roky). Můj přítel je ve
výkonu trestu. Já a děti jsme bydlely v podnájmu, ale
potom se v bytě začala objevovat plíseň a mokré zdi.
Dceři se zhoršoval zdravotní stav, je totiž astmatička.
Nemohly jsme už v tom bytě dál bydlet. A tak jsem
vyhledala azylový dům. Sociální pracovnice se mnou
celou mou situaci ochotně probrala. Potom jsem se
v krátké době s dětmi nastěhovala. Během pobytu
jsem si průběžně za pomoci sociálních pracovnic
hledala vhodné bydlení pro sebe a děti, a to hlavně
s ohledem na zdravotní stav mé dcery. Hledání mi
komplikovala má ﬁnanční situace. Snažila jsem se
něco si našetřit, ale na kauci to bylo pořád málo.
Nakonec mi pomohl nadační fond, který mi poskytl
peníze na úhradu prvních dvou nájmů. Tak se mně
podařilo s tím, co jsem si našetřila, uhradit podnájem.
Teď máme s dětmi kde bydlet a doufám, že už na tom
bude dcera lépe a budeme tak v klidu a v pořádku.

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 vyhledávají ženy, které
jsou oběťmi domácího násilí, jsou v rodinné či sociální krizi nebo jsou bez přístřeší
či po návratu z výkonu trestu.
V roce 2013 byla služba poskytnuta 64 dospělým ženám a 86 dětem.

Odkud uživatelka služby přichází
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Rodina (nefunkční vztahy)
Ztráta bydlení
Po intervenci třetího subjektu
Z jiné sociální služby
Po návratu z výkonu trestu

26,5 %
57, 1 %
8,2 %
6,2 %
2%

20 %
10 %
0%
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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 nevědí, jak by mohly
nastalou krizovou situaci řešit, nebo ji aktuálně nedokáží řešit vlastními silami. Služba
zajišťuje ženám a dětem 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 ženy možná řešení své akutní situace a jsou jim nabízeny dlouhodobější
formy další pomoci.
Počet dní, po které byla služba v roce 2013 využita, byl 121 dní. Počet žen 27, počet
dětí 25.
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY
Jmenuji se Květa. Mám dvě holčičky – Lucinku
a Klárku. Bydlela jsem s nimi v podnájmu, ale když mi
došly peníze, musela jsem se vystěhovat. Odjela jsem
proto za kamarádkou. Chvíli jsem u ní s dětmi bydlela,
ale potom jsem zase neměla peníze na nájem. Mám
přítele, ale ten taky nemá peníze a vůbec na něj
není moc spolehnutí. Neměla jsem kam jít a ani za
co koupit jídlo. Dokonce ani kde se umýt. S přítelem
jsme se pohádali.
Tak jsem se dostala na krizovou pomoc. Zde mně
sociální pracovnice umožnily se umýt a dostala
jsem jídlo pro sebe i dcerky. Taky nám daly oblečení
a pomohly se sepsáním žádosti na azylový dům,
ale peníze na pobyt, které mi pomohly vyřídit, zatím
nedošly, a tak mi z jedné organizace poskytli půjčku
na úhradu pobytu. Chci si najít vlastní bydlení a začít,
už kvůli holkám, žít normální život. Doufám, že se mi
to podaří, aby byly holky šťastné a v bezpečí.

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ EMKO

Jmenuju se Samuel, je mi 13 let a do EMKA už
chodím druhým rokem. Když jsem tam přišel, věnoval
jsem se nejvíce tancování, které mě opravdu baví.
Našel jsem si tam kamarády a ti se ke mně přidali.
Za pomoci holek z EMKA, které tam pracují, jsme
začali nacvičovat taneční sestavu, se kterou jsme
nakonec mohli vystoupit venku na Bambiriádě. Bylo
to moc fajn. Ale nejvíce mi holky pomohly, když mně
to přestalo jít ve škole a na konci roku jsem propadl
z češtiny. Poprosil jsem je, jestli by mi přes prázdniny
nepomohly připravit se na opravnou zkoušku. Začal
jsem do EMKA chodit pravidelně několikrát týdně
a holky se se mnou učily. Díky tomu jsem reparát
udělal. Do další třídy jsem musel nastoupit v jiném
městě a znovu mám s učením, a taky s novýma
spolužákama, problémy. I teď mně s tím holky z EMKA
pomáhají a já doufám, že to ve škole zvládnu.

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
30 uživatelů služby klub, 10 uživatelů služby terén
klub: PO-ČT 13.30 – 17.30 hod., PÁ 12.00 – 16.00 hod.
terén: PO a ST 10.00 – 13.00 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.
V roce 2013 využilo služeb NZDM EMKO 106 uživatelů ve věku 6 – 26 let, se kterými
bylo realizováno 4 024 kontaktů.

Počty uživatelů za rok 2013:
40 %
30 %
20 %

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

33,9 %
8,5 %
28,3 %
29,2 %

10 %
0%
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ – FREE KLUB
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:

Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:
Facebook:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
ambulantní
Jungmannova 2550, Pardubice
30 uživatelů
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
NZDM - Freeklub

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub umožňuje dětem a mladým
lidem 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,
která je významnou součástí preventivních služeb v Pardubicích, byla poskytována
po celý rok, a to bezplatně, ambulantní formou a na základě principu nízkoprahovosti.
V roce 2013 využilo služby 165 uživatelů ve věku 6-26 let, se kterými bylo realizováno
6 961 kontaktů. Počet dnů, kdy byla služba skutečně poskytována, činil 219. Využilo
ji průměrně 26 návštěvníků denně. Ve službě působilo 9 dobrovolníků, kteří společně
odpracovali 391 dobrovolnických hodin. V neposlední řadě Free klub poskytl zázemí
také 12 studentům, kteří ve službě strávili v součtu 778 hodin školní praxe.
Počet uživatelů služby
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
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Dívky 6-14 let
Dívky 15-26 let
Chlapci 6-14 let
Chlapci 15-26 let

22 %
20 %
33 %
25 %

Ahoj, jsem Tomáš a je mi 15. Na klub chodím skoro
každý den už asi rok. Přišel jsem tam jednou
s kámošem, který na facebooku sdílel nějaký
příspěvek na akci klubu. Prohlídnul jsem si další
fotky na zdi klubu a dost mě to zaujalo – byl jsem
zvědavý, jak to tam vypadá. Po tom, co jsem na klub
přišel, bylo fakt všechno jako na fotkách – moc se
mi tam zalíbilo. Na klubu je spousta věcí. Skvělý
hry, hudební nástroje… Věci, který by mi mamka
nikdy nemohla koupit. Taky jsem tam poznal nový
kámoše a fajn pracovníky, který mi poslední dobou
pomáhaj ve spoustě věcech. Skvělý je, že jim můžu
fakt věřit. Když potřebuju, tak si na klubu udělám úkol
nebo referát – doma je nás hodně a mamka na mě
s doučováním nemá čas. Letos díky tomu nemám
žádnou pětku a chci s pomocí pracovníků zkusit
přijímačky na střední. Rád se také účastním různých
soutěží a besed. Aspoň se už s klukama nemusíme
nudit venku. Jsem rád, že takový místo v Pardubicích
je.

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

TERÉNNÍ PROGRAM PŘI NZDM – FREE KLUB

Jmenuju se Domča a brzo mi bude 13 let. Když
nejsem ve škole, tak většinou nemám co dělat
a jsem venku, všechno je lepší než být doma s tátou...
Venku mám kámošku Terku, se kterou spolu sedíme
a kecáme o všem možném, hlavně o klucích. Terka
mi řekla o teréňákách – holce a klukovi. Nosí s sebou
různé věci a povídají si o čemkoliv, mají vždycky
dobrou náladu. Jednoho dne jsme hráli basket a oni
si všimli mojí ruky. Zeptali se, ale nesoudili mě a to mě
dostalo... Když přišli další den, tak jsem jim všechno
řekla… jak se naši rozvedli, jak propadám ve škole,
že jsem ošklivá, že mě nikdo nemá rád, a i o tom, jak
to řeším … Vždycky, když mě něco naštve nebo se
mi něco nepovede, tak dojdu na své oblíbené místo
a tam si udělám žiletkou pár řezanců na ruce. HNED
JE MI LÉPE! Místo aby mi nadávali jako ostatní, co
to dělám, tak mě vyslechli, POCHOPILI MĚ! Přišli se
spoustou možností, jak TO můžu řešit jinak – učím se
to a jde to :-). Těším se vždycky, když přijdou, nebo
jim píšu na facebooku. Jsem ráda, že je mám!

Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:

Navštěvované lokality:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:
Facebook:

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.
Višňovka, Dukla, Dubina, Polabiny, centrum
Pardubice
464 629 614, 774 658 593
teren@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz
Terén Freeklub

Terénní program při NZDM – Free klub je určen dětem a mladým lidem ve věku 6-26
let, kteří tráví volný čas na ulici a kteří zažívají nepříznivou sociální situaci. Služba
je jediná svého druhu v Pardubicích, je založena na principu nízkoprahovosti, který
zahrnuje tyto zásady: anonymitu, bezplatnost, bezpečí, dobrovolnost, rovnost
a respekt. Terénní sociální pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují děti a mládež
v jejich přirozeném prostředí (na hřištích, sídlištích, v parcích, nákupních centrech apod.)
a nenásilnou formou jim nabízejí možnosti smysluplného a bezpečného trávení volného
času, informace, odbornou podporu a pomoc, a tak zmírňují jejich nepříznivou situaci.
V období letních prázdnin došlo k posunu doby poskytování služby do večerních
hodin, kdy bylo preventivní působení zaměřeno na letní kino a parky, kde se cílová
skupina scházela. Nedílnou součástí práce terénních pracovníků bylo mapování
a následná prevence výskytu sociálně patologických jevů a dále také spolupráce se
základními a středními školami v Pardubicích.
V roce 2013 využilo služby 145 uživatelů (71 dívek a 74 chlapců). Realizováno bylo
celkem 4 697 kontaktů.
Počet uživatelů služby
40 %
30 %
20 %
10 %

Dívky 6-14 let
32 %
Dívky 15-26 let
17 %
Chlapci 6-14 let
27 %
Chlapci 15-26 let 24 %

0%
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TERÉNNÍ PROGRAM V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH
ROMSKÝCH LOKALITÁCH V PARDUBICÍCH
Druh služby:
Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách
Forma sociální služby:
terénní
Místo provozování služby:
Bělehradská 513, Pardubice
Kapacita:
počet setkání 1500 za rok
Provoz:
PO – ST 7.00 – 17.00
ÚT 7.00 – 15.00
ČT 7.00 – 14.30
PÁ 7.00 – 14.00
Působnost:
Pardubice
Telefon:
776 424 411
E-mail:
adela.voclova@skp-centrum.cz
Internet:
www.skp-centrum.cz

Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách – terénní pracovník
aktivně vyhledává a kontaktuje romské obyvatele od 15 do 64 let žijící v sociálně
vyloučených lokalitách, pomáhá jim při procesu sociálního začleňování a podporuje
je při řešení jejich nepříznivé sociální situace (ohrožené vystěhováním, propuštěné
z výkonu trestu odnětí svobody, nezaměstnané, dlouhodobě pobírající soc. dávky,
závislé na alkoholu, gamblingu, zatížené dluhy, žijící v nevyhovujících hygienických
podmínkách, z nefunkčního rodinného prostředí apod.), ve které se právě nacházejí.
Poskytujeme poradenství, doprovody na úřady, předáváme kontakty na návazné
služby.
V roce 2013 byli terénní pracovníci v kontaktu se 185 uživateli.
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY
Jmenuji se Martina a je mi 42 let, mám dva sny
a žiji s partnerem. Nejdříve jsme bydleli přes 2 roky
na městské ubytovně. Tam nás poprvé kontaktovali
terénní sociální pracovnice. Začala jsem s nimi
spolupracovat. Pomáhaly mi s hledáním vhodného
bydlení pro mě a mou rodinu. Žádný vhodný podnájem
jsme však nenašly, a jelikož už jsem to nemohla
vydržet na ubytovně, tak jsem se přestěhovala
s rodinou do soukromé ubytovny. Neustále hledáme
jiné bydlení, nejlépe podnájmy, ale nemáme dostatek
ﬁnancí na zaplacení kauce, neboť je velký problém,
že jsme Romové. Také mi terénní sociální pracovnice
pomáhaly hledat zaměstnání a na jejich doporučení
jsem šla do organizace Romodrom, o.p.s., kde mi
pracovnice domluvila zaměstnání.

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY
Jmenuji se Romana a hrozilo mně a mé rodině
vystěhování z městského bytu. Vystěhovat jsme se
měli do 30 dnů. Obrátila jsem se na terénní sociální
pracovníky, aby mi v tomto nějak pomohli. Bydlela
jsem v městském bytě bez platné nájemní smlouvy
a nájemné jsem řádně platila až do roku 2012, než
manžel přišel o práci. V tomto roce jsem nezaplatila
asi 5 nájmů, ale pak jsem zase řádně platila. V květnu
loňského roku mi přišel dopis o vystěhování, řešila
jsem to s družstvem a pod dohledem notáře jsme
sepsali, že dluh splatím. Uhradila jsem jen část
z dluhu a přitom jsem dále platila nájemné. Družstvo
celou věc předalo exekutorovi a nechalo rozhodnout
o našem vystěhování s tím, že nyní musím zaplatit
dluh městu, vystěhovat se a zároveň uhradit danou
částku exekutorovi. Právnička, kterou mi poskytli
terénní sociální pracovníci, mi řekla, že postup města
a družstva byl zcela v rámci zákonů. Jelikož mi nebyla
písemně prodloužena nájemní smlouva, prodlouží
se automaticky vždy na celý další rok. Proto jsem
byla povinna platit nájemné. Právnička mi sdělila, že
mám dvě možnosti. Můžu s rodinou zůstat v bytě,
pak se ale nevyhnu dalším nákladům spojeným
s vystěhováním. Nebo se můžu s rodinou odstěhovat
a zaplatit dlužnou částku. Bylo mi nabídnuto sepsání
splátkového kalendáře, to jsem však odmítla.
I nadále jsem spolupracovala s terénními sociálními
pracovníky, kteří mi pomáhali s hledáním vhodného
bydlení, nakonec mi podnájem našli a já si nyní dluh
u města splácím po částech.

TERÉNNÍ PROGRAM V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH
ROMSKÝCH LOKALITÁCH V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:

Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

Terénní program v sociálně vyloučených
romských lokalitách
terénní
Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
počet setkání 1000 za rok
PO – ST 7.00 – 17.00
ÚT 7.00 – 15.00
ČT 7.00 – 14.30
PÁ 7.00 – 14.00
Ústí nad Orlicí
776 424 411
adela.voclova@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách – terénní pracovník
aktivně vyhledává a kontaktuje romské obyvatele od 15 do 64 let žijící v sociálně
vyloučených lokalitách, pomáhá jim při procesu sociálního začleňování a podporuje
je při řešení jejich nepříznivé sociální situace (ohrožené vystěhováním, propuštěné
z výkonu trestu odnětí svobody, nezaměstnané, dlouhodobě pobírající soc. dávky,
závislé na alkoholu, gamblingu, zatížené dluhy, žijící v nevyhovujících hygienických
podmínkách, z nefunkčního rodinného prostředí), ve které se právě nacházejí.
Poskytujeme poradenství, doprovody na úřady, předáváme kontakty na návazné
služby.
V roce 2013 byli terénní pracovníci v kontaktu s 97 uživateli.
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

PODPORA RODINY
Druh sociální služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
ambulantní, terénní
Jana Palacha 324, Pardubice
11 rodin současně
Po – Pa 8.00 – 16.30 hod.
Pardubický kraj
464 629 624, 773 080 585
adela.michkova@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Služba Podpora rodiny – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytuje
odbornou psychosociální pomoc rodinám v tíživé sociální situaci se zvláštním zřetelem
na zájem dětí. Poskytování služby se zaměřuje na pomoc rodinám či rodičům s dětmi,
u nichž je vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou
rodiče nejsou schopni řešit vlastními silami. Posláním služby je spolupráce s rodinou
na udržení, obnovení nebo vytvoření stabilního a bezpečného domova pro zdravý
vývoj dítěte.
Pracovníci služby poskytují pomoc a podporu při řešení ekonomických problémů,
změně bydlení, zvládání školních povinností, neshodách v rodině, jednání na úřadech,
ve škole atd.
V roce 2013 byla tato služba poskytnuta 30 rodinám. Stejně jako v roce 2012 i v roce
2013 proběhl Kurz efektivního rodičovství.
Rodiny, které využily službu, dle místa bydliště
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Pardubice
Okres Pardubice
(mimo město Pardubice)
Pardubický kraj
(mimo okres Pardubice)

54 %
13 %
33 %

Jmenuji se Lucie, je mi 37 let. Žiji s dcerami a s přítelem.
Mladší dcera má velké zdravotní problémy, často
chybí ve škole, má spoustu zameškaných hodin. Kvůli
tomu má problémy s učivem (už dvakrát propadla)
i se spolužáky. Hodně času trávíme u lékařů, mám
hromadu různého vyřizování, nevím co dřív. Sociální
pracovnice z OSPODu mi doporučila spolupráci se
službou Podpora rodiny. Neměla jsem chuť cokoliv
řešit, myslet na další schůzky a vysvětlovat dalším
lidem, co a proč jsem udělala či neudělala. Ale
s Podporou rodiny jsem spokojená: nikdo mi nic
nenutí, nabízejí mi podporu a doprovázení. Na všem
se se mnou dohodnou. Pomáhají mi v komunikaci se
školou a podporují mě při zvládání těch mnoha úkolů,
které se na mě valí, učí mě plánovat si čas a nastavit
a udržet pravidla při domácí přípravě dcery do školy.

