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Úvodní slovo

Dámy a pánové, milí přátelé,

uvědomujeme si, že naše tradice, která je dlouhá již 22 let, nás zavazuje. A tak stejně jako v letech předchozích i v roce 2014 obecně 
prospěšná společnost SKP-CENTRUM plnila své poslání POMÁHAT VSTÁT, a to osobám v tísni, seniorům, osobám ohroženým 
sociálním vyloučením, zdravotně postiženým, lidem bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez 
fungujícího rodinného zázemí či příslušníkům minorit. Celkem našich služeb v roce 2014 využilo 2542 lidí.

Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, přináší přehled toho, jak se nám v roce 2014 dařilo uskutečňovat výše uvedený závazek. Tento 
rok nebyl rokem výrazných změn a naší práce v sociální sféře bylo potřeba s nezmenšenou naléhavostí. Výčet a představení našich 
služeb, kterých jsme v roce 2014 poskytovali 22, stejně jako přehled významných či zajímavých událostí spjatých s naší organizací 
Vás o tom, věřím, přesvědčí.

Velmi rád bych poděkoval zástupcům Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubice a měst Vysoké Mýto a Horní Jelení, stejně 
jako dalším členům státní správy a samosprávy, kteří s námi spolupracují. Neméně pak děkuji všem ostatním přispěvatelům, 
dárcům a donátorům, soukromým i firemním, bez nichž by naše společnost mohla naplňovat krédo zmíněné v úvodu jen stěží.  

Mgr. Jiří Pitaš
ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s.
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Poslání SKP-CENTRUM, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM 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,  kteří  tvoří součást 
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 my využíváme 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 běžnému životu nebo aby tyto 
kompetence získávali. Naše preventivní činnost ve vztahu ke společnosti je zaměřena tak, abychom mírnili sociálně 
patologické jevy a tím 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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SKP-CENTRUM, o.p.s., je registrována
v rejstříku obecně prospěšných společností 

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

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 působení jedinečné, neboť 
nemají alternativu v jiném poskytovateli.

 
V roce 2014 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 Podpora rodiny 
- služby pěstounské péče

 a v rámci služby Přechodné zaměstnání 
vykonávalo výchovné opatření Probační 

program. 

Základní údaje a kontakty

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

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 

Správní rada

Ke dni 12. 3. 2014 skončilo tříleté funkční období správní 
rady. S ohledem na tuto skutečnost zakladatelé společnosti 
dne 3. 3. 2014 jednohlasně jmenovali novou správní radu
s účinností od 13. 3. 2014. Do funkce byli opětovně jmenováni 
dosavadní členové správní rady – Ing. Petr Šilar, Ing. Vlastimil 

Ročeň a Petr Tupec.  

Dozorčí rada

Ke dni 12. 3. 2014 skončilo také tříleté funkční období dozorčí 
rady. Do funkce byli správní radou s účinností od 13. 3. 2014 
opětovně jmenováni dosavadní členové dozorčí rady
 Ing. Květoslava Jeníčková, Jaroslav Žítek a Pavel Kožíšek.

Zakladatelé

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

KOORDINÁTOŘI

• ÚSEK KVALITY A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
• PERSONÁLNÍ ÚSEK
• EKONOMICKÝ ÚSEK

PRACOVNÍK PRO STYK 
S VEŘEJNOSTÍ

METODIK SOCIÁLNÍ
PRÁCE VEDOUCÍ DIVIZE

ASISTENT/KAVEDOUCÍ EKONOM

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK
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RODINA A DĚTI
      Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
      Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi – krizová pomoc
      Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
      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 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
      Podpora rodiny – služby pěstounské péče
      Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
      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

Poskytované služby
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Pomáháme ženám a jejich dětem překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez 
pomoci rodiny, partnera či přátel. Nabízíme ubytování ve vybavených pokojích zpravidla nepřevyšující dobu jednoho 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 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 2014 jsme službu poskytli 83 dospělým ženám a 93 dětem.

Druh služby: 
Forma služby:
Sídlo 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

Výroční zpráva 2014

Manžel byl velký despota

Jmenuji se Barbora, je mi 60 let. Mám dospělého syna a dceru. Spolu se svým manželem jsme bydleli v domě, který 
je napsán na mé děti. Manžel byl velký despota. Často mě psychicky týral i fyzicky napadal. Nedalo se to už snést, 
a tak jsem nakonec díky pomoci mého syna, který mě odvezl k mé dceři, utekla z toho nesnesitelného pekla. Poté 
jsem vyhledala azylový dům, abych si mohla vyřešit své bydlení. Zde mi nejprve nabídli službu krizové pomoci 
a potom přesun na azylový dům. Sociální pracovnice se mnou vše probraly a pomohly mi vyhledat psychologa. 
S jejich pomocí jsem konečně podala žádost o rozvod. Během pobytu v azylovém domě se podařilo i vystěhovat 
manžela z našeho domu. Moje situace se tak obrací k lepšímu, už opět bydlím doma a doufám, že bude už jen 
dobře, i když psychicky se z toho budu ještě dlouho vzpamatovávat.