PŘÍBĚH PĚSTOUNSKÉ RODINY
Jmenuji se Hana, je mi 41 let. Před 7 lety mne
požádal můj tehdejší partner, zda bychom se na chvíli
nepostarali o děti jeho sestry – přišla o střechu nad
hlavou. A tak mi k mým 2 dětem přibyla ještě Michalka
a Pavlík, byly jim tehdy necelé 3 roky. S partnerem
jsme se po nějaké době sice rozešli, ale děti jsou
u mne stále – rozhodnutím soudu je mám svěřeny
do pěstounské péče. Jejich maminka nemá stále
kde bydlet, nemá práci a těžko říct, zda si je někdy
vezme zpět. O službách pěstounské péče jsem toho
moc nevěděla, byla to pro mě novinka, postupně se
je učím využívat. Účastním se vzdělávání pěstounů,
příští rok určitě využiji i nabídku odlehčovacích
pobytů. S pracovnicí Podpory rodiny mohu probrat
vše, co mě trápí – problematické chování dětí ve
škole, dluhy z minulosti, neshody s matkou Michalky
a Pavlíka ohledně výchovy dětí. Tato pracovnice mi
poskytne potřebné informace, které bych sama jen
těžko hledala. Pomůže mi naplánovat, co je potřeba
udělat. A pokud na něco sama nestačí, zprostředkuje
mi pomoc jiného odborníka.

PODPORA RODINY
– SLUŽBY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

služby pěstounské péče dle
Zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
ambulantní, terénní
Jana Palacha 324, Pardubice
15 rodin
Po – Pa 8.00 – 16.30 hod.
Pardubický kraj
464 629 624, 773 080 585
adela.michkova@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Služba Podpora rodiny rozšířila v roce 2013 svou činnost o služby pěstounské
péče poskytované dle Zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná
se o doprovázení a podporu při zvládání každodenních starostí i zátěžových situací
vyplývajících z povahy pěstounské péče, podporu pěstounů při zajišťování kontaktu
svěřeného dítěte s původní rodinou, zajištění povinného vzdělávání pěstounů,
zajištění odlehčovacích služeb a zprostředkování jiných odborných služeb (např.
právních či psychologických).
V roce 2013 jsme zahájili spolupráci s 15 pěstounskými rodinami, realizovali jsme
5 vzdělávacích seminářů pro pěstouny a 3 setkání pěstounských rodin.
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

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.
V roce 2013 bylo v rámci Pardubického kraje evidováno 209 případů domácího násilí
a službu Intervenčního centra využilo 216 uživatelů. Od roku 2007 došlo v Pardubickém
kraji k 502 případům vykázání agresora z domu.

Počet vykázání v Pardubickém kraji za rok 2013 dle okresů
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Pardubice
Ústí nad Orlicí
Chrudim
Svitavy

30 %
27 %
16 %
11 %

Jmenujeme se František a Marta, jsme již několik let
v důchodu a bydlíme na vesnici v rodinném domě
společně s naším zletilým synem. Ten se k nám do
domku vrátil před rokem, když se rozvedl a neměl
kam jít. Zpočátku se nám to hodilo, pomáhal nám,
ale mrzelo nás, že nechce chodit do práce, že nemá
peníze a že ho musíme živit. Pak začal taky pít
alkohol a peníze požadoval po nás. Pokud jsme mu
peníze nedali, vulgárně nám nadával. Pití alkoholu
se změnilo v závislost, syn pak pil už každý den, do
práce nechodil, vyžadoval teplé jídlo a stále na nás
křičel. Občas do nás taky strčil. Vše vyvrcholilo v létě,
kdy se vrátil opilý pozdě v noci domů, a když zjistil,
že máme zamčeno, rozbil okno a začal nás fyzicky
napadat. Podařilo se mi utéct z domu a zavolal jsem
na policii. Hlídka syna vykázala na 10 dní z domu
a následně jsme s pracovnicí IC sepsali návrh na
prodloužení vykázání o další měsíc. Nikdy bychom
nevěřili, že se k nám náš syn takhle zachová!

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

PROBAČNÍ PROGRAM – PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Jmenuju se Jarda a je mi 16 let. V probačním
programu jsem za distribuci drog. Stalo se to tak, že
jsem kamarádovi sehnal marihuanu, a ten ji dal holce,
které nebylo ještě ani patnáct. Bylo jí po tom špatně
a musela ji odvézt záchranka. Měli jsme z toho
problémy, nevěděl jsem, že když někomu zadarmo
seženu trávu, že za to můžu být trestaný... Od
probačního programu jsem neměl žádný očekávání.
Paní z probační a mediační služby mi ale říkala,
že když do něj budu chodit, může mi to pomoct
u soudu, tak jsem do toho šel… Musím však říct, že
mě docela bavil. Chodil jsem tam zhruba půl roku
a za tu dobu jsme se sociální pracovnicí probrali
spoustu zajímavých témat. Docházel jsem i k paní
psycholožce, se kterou jsem mohl mluvit o čemkoliv,
hodně věcí jsem se dozvěděl i o sobě. Teď už jsem
o něco chytřejší a budu si dávat pozor, abych se zase
nedostal do nějakého průšvihu.

Druh sociální 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 5313, Pardubice,
od 1. 12. 2013 Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
2 uživatelé v jeden okamžik
PO a ST 12.00 – 16.30 hod. nebo dle domluvy
Pardubický kraj
461 102 330, 774 658 589
pz.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Probační program poskytuje mladým lidem ve věku 15-18 let podporu při zvládání
složité životní situace, ve které se ocitli v souvislosti se spácháním protiprávního činu.
Prostřednictvím pravidelných sociálních a psychologických konzultací nabízí pomoc
při vyrovnávání se s odpovědností za spáchaný čin a při převzetí důsledků za své
jednání na osobu pachatele, rodinu a celou společnost. Pomáhá mladému člověku
s hledáním vlastního místa v životě a s uvědoměním 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.
V roce 2013 nastoupilo do probačního programu 8 uživatelů.
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DOMOV SIMEON – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

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

Mé jméno je Petra. Starám se za pomoci svých
sourozenců o naši maminku. Mamince je 95 let,
je trvale upoutána na lůžko, je komunikativní, ale
vyžaduje 24hodinovou péči.

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 nejen starost o člověka po stránce tělesné i psychické, ale i podpora
uživatele služby v zapojení se do společenského dění. Služba umožňuje pečující
rodině či blízkým osobám čas na nezbytný odpočinek.

Od známých jsem se dozvěděla, že existují tzv.
odlehčovací služby, jejichž cílem je „odlehčit“ rodině
na dobu nezbytně nutnou, a proto mi pro maminku
doporučili pobyt v Horním Jelení v Domově Simeon.

Sama jsem ve věku, kdy řeším zdravotní problémy.
Praktická lékařka mi doporučila pobyt v lázních.
Jenže maminka bydlí se mnou a ostatní sourozenci
nejsou ekonomicky aktivní, a proto se nemohou
o maminku po dobu 3 týdnů starat.

Během telefonického kontaktu nám byla nabídnuta
osobní návštěva zařízení, kterou jsme využili. Bylo
pro nás velmi důležité vidět a poznat prostředí, ve
kterém by maminka mohla trávit 3 týdny.