      K rodině
      Na ubytovnu
      Do podnájmu
      Na ulici
      Do jiného azylového domu
      Neuvedly 

      Rodina (nefunkční vztahy)
      Ztráta bydlení
      Po intervenci třetího subjektu
      Z jiné sociální služby

41 %
46 %
 5 %
8 % 

27,4 %
16,7 %
42,4 %
 1,5 %

3 %
9 %

Odkud uživatelka služby přichází Kam uživatelka po ukončení pobytu odchází 

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%
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Poskytujeme přístřeší, psychickou i materiální podporu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci, někdy je 
tato situace ohrožuje na jejich zdraví. Klientky jsou ženy či matky s dětmi, které nevědí, jak nastalou krizovou situaci řešit 
nebo ji aktuálně nedokáží řešit vlastními silami. Služba jim zajišťuje bezpečné prostředí v azylovém domě, maximálně 
čtyřdenní ubytování, základní potravinovou a hygienickou pomoc, psychickou podporu a informační servis odborných 
pracovníků. S jejich pomocí hledají ženy možná řešení své akutní situace a jsou jim nabízeny dlouhodobější formy další 
pomoci.

Služba byla v roce 2014 využita po dobu 181 dní. Počet žen byl 44, počet dětí 51.

Při hledání podnájmu jsem stále na něco narážela

Jmenuji se Milena. Mám tři kluky – Milana, Honzu a Dana. Žila jsem s dětmi v zahraničí, ale partner mě požádal, 
abychom se vrátili zpátky do ČR. Bydlela jsem různě u příbuzných, ale nikde mě nechtěli a vztahy se začaly 
vyhrocovat. Sháněla jsem si pro sebe a děti podnájem, ale stále jsem na něco narážela. Přítel se se mnou mezitím 
rozešel a odjel do jiného města. Sestřenice, u které jsem bydlela, mě i s dětmi vyhodila na ulici. Neměla jsem kde 
bydlet, tak jsem si podala žádost na azylový dům. Ale neměla jsem kam jít už ten den, a tak jsem se dostala na 
krizovou pomoc. Sociální pracovnice mi pomáhaly hledat nějaké náhradní bydlení, protože jsem chtěla bydlet 
společně s novým přítelem. Nakonec jsem ale do azylového domu nenastoupila, zajistila jsem si bydlení v hotelu, 
tedy spíš takové lepší ubytovně, kde budu bydlet se svým novým přítelem a dětmi. Snad to konečně dopadne 
a já i děti budeme v klidu a bezpečí.

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita: 
Provoz: 
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

krizová pomoc
pobytová

Na Spravedlnosti 803, Pardubice
tři lůžka a postýlka (jeden pokoj)

nepřetržitý
Pardubice, Pardubický kraj, celá ČR

466 636 077, 777 765 835
madz@skp-centrum.cz

www.skp-centrum.cz

Městský azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi - krizová pomoc
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      Rodina
      Ubytovna
      Podnájem
      Jiný azylový dům
      Jiná sociální služba

      Domácí násilí
      Ztráta bydlení
      Ukončení bydlení na ubytovně
      Ukončení pobytu v jiném azylovém domě

7 %
60 %
20 %
13 % 

40 %
6,6 %
 40 %
6,6 %
6,6 %

Důvod využití azylového domu Kam uživatelky odcházejí 

Naším posláním je poskytnout ubytování na dobu nezbytně nutnou, a to 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 ze strany pracovníků, pomoc a podporu při návratu do běžného života. 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.

Chci se zvednout ze dna

Jmenuji se Alice, mám roční Ivetku a čtyřletou Simonku. Tyto dvě dcery mám ve své péči, ač nad nimi mám 
stanovený soudní dohled. Ještě mám další dvě děti v náhradní rodinné péči, nemohla jsem se o ně bohužel starat. 
V životě jsem prošla už mnoha těžkými situacemi a ani teď to není o mnoho snadnější, i přesto jsem ráda, že jsem 
v azylovém domě a mám střechu nad hlavou a děti u sebe. Do tohoto azylového domu jsem odešla z jiného, 
protože mi tam skončila smlouva a neměla jsem kam jinam jít. Peníze ze sociálních dávek se mi na kauci bytu 
nepodařilo našetřit. 
Jsem tady už necelý rok a ve spolupráci s nadačním fondem, který mi schválil finanční pomoc, to vypadá, že bych 
se konečně mohla zvednout ze dna a postavit se na vlastní nohy. Dává mi to naději se osamostatnit a žít s dětmi 
normální život. Mám přítele, který bude bydlet s námi, holky ho mají rády. Dokonce se mi podařilo najít mateřskou 
školu pro Simonku. Snad nás čekají lepší časy…