V roce 2013 byla služba poskytnuta 103 osobám.
Prostředí na nás velmi dobře zapůsobilo, bylo tam
čisto, voňavo a útulno.
Péče o maminku byla vynikající. V případě potřeby
víme, kam se můžeme obrátit, a rádi této služby
znovu využijeme.

Počet uživatelů služby
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Červen Červenec Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY
Jsem František, je mi 58 let. Před rokem a půl jsem
prodělal mozkovou mrtvici a ochrnul na polovinu
těla. Službu Domova Simeon jsem poprvé využil
v létě roku 2013, a to službu odlehčovací. Protože
se mi líbilo prostředí a přístup zaměstnanců, podal
jsem si žádost o umístění do domova pro osoby se
zdravotním postižením. V říjnu 2013, jsem byl přijat
k pobytu. Doma být nemohu, mám maminku, která
se o mě nemůže starat vzhledem ke svému věku,
a sestru, která chodí do práce.

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,
jejímž 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 2012
téměř stoprocentní obložnost. 4 lůžka byla plně využita.
V roce 2013 byla tato služba poskytnuta 4 uživatelům.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ JELENÍ A OKOLÍ

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

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

Jmenuji se Květoslava, je mi 79 let, žiji v Domě
s pečovatelskou službou v Horním Jelení, manžel
zemřel před deseti lety, děti jsme neměli a se
svou sestrou se již mnoho let nestýkáme a nejsme
ani v kontaktu. Pečovatelskou službu využívám
pravidelně. Pracovnice mi pomohou s chodem
domácnosti. Pokud potřebuji jet k lékaři, zajistí mi
odvoz a doprovod, sociální pracovnice mi pomáhá
v komunikaci s úřady a s jinými institucemi, pokud
je třeba.

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

Seniorský věk nebo zdravotní postižení není nemoc. Tak proč kvůli tomu opouštět
domov?
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 tak
mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Cílem služby je poskytnout
uživatelům služby pomoc a podporu v činnostech, které sami nezvládnou a kde
rodina nemůže zajistit celodenní péči o svého blízkého.
V roce 2013 byla služba poskytnuta 61 osobám.
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY
Je mi 56 let. V létě se mi stal úraz, a proto jsem
byl přes měsíc v nemocnici. Protože jsem nemohl
denně po propuštění z nemocnice docházet na
převazy, neboť úraz a následné plastické operace
se týkaly nohy, na radu lékaře jsem kontaktoval
Ošetřovatelskou službu SKP. Po celou dobu asi půl
roku za mnou denně docházely sestry a převazovaly
mi ránu, která se velmi pomalu hojila. Nyní jsem snad
po poslední operaci a budu se moci již brzy vrátit
do práce. Děkuji všem sestřičkám za pomoc, za
profesionální, ale hlavně lidský přístup.

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 324/23, Pardubice
400 pacientů/rok
nepřetržitý provoz poskytování péče
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 v němž se cítí dobře. Zdravotní služby jsou poskytovány denně
včetně víkendů a svátků. Poskytované služby jsou indikovány praktickými lékaři
a hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Počet pacientů za rok 2013 - 346.
Za rok 2013 vykonáno 28 235 návštěv.
Věkové rozmezí klientů: 0-19 let – 3; 20-64 let - 60; 65 let a výše - 283.
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE
Druh sociální 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

Posláním azylového domu je především nabídnout služby dospělým mužům, kteří
se ocitli v nepříznivé životní situaci obvykle spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům
pro muže nabízí podmínky k zajištění základních životních potřeb, pomoc a podpora
směřuje k návratu do běžné společnosti.
Mezi hlavní zásady poskytované služby patří individuální přístup, respekt a rovnost,
podpora samostatnosti, profesionální přístup a diskrétnost.
V roce 2013 využilo služeb celkem 69 uživatelů.

Věková struktura uživatelů Azylového domu pro muže 2013
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18 - 26 let
27 - 45 let
46 - 64 let
65+ let

Jmenuji se Josef a je mi 56 let. Do azylového
domu jsem přišel v březnu 2013, kdy jsem se musel
vystěhovat z bytu kvůli exekucím mé již bývalé
manželky. Ocitl jsem se na ulici, bez peněz, bez
vidiny toho, jak budu dál žít. Nevěděl jsem, co mám
dřív řešit. Práci, bydlení, dluhy?
S pomocí sociální pracovnice jsem si ihned začal
shánět práci. Absolvoval jsem rekvaliﬁkační kurz
na strážného a následně nastoupil do zaměstnání.
Ve zkušební době mě ale propustili a já byl opět na
začátku svého snažení. Sociální pracovnice mi však
byla oporou a já se znovu pustil do hledání nové
práce. Brzy se zadařilo a já nastoupil do práce na
směny. Díky přivýdělku jsem mohl začít řešit dluhy
a nastavit si splátkový kalendář. Otevřela se i cesta
pro hledání nového bydlení. V azylovém domě jsem
strávil necelý rok svého života.

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

DŮM NA PŮLI CESTY

Jmenuji se Dominik a je mi 25 let. Za svůj život už jsem
toho prožil dost. Prošel jsem několika výchovnými
ústavy a nakonec skončil několikrát ve vězení.
Naposledy jsem byl z vězení propuštěn díky amnestii,
ale to už jsem měl většinu trestu odsezeno. Na Dům
na půli cesty jsem přišel krátce po propuštění. Věděl
jsem, že se nechci vrátit ke starému způsobu života,
mým cílem bylo začít normálně žít.

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

Když jsem nastoupil do Domu na půli cesty, měl jsem
půjčku a nějaké dluhy v celkové výši asi 80 tisíc. Moje
rodina se mnou nechtěla mluvit, protože jsem je zklamal
a už mi nevěřili.
S pomocí pracovníků Domu na půli cesty jsem
začal hledat práci. Tu jsem našel po třech dlouhých
měsících. Dále jsem začal řešit svoje dluhy. Je
to běh na dlouhou trať, ale pomalu je splácím.
Podařilo se mi také urovnat vztahy s rodinou, která
viděla, že se snažím, a opět se mnou začala mluvit
a podporovat mě. Z Domu na půli cesty jsem se
nakonec odstěhoval do podnájmu společně se svou
přítelkyní. Pracovníkům DPC děkuji především za
jejich trpělivost, podporu a ochotu mi vždy pomoci.

domy na půl cesty
pobytová
Jungmannova 2550, Pardubice
11 lůžek (11 pokojů)
nepřetržitý
Pardubický kraj, celá ČR
464 629 612, 774 658 588
dpc.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Dům na půli cesty poskytuje pobytovou sociální službu mladým lidem ve věku 18 – 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, již nejsou schopni svými vlastními silami
zvládnout.
V roce 2013 využilo služeb 30 mladých lidí.

Délka pobytu
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Druh služby:
Forma sociální služby:
Místo provozování služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

nízkoprahové denní centrum
ambulantní
Bělehradská 513, Pardubice
25 uživatelů v jeden okamžik
PO – PÁ 9.00-15.00 hod.
Pardubice, Pardubický kraj
461 102 383, 773 099 585
ndc@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Nízkoprahové denní centrum (dále NDC), SKP-CENTRUM, o.p.s., v Pardubicích
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
důsledky s touto situací spojené. Tyto služby je možné využít anonymně, a to každý
všední den. V bezpečném zázemí NDC mohou uživatelé trávit čas a využít základní
sociální poradenství, potravinovou pomoc, hygienickou pomoc, šatník a servis
prodeje časopisu NOVÝ PROSTOR. Nízkoprahové služby poskytuje tým odborných
pracovníků. Tyto základní služby klientům 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 2013 využilo tuto službu celkem 275 uživatelů, z toho bylo 222 mužů a 53 žen.
Časopis Nový prostor prodávalo 73 prodejců, z toho 19 nových.
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Jmenuji se Anna a je mi 53 let. Na ulici žiji již několik
let. Dříve jsem pracovala jako ošetřovatelka v domově
pro seniory, ale kvůli zdravotním problémům jsem
tuto práci opustila. Musela jsem však splácet dluhy,
které mi zůstaly po mém manželovi. Snažila jsem
se hledat zaměstnání, ale bylo to vždy jen dočasné,
dluhy tedy splácet nešlo. Nakonec na mne byla
uvalena exekuce. Od tohoto byl jen krůček k životu
na ulici. Později jsem se od ostatních lidí žijících na
ulici dozvěděla o nízkoprahovém denním centru
a nyní sem docházím již třetím rokem. Využívám zde
možnosti najíst se, umýt se a vyprat si oblečení. Také
prodávám časopis Nový prostor a s pomocí sociální
pracovnice hledám zaměstnání. Již nějakou dobu
přespávám v noclehárně pro ženy a mám podanou
žádost o ubytování v azylovém domě.

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY
Jmenuji se Patrik a je mi 28 let. Můj otec byl přísný
a pro ránu nešel daleko, a tak jsem hned po skončení
střední školy odešel z domova. Pár let se mi celkem
dařilo, měl jsem práci a bydlel v bytě s kamarádem.
Večer jsme chodili do baru přes ulici a občas
si zahráli na automatech. Pak přišly problémy v práci
a já o místo přišel. Veškerý svůj volný čas jsem začal
trávit hraním na automatech. Peníze mi rychle došly,
a tak jsem si půjčoval od kamarádů. Co jsem vyhrál,
jsem zase ihned prohrál, a tak se ocitl v začarovaném
kruhu. Nemohl jsem platit nájem a z bytu jsem musel
odejít. Přespával jsem, kde se dalo, ve vagónech, na
lavičkách a tak různě. V tomto období jsem se seznámil
s dalšími lidmi bez domova a začal s nimi bydlet ve
squatu, kde jsem se poprvé setkal se sociálními
pracovnicemi. Pomohly mi zařídit nové doklady
a také vyhledat pomoc při léčbě závislosti. Nyní
docházím do nízkoprahového denního centra
a snažím se dát svůj život do pořádku.

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 pracovnice v jeden okamžik
PO –PÁ 8.00-15.00 hod.
Pardubice a okolí
461 102 383, 773 099 585
teren.ndc@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Hlavním úkolem terénního programu nízkoprahového denního centra je aktivně
vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší (starší 18 let) či osoby ohrožené
bezdomovectvím v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci služby poskytují základní
sociální poradenství, pomáhají uživatelům orientovat se v jejich životní situaci
a předávají jim kontakty na návazné služby (nízkoprahové denní centrum, noclehárny).
Hlavně v zimních měsících poskytují osobám bez přístřeší potravinovou pomoc (teplý
čaj, namazaný chléb). Odborný tým se také snaží informovat veřejnost o problematice
osob bez přístřeší.
V roce 2013 byli terénní pracovníci v kontaktu se 108 lidmi bez domova, z toho bylo
77 mužů a 31 žen. Terénní pracovníci působili ve více než 87 lokalitách po celých
Pardubicích a v okolí.
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PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

NOCLEHÁRNA PRO ŽENY
Druh sociální 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 životní situace. Noclehárna
nabízí poskytnutí noclehu, stravy večer a ráno i náhradního ošacení, hygienický
servis, sociální poradenství, pomoc při vyřizování osobních a úředních záležitostí,
podání informací, doporučení následných návazných služeb či zprostředkování další
potřebné pomoci.
Noclehárnu v roce 2013 využilo celkem 33 žen. Bylo poskytnuto 1 472 noclehů.
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Jmenuji se Karolína. Když jsem odešla od
spolubydlícího, ocitla jsem se na ulici. Chtěla jsem
se z ní dostat, bála jsem se venku a sama. Využila
jsem možnosti přespávat na noclehárně pro ženy.
Poskytovali mi tam oblečení a mohla jsem se alespoň
umýt, vyprat si prádlo a vyspat se v suchu a beze
strachu, ne jako na ulici. Sociální pracovnice mi
pomohly vyplnit si formuláře na dávky hmotné nouze
a podaly informace o možnosti ubytování v azylovém
domě. To mi moc pomohlo, žádost jsem si podala.
Byla jsem přijata a mohu se ubytovat. Začínám se
vzpamatovávat, jsem za to moc vděčná a věřím
a taky se budu snažit, abych tuto šanci na návrat do
běžného života využila, a že všechno bude už jen
lepší. Nechci zpátky na ulici.

PŘÍBĚH UŽIVATELE SLUŽBY

NOCLEHÁRNA PRO MUŽE

Jmenuji se Ladislav, je mi 37 let a pocházím ze
Slovenska. Řadu let pracuji v Pardubicích v jedné
velké ﬁrmě. Jednoho dne jsem se pohádal
s přítelkyní, rozešli jsme se a já musel opustit její byt.
V tu chvíli jsem nevěděl, co mám dělat, protože celá
moje rodina žije na Slovensku. Byl jsem bez ﬁnancí
a výplata měla přijít až za týden.

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

Od kamaráda jsem se dozvěděl, že v Pardubicích
funguje noclehárna pro muže. Nakonec jsem se
rozhodl tam zajít, i když jsem se bál, protože jsem
nevěděl, co mě čeká. Na noclehárnu jsem docházel
víc jak týden. Bylo to pro mě těžké, protože jsem byl
najednou jedním z těch lidí, kterým jsem na ulici dával
drobné, a špatně jsem se s tím vyrovnával. Hodně
mi pomohlo, že jsem si o tom, co mě potkalo, mohl
popovídat s lidmi, kteří byli ochotni mi pomoci tuto
situaci vyřešit a skutečně mi naslouchali. Pracovníci
noclehárny mi pomohli vyrovnat se se situací a najít
nové bydlení.

noclehárny
ambulantní
Milheimova 694, Pardubice
12 lůžek (2 pokoje)
denně 19.00 – 7.30 hod.
Pardubice, Pardubický kraj
464 629 249, 777 765 850
adm@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Posláním noclehárny je poskytnout dospělým mužům pomoc a důstojné uspokojení
základních lidských potřeb, mezi které patří přenocování, zajištění podmínek pro
přípravu stravy a pro vykonání osobní hygieny a poskytnutí ošacení.
Dále si tato služba klade za cíl podpořit muže v řešení jejich nepříznivé životní situace
a podporuje je ve využití návazných služeb či další odborné pomoci. V roce 2013 bylo
poskytnuto 3 389 noclehů.
V roce 2013 byla tato služba poskytnuta 136 uživatelům.

Nyní bydlím v novém bytě a mám novou přítelkyni.
To, co mě potkalo, byl pro mě ohromný šok a zároveň
velká životní zkušenost, která mi v jistých ohledech
otevřela oči a do značné míry se změnilo i mé chování
a pohled na lidi na ulici.
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CO SE PODAŘILO
SKP-CENTRUM, O.P.S., PŘEVZALO OCENĚNÍ
NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE ROKU
2013
SKP-CENTRUM, o.p.s., převzalo 2. prosince 2013 na galavečeru v AFI
Paláci Pardubice ocenění v rámci Evropského roku občanů 2013
v kategorii Nestátní nezisková organizace roku, pod záštitou Koalice
nevládek Pardubicka, o.s.

Kolem nás existují lidé, neziskové organizace i ﬁrmy, které dobrovolně
a bez nároku na odměnu pomáhají ostatním. Cílem této akce bylo
vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost dobrovolníků, ﬁrem
a organizací a jejich zásluhy přiblížit veřejnosti a společensky je ocenit.
Ocenění si vážíme a porotě ještě jednou děkujeme.

Výroční zpráva 2013 / 30

CENA KVALITY – ČESTNÉ UZNÁNÍ
PRO DOMOV SIMEON
Ministerstvo práce a sociálních věcí převzalo záštitu nad soutěží
o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice –
Ceny kvality v sociální péči. Cílem soutěže je každoročně podporovat
a morálně ocenit jednotlivce a instituce, které se snaží vytvářet
komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele sociální péče.
A to s důrazem především na profesionalitu a osobní přístup. Projekt
již osmým rokem pořádá redakce časopisu Ošetřovatelská péče

ve spolupráci s Radou kvality ČR a náleží rovněž mezi strategické
projekty Národního programu podpory kvality. V rámci soutěže jsou
vyhodnocovány například nejkvalitnější domovy seniorů, domovy pro
zdravotně postižené a osoby ohrožené sociálním vyloučením z celé
republiky nebo nejkvalitnější pečovatelské služby. 19. listopadu 2013
proběhlo slavnostní ﬁnále soutěže v reprezentativních prostorách
Rytířského paláce Senátu Parlamentu ČR pod patronací zdejšího
senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Ministerstva
práce a sociálních věcí. Záštitu nad soutěží poskytla rovněž manželka

pana prezidenta Ivana Zemanová. V letošním roce přišlo do redakce
pořádajícího časopisu 112 nominací, z nichž bylo hodnoceno celkem
93. Do kategorie Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro
seniory (pobytové sociální služby) se přihlásilo i SKP CENTRUM, o.p.s.,
s odlehčovací službou Domov Simeon, která získala v této kategorii
čestné uznání. Komise ocenila hlavně rodinné prostředí malého
zařízení domova, individuální přístup k uživatelům služby, spokojenost
klientů s celkovým přístupem a hlavně to, že má služba uživatele, kteří
se rádi do Domova Simeon vracejí.
„Pro pracovníky Domova Simeon je to veliké ocenění a obrovská
motivace do další práce,“ sdělila nám Zuzana Jelínková, DiS., která
jako koordinátorka služby čestné uznání osobně převzala.

PŘENOS ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI
FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ
DĚTI Z POHLEDU SPOLUPRÁCE
JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ NA MÍSTNÍ ÚROVNI
V roce 2013 jsme v roli vedoucího partnera realizovali
mezinárodní projekt „Přenos zkušeností v oblasti fungování systému
péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů
na místní úrovni“. Projekt byl ﬁnančně podpořen z Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Jak název napovídá, projekt byl zaměřen na sdílení zkušeností a dobré
praxe českých a zahraničních partnerů v oblasti péče o ohrožené děti
a rodiny v obtížné životní situaci. Cílem projektu bylo identiﬁkovat
efektivní nástroje podpory rodiny, sdílet zkušenosti a dobrou praxi
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a podpory rodiny, a získat tak
inspiraci pro rozvoj jednotlivých služeb a jejich síťování na území města
Pardubice. V rámci realizace projektu byl kladen důraz na mapování
možností spolupráce státní správy (OSPOD) a místní samosprávy
a poskytovatelů služeb pro rodinu z řad NNO.
O zkušenosti se s námi v projektu dělili kolegové ze Slovenska – z města
Banská Bystrica a z občanského sdružení NÁVRAT a z Bulharska – z měs-

ta Pernik a z neziskové organizace PULSE Foundation. Nepostradatelným českým partnerem projektu bylo město Pardubice, jehož zástupci
se účastnili všech aktivit projektu. Projekt byl realizován prostřednictvím řady aktivit, přičemž zásadní byla setkání s partnery jak v Pardubicích, tak v Banské Bystrici a Perniku. Spolu s kolegy jsme diskutovali
témata z oblasti podpory rodiny v obtížné životní situaci (včetně problematiky násilí v rodinách), z oblasti péče o děti vyrůstající mimo vlastní
rodinu,
zejména
pak téma náhradní rodinné péče.
Seznámili
jsme
se se systémem
sociálně-právní
ochrany dětí v jednotlivých zemích
a získali informace
o spolupráci veřejné správy a NNO
v dané oblasti.
V neposlední řadě jsme také měli možnost se seznámit s některými
přínosnými přístupy a metodami přímé práce s klienty.
Svoje znalosti a zkušenosti předali naši zahraniční partneři nám
i kolegům z dalších organizací v průběhu workshopů a závěrečné
konference, která se uskutečnila na půdě Magistrátu města Pardubice.
Další informace o projektu a výstupy projektu jsou k dispozici na
webových stránkách SKP-CENTRUM, o.p.s.

X. BENEFIČNÍ VEČER
PRO SKP-CENTRUM, o.p.s.
Jubilejní ročník beneﬁčního setkání pro SKP-CENTRUM, o.p.s., proběhl
7. prosince 2013 na Zámku Pardubice. Cílem setkání byla charitativní
dražba uměleckých děl, výtěžek z této akce byl použit na zajištění provozu a rozvoje sociálních služeb, které poskytuje obecně prospěšná
společnost SKP-CENTRUM, o.p.s.
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Záštitu nad X. beneﬁčním večerem pro
S K P- C E N T R U M ,
o.p.s., převzal senátor Ing. Petr Šilar
a Ing. Pavel Šotola,
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věcia neziskový
sektor.

Keramické medaile obdržela i nejlepší trojice akademiků za soutěž
v patování. Výtěžek akce byl využit ve prospěch odlehčovací služby
Domov Simeon v Horním Jelení. Všem účastníkům golfového turnaje za
účast a podporu děkujeme. Poděkování patří i GOLF CLUB Pardubice golfové hřiště u Lázní Bohdaneč.

Naše poděkování patří všem umělcům, kteří věnovali svá díla naší
společnosti a pomohli tak vytvořit sbírku umění, jejíž výtěžek byl využit
ve prospěch všech uživatelů námi poskytovaných služeb. Děkujeme
také partnerům večera, všem dražitelům a donátorům, kteří svou
štědrostí pomáhají rozvíjet činnost naší společnosti, jež POMÁHÁ
VSTÁT více jak 20 let.
Seznam dárců uměleckých děl
Čejková Darja, Kafka Karel, Košař Jaromír, Ossendorfová Ivana, Píšová
– Slavíková Jitka, Pokorný Jan, Špaček Petr, Vavřina Jiří, Velová Blanka,
Vojtěchovský Luděk, Zoubek Olbram, Ženatá Kamila

Charitativní golfový turnaj podpořili
Chovanec Jakub, Had Jaroslav, Chlupáčová Ivona, Chlupáč Kamil,
Klügl Jan, Krejčíř Alexandr, Krejčířová Jana, Pospíšil David, Stehno
Lukáš, Stehno Radim

CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ
TURNAJ SKP-GOLF CUP

PLES MÉDIÍ A CHARITY

5. června 2013 uspořádalo SKP-CENTRUM, o.p.s., ve spolupráci
s GOLF CLUB Pardubice 3. ročník charitativního golfového turnaje.
Cílem golfového klání bylo podpořit činnost SKP-CENTRUM, o.p.s.

ABC klub Pardubice uspořádal ve spolupráci s SKP-CENTRUM, o.p.s.,
2. PARDUBICKÝ PLES MÉDIÍ A CHARITY, který proběhl v sobotu
16. března 2013 v pardubickém společenském a kulturním centru ABC
klub.

Stejně jako v loňském roce sice nepřálo hráčům počasí, ale ani letos
je neodradilo a s plným nasazením se pustili do hry. Na golfovém hřišti
u Lázní Bohdaneč v GOLF CLUB Pardubice byla pro nehrající účastníky
akce připravena golfová akademie. Soutěž v patování byla napínavá
a ukázalo se, že ženy jsou v tomto ohledu mnohem cílevědomější.
Keramické poháry z chráněné dílny společnosti CEDR PARDUBICE,
o.p.s., se rozdávaly jak nejlepšímu týmu, tak i nejlepšímu hráči.
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Záměrem pořadatelů plesu byla potřeba neformálního setkání
zástupců médií působících v Pardubickém kraji se zástupci společností
využívajících médií k budování svého dobrého jména. Další neméně
významnou ideou byla myšlenka charitativní, plynoucí ze spolupráce
se zástupci společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.

V rámci plesu proběhla půlnoční tombola a charitativní dražba obrázků
dětí z Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Výtěžek
z dražby byl věnován ve prospěch SKP-CENTRUM, o.p.s.

NAMALUJ MI BERÁNKA

PARNÍK PLUJE PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI
Služba Podpora rodiny společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., ve
spolupráci s OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí Pardubice,
plula společně směr Kunětice parníkem Arnošt z Pardubic v rámci
podpory pěstounské péče v pátek 13. září 2013.

Společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., uspořádala dne 26. září 2013
kulturní akci pod názvem „NAMALUJ MI BERÁNKA“. Soutěž pro děti
v malování beránka na chodníku proběhla pro nepřízeň počasí uvnitř
budovy SKP. Třiceti malým kreslířům počasí chuť malovat nezkazilo.
Báječná atmosféra a touha vyhrát oranžové kolo darované Nadací
ČEZ provázela celou akci.

Děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily.

Jména výherců
1. MÍSTO: Michal – 11 let
2. MÍSTO: Tereza – 15 let
3. MÍSTO: Vlasta – 4 roky

Cílem akce byla především podpora pěstounských rodin. Společná
plavba vytvořila prostor pro neformální výměnu zkušeností, navázání
kontaktů mezi pěstouny, pracovníky OSPOD a sociálními pracovníky
Podpory rodiny. Společný zážitek pěstounů a jejich dětí podpořil pestrý
program: výroba pirátských čepic, skládání parníků z barevného papíru
a omalovánky s pirátskou tematikou. Akce zviditelnila pěstounskou
péči, která je významnou formou náhradní rodinné péče a pro mnohé
děti je šancí, jak mohou poznat plnohodnotný život s rodinným
zázemím.

Naše poděkování patří také Nadaci ČEZ a Knihkupectví PAPYRUS za
ceny věnované do soutěže.
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NADAČNÍ FOND ALBERT
– UČENÍ NENÍ MUČENÍ
Cílem projektu Učení není mučení
bylo přijmout do služby Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež – Free
klub odborného pedagogického
pracovníka,
který
by
zajistil
pravidelné a systematické vzdělávání
dětí ze socio-kulturně slabých rodin
a který by ﬂexibilně reagoval na jejich
individuální vzdělávací potřeby. Cíl
projektu se podařilo naplnit. Pedagogický pracovník pomáhal od března
do konce roku 2013 dané cílové skupině, celkem 56 dětem, nejenom
s aktuální přípravou do školy, ale především pracoval s aktivitou, motivací,
trpělivostí, důsledností a s pochopením probírané látky. Celý projekt byl
pro službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub, ale
především pro její uživatele velkým přínosem.

BAVTE SE S NÁMI
U příležitosti pětiletého výročí uspořádala služba Terénní program
pro děti a mládež – Free klub v měsíci srpnu 2013 celodenní akce
s názvem: BAVTE SE S NÁMI! Jednalo se o čtyři zábavná odpoledne,
která měla za cíl představit službu široké veřejnosti. Terénní pracovníci
společně s dobrovolníky připravili pestrý program přímo v lokalitách,
které pravidelně navštěvují. Jedná se o Višňovku, Polabiny, Dubinu
a Duklu. Program byl sestaven z výtvarných workshopů, sportovních
aktivit, vzdělávací hry a návrhů vysněných hřišť. Akce se zúčastnilo
přes 101 dětí a nechyběli také rodiče.

ADAPTAČNÍ KURZY VE FREE KLUBU
V září 2013 byly v prostorách služby Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež - Free klub realizovány adaptační kurzy pro studenty
prvních ročníků Střední školy potravinářství a služeb Pardubice. Cílem
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odpoledne bylo umožnit studentům skamarádit se navzájem, a tak
nastartovat třídní spolupráci, která je v nové škole zapotřebí. Pracovníci
obou zařízení připravili pro účastníky odpoledne plné zábavných her,
kvízů a sportovních aktivit, které studenti plnili skupinově s cílem naučit
se něco nového a poznat nové kamarády. Celkem se adaptačních
kurzů zúčastnilo 64 studentů.

PODPORA VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE
OLGY HAVLOVÉ V ROCE 2013
SKP-CENTRUM, o.p.s., získává prostředky pro svou činnost i díky
podpoře nadačních organizací. Začátkem roku 2013 se SKP připojilo
k žádostem o příspěvek
programu
SENIOR Výboru dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové, a to s projektem pod
názvem „Ošetřovat s klidným srdcem“.
Tento projekt byl vypsán Ošetřovatelskou
službou (domácí zdravotní péče)
k zajištění komplexní ošetřovatelské péče
o pacienta v domácím prostředí ve
spolupráci se zdravotnickým týmem. S dalším projektem služby
Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi „Nové
kuchyně do azylového domu“ se zapojilo SKP-CENTRUM, o.p.s., do
programu OBYČEJNÝ ŽIVOT. Díky tomuto projektu bude možno
pořídit novou kuchyňskou linku, protože stávající linka se již nacházela
v havarijním stavu.
SKP-CENTRUM, o.p.s., děkuje Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové za poskytnutí podpory v celkové hodnotě 90.000,- Kč.
„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové”

DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH
– DISKUSNÍ FÓRUM
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje uspořádalo

25. 6. 2013 u příležitosti připomenutí Světového dne proti násilí na
seniorech diskusní fórum v Integračním centru Kosatec. Cílem fóra
bylo přiblížit veřejnosti problematiku domácího násilí na seniorech.

VYLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ ADM
V roce 2013 došlo k vylepšení prostředí v azylovém domě. Zvelebování
se týkalo především kulturní místnosti, která byla vybavena novým
nábytkem, a bylo zde vymalováno. Dále byly v azylovém domě natřeny
všechny dveře.

VÍKENDOVÝ VOLNOČASOVÝ KLUB
Díky

sbírkovému

projektu

„Pomozte

dětem“

organizovaného

VNITROBLOK BEZ HÁDEK
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub,
SKP-CENTRUM, o.p.s., umožňuje dětem a mladým lidem ve věku
6-26 let, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, smysluplně
trávit volný čas v bezpečném a podnětném prostředí. S projektem
Vnitroblok bez hádek uspěla tato organizační jednotka v soutěži
o ﬁnanční příspěvek u společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Díky
projektu došlo ve dvoře, který využívá klub ke svým aktivitám,
k navýšení zábran, rekonstrukci sítí, montáži nových sítí na branky
a instalaci nového streetballového koše. Realizace projektu zajistila
vhodné a bezpečné prostředí pro hru, sportovní a volnočasové aktivity
uživatelům služby a dobré sousedské vztahy s obyvateli sousedních ulic.
Děkujeme společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., za ﬁnanční podporu
tohoto projektu a společnosti KULANT CZ, s.r.o., za samotnou realizaci.

SPORTEM PROTI PASIVITĚ

Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti byl
v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Free
klub otevřen víkendový klub – WEEKEND KLUB, který zajistí
útočiště 150 dětem a mladým lidem až do prosince roku 2014.
Myšlenka realizovat bezplatný víkendový volnočasový klub pro děti
a mládež vzešla z podnětu cílové skupiny dětí a mladých lidí přibližně
před rokem. Děti nevědí, jak mají o víkendu trávit svůj volný čas,
potulují se, nudí se a riziko vzniku sociálně patologického chování je
velmi vysoké. Klub je otevřen každou sobotu a neděli od 14.00 do 18.00
a jeho provoz je zajištěn dvěma pracovníky a dobrovolníky.

V měsících červenci, srpnu a září roku 2013 jsme realizovali akci
s názvem Sportem proti pasivitě. Jednalo se již o druhý ročník sérií
čtyř sportovních odpolední nejen pro klienty služby NZDM EMKO,
ale i pro širokou veřejnost. Akcí se celkem zúčastnilo 61 dětí,
dospívajících a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let. Jejich účastníci
si vyzkoušeli známé i méně známé hry a volnočasové aktivity –
přetahování lanem, hry, jako je ogo, slackline nebo badminton. Starší
uživatelé se věnovali především nohejbalu a ﬂorbalu, mladší uživatele
zase nejvíce lákal basketbal, diabola, létající talíře a kolečkové brusle.

SPOLEČNOU CESTOU II
Společnou cestou II je projekt SKP-CENTRUM, o.p.s., organizační
jednotky Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi podpořený
z fondu volného času Magistrátu města Pardubic. V roce 2013 navázal
na úspěšný projekt Společnou cestou I z roku 2012.
Uskutečnilo se 9 aktivit, které připravovali pracovníci azylového domu.
Tyto aktivity byly určeny dětem a jejich matkám bydlícím v azylovém
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domě, které přišly o svůj vlastní domov a byly nuceny vyhledat pomoc
a bydlení v tomto zařízení.
Těmito aktivitami se nám dlouhodobě daří zlepšovat spolupráci
s maminkami a dětmi, navazovat důvěru mezi pracovníky a maminkami
a dětmi, posílíme propojení mezi matkou a dítětem jako rodiny, vedeme
maminky ke smysluplnému trávení volného času společně s dětmi,
nabízíme aktivity, na které samy nedosáhnou, a ukazujeme, jak lze
společně trávit volný čas smysluplnou aktivitou v dostupnosti města
Pardubice a s malými náklady, a v neposlední řadě také podpoříme
jejich odhodlání při řešení vlastní situace.
Příklady aktivit:
Jarní tvoření, Hledání ztraceného pokladu, Zdravé vaření, Podzimní
tvořivá dílna, Těšíme se na Vánoce.

NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM PODPOŘIL
DĚTSKÉ CENTRUM
V roce 2013 pokračovala podpora projektu Dětské centrum
z Nadačního fondu Albert dětem,
a to až do srpna 2013. Posláním projektu Dětské centrum je
předcházet sociálnímu vyloučení dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím
výchovně-vzdělávacích
činností a volnočasových aktivit je třeba se zaměřit na jejich
všestranný rozvoj, zajistit dětem podnětné prostředí, přípravu na
školní docházku, mimoškolní aktivity, doučování, návštěvy kulturních akcí. Pracovat na jejich zdárném vývoji a k tomu také motivovat jejich matky, čímž dojde k posílení vazby matky a dítěte. Práce
v Dětském centru se od ledna do srpna 2013 nesla v duchu měsíčních programů na určité téma. V tématech byly obsaženy výchovné
a vzdělávací aktivity, jejichž prostřednictvím jsme se zaměřili na
všestranný rozvoj dítěte, na získání sociálních návyků, vědomostních
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znalostí, estetických, sportovních a výtvarných dovedností.
Příklady témat: Jíme zdravě!, Svět pohádek a dětských knížek, Ve
městě bezpečně, Pojďte s námi do přírody, Svět kolem mě.

VODNÍ RADOVÁNKY PRO DĚTI A MAMINKY
Z AZYLOVÉHO DOMU V AQUACENTRU
PARDUBICE
V červenci 2013 se nám podařilo vyjednat s vedením Aquacentra
v Pardubicích bezplatné návštěvy Sluneční pláže pro děti a jejich
maminky. Po dohodě docházel s dětmi na koupaliště pracovník
azylového domu jako doprovod, který zajistil dohled nad bezpečným
průběhem návštěvy. Pro děti je koupání v Aquacentru báječná
příležitost, jak se mohou vydovádět v bazénech a užít si letních
radovánek u vody.
Vedení Aquacentra Pardubice tímto děkujeme, www.aquapce.cz.

PROJEKT MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR „PRO DÍTĚ V OHROŽENÍ“
Podpora rodiny realizovala v roce 2013 projekt Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR „Pro dítě v ohrožení“. Aktivity projektu směřovaly
jak na podporu dětí v biologické rodině, tak v náhradní rodinné péči
v Pardubickém a Středočeském kraji. V rámci tohoto projektu byly
realizovány tyto aktivity: kurz efektivního rodičovství, který byl zaměřen
na posilování rodičovských kompetencí a na nácvik praktických
výchovných postupů respektujících citové potřeby dítěte a posilujících
vztahy v rodině, dále psychologické poradenství a poradenství v oblasti
náhradní rodinné péče v souvislosti se změnami, které v roce 2013
v této oblasti nastaly. V průběhu realizace uvedeného projektu byla dále
zpracována brožura pro pedagogy základních škol s názvem „Když má
dítě starosti…“. V rámci sociálně aktivizačních služeb mohly být díky
projektu realizovány terénní aktivity nad rámec základních činností,
a to vše ve spolupráci se službami dalších institucí a organizací.

FINANČNÍ ZPRÁVA SKP-CENTRUM, o.p.s.
ROZVAHA SKP-CENTRUM, o.p.s. (V TISÍCÍCH KČ) K 31. 12. 2013
AKTIVA

k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013

6 309

6 342

0

0

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

18 050

18 348

III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

11 741

12 006

B.

Krátkodobý majetek celkem

6 784

3 670

I.

Zásoby celkem

0

0

II.

Pohledávky celkem

5 230

2 866

III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

1 420

652

IV.

Jiná aktiva celkem

134

152

13 093

10 012

k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013

4 595

4 664

4 271

4 321

Účet výsledku hospodaření

X

18

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

9

X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

315

325

II.

Výsledek hospodaření celkem

324

343

B.

Cizí zdroje celkem

8 498

5 348

I.

Rezervy celkem

608

811

II.

Dlohodobé závazky celkem

2 186

333

III.

Krátkodobé závazky celkem

5 686

4 200

IV.

Jiná pasiva celkem

18

4

13 093

10 012

AKTIVA CELKEM
PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

I.

Jmění celkem

PASIVA CELKEM
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FINANČNÍ ZPRÁVA SKP-CENTRUM, o.p.s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SKP-CENTRUM, o.p.s. (V TISÍCÍCH KČ) ZA ROK 2013
Činnost

hlavní

hospodářská

celkem

6 802

902

7 704

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem

II.

Služby celkem

12 046

1 687

13 733

III.

Osobní náklady celkem

19 910

4 325

24 235

z toho mzda ředitele
IV.

Daně a poplatky celkem

V.

346
5

10

15

Ostatní náklady celkem

189

208

397

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

388

80

468

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

5

4

9

VIII.

Daň z příjmu celkem

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

39 345

7 216

46 561

hlavní

hospodářská

celkem

5 905

7 397

13 302

Činnost
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

137

98

235

V.

Tržby z prodeje majetku, zůčtování rezerv a opravných položek celkem

1

0

1

VI.

Přijaté příspěvky celkem

456

8

464

VII.

Provozní dotace celkem

32 577

0

32 577

VÝNOSY CELKEM

39 076

7 503

46 579

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-269

287

18

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-269

287

18
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FINANČNÍ ZPRÁVA SKP-CENTRUM, o.p.s.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ SKP-CENTRUM, o.p.s. V ROCE 2013
Provozní zdroje ﬁnancování SKP-CENTRUM, o.p.s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti ČR
ESF - OP LZZ
Individuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ
Úřad práce

8 751 448 Kč

18,79%

181 000 Kč

0,39%

1 795 206 Kč

3,85%

12 278 477 Kč

26,36%

225 316 Kč

0,48%

Pardubický kraj

2 323 888 Kč

4,99%

Statutární město Pardubice

6 689 793 Kč

14,36%

Ostatní města a obce
Příjmy od uživatelů služeb
Tržby zdravotnického zařízení

331 645 Kč

0,71%

5 940 263 Kč

12,75%

7 361 594 Kč

15,80%

Nadace, příspěvky

125 574 Kč

0,27%

Dary věcné a ﬁnanční

338 564 Kč

0,73%

Beneﬁce a dražby

94 733 Kč

0,20%

140 445 Kč

0,30%

46 577 947 Kč

100,0%

8 751 448 Kč

26,86%

181 000 Kč

0,56%

1 795 206 Kč

5,51%

12 278 477 Kč

37,69%

225 316 Kč

0,69%

Pardubický kraj

2 323 888 Kč

7,13%

Statutární město Pardubice

6 689 793 Kč

20,54%

Ostatní výnosy
Celkem

STRUKTURA PŘÍSPĚVKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Struktura příspěvků státní správy a samosprávy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti ČR
ESF - OP LZZ
Individuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ
Úřad práce

Ostatní města a obce
Celkem

331 645 Kč

1,02%

32 576 774 Kč

100,0%
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VÝROK AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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PODĚKOVÁNÍ DONÁTORŮM A SPONZORŮM
HLAVNÍ POSKYTOVATELÉ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPONZOŘI SKP-CENTRUM, o.p.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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PODĚKOVÁNÍ DONÁTORŮM A SPONZORŮM
HLAVNÍ POSKYTOVATELÉ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo spravedlnosti
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 2013 (V ABECEDNÍM POŘADÍ):
ABK - Pardubice, a.s.
COMMIA s.r.o.
Cukrárna Libuše
Čejková Darja
Čejková Pavlína
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Drogerie Eva Vašurová
ELBAS, s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s.
Had Jaroslav
Humlová Eva
Chlupáč Kamil
Chlupáčová Ivona
Chovanec Jakub
JaJa Pardubice s.r.o.

Kafka Karel
Klügl Jan
Knihkupectví Papyrus Jakub PETR
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Košař Jaromír
Krejčíř Alexandr
Krejčířová Jana
Lékárna U Svaté Anežky
Mateřská škola Klubíčko, Pardubice
Město Vysoké Mýto
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Nadace ČEZ
Nadační fond Albert
NROS - Pomozte dětem
Ossendorfová Ivana
Píšová – Slavíková Jitka
Pokorný Jan

Pospíšil David
Stehno Libor
Stehno Lukáš
Stehno Radim
Špaček Petr J.
TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r. o.
TRAFFIC a.s.
Vavřina Jiří
Velová Blanka
Vojtěchovský Luděk
Vorlická Jana
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Východočeská plynárenská, a.s. (RWE)
Zoubek Olbram
Žáček Josef
Ženatá Kamila

Děkujeme všem, kdo naše aktivity v roce 2013 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 zachováte přízeň i v dalších letech.
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SKP-CENTRUM, o.p.s.
Jungmannova 2550
530 02 Pardubice
Tel: 464 629 618
GSM: 773 087 585
IČ: 275 34 804
Bankovní spojení: 221077482/0300
E-mail: info@skp-centrum.cz

www.skp-centrum.cz