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita: 
Provoz: 
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

azylové domy
pobytová

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto
20 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

Výroční zpráva 2014
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      Dívky 6–14 let
      Dívky 15–26 let
      Chlapci 6–14 let
      Chlapci 15–26 let

29
9

35
34

Věkové rozvržení uživatelů v roce 2014

Nabízíme dětem a mládeži především z Vysokého Mýta a okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situace 
a nabízíme jim bezpečné místo, kde mohou trávit svůj volný čas a rozvíjet vlastní aktivity. Prostřednictvím pestré nabídky 
volnočasových aktivit, poskytování informací a odborné podpory a pomoci pomáháme zmírňovat složité životní situace. 
Aktivity, rady a podporu zajišťujeme v klubu nebo venku na ulici.

V roce 2014 využilo našich služeb celkem 107 klientů ve věku 6–26 let,  se kterými bylo realizováno 4011 kontaktů.

Příště už to zvládnu sama

Jmenuju se Nikola a je mi 18 let. Jsem z velké rodiny, mám ještě šest dalších sourozenců. Pomáhala jsem doma 
mamince, ale protože peněz je u nás stále málo, rozhodla jsem se, že půjdu do práce. EMKO znám už delší dobu, 
dřív mi holky z EMKA pomáhaly se školou a s mými osobními problémy. Šla jsem za nimi, jestli by mi nepomohly 
najít práci. Chtěla jsem zajít do některých pracovních agentur, ale sama jsem si netroufla. 
Když jsem přišla do EMKA, nejprve mi holky pomohly s mým životopisem a popovídaly jsme si o tom, jakou 
představu mám o hledané práci. Pak jsme se domluvily na schůzce, při které obejdeme ty agentury.
V první agentuře jsem byla hodně nervózní, ještě že holky byly se mnou. Pomohly mi s vyplněním dotazníku
i s domlouváním. V druhé agentuře už to bylo lepší, holky to nechávaly víc na mně a já to dávala. V EMKU jsme se 
pak dlouho bavily o práci, kterou mi nabídli. Domluvila jsem se s holkama, že jim dám vědět, jak to dopadlo, 
popřípadě budeme po práci pátrat dál.
Byla jsem moc ráda, když jsem jim mohla oznámit, že mi práce dopadla a já můžu hned nastoupit. Jsem ráda, že mi 
holky pomohly a taky si teď víc věřím, takže doufám, že příště už bych to mohla zvládnout sama. 

Druh služby: 
Forma služby: 
Sídlo služby: 
Kapacita: 

Provoz:

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

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní a ambulantní

Husova 146, Vysoké Mýto
30 klientů služby v jeden okamžik – klub,

10 klientů služby – terén
klub: PO-ČT 12.30–17.30 hod., PÁ 11.00–16.00 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
NZDM EMKO Vysoké Mýto

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež EMKO

Výroční zpráva 2014
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      Dívky 6–14 let
      Dívky 15–26 let
      Chlapci 6–14 let
      Chlapci 15–26 let

Úkoly dělám v klubu, doma nemáme počítač

Jmenuju se Marek a je mi 11 let. Bydlím s mámou a se třemi sourozenci. Táta mi zemřel před dvěma lety. Teď 
bydlíme u tety, ale nevím na jak dlouho. Dost často se stěhujeme. Když nejsem ve škole, starám se o mladší ségru. 
Když nemusím, chodím ven s klukama a občas je dost nuda. Ve škole to teď moc nejde, často nemám úkoly 
a dostávám poznámky. Nesnáším učitele na češtinu, protože na mě pořád řve. Když volají ze školy mámě, vždycky 
je na mě naštvaná. Nejradši bych do školy nechodil vůbec.
Pracovníky Freečka jsem poprvé viděl ve škole, když se nám byli představovat. S kámošem jsme tam potom 
šli a začali do klubu chodit pravidelně, protože se nám tam zalíbilo – mají tam spoustu her, pinec, fotbalový hřiště 
a dokonce i hudební nástroje. Nejlepší jsou klávesy, takový bych si jednou přál. Taky jsou fajn pracovníci,
se kterými můžu mluvit o tom, co mě štve, a neřvou na mě. Nabídli mi pomoc s úkoly, za což je ráda hlavně máma, 
protože na učení se mnou nemá čas a taky nemáme doma počítač. Tak uvidím, jestli se ty známky zase zlepší. 
Nejvíc se teď ale těším na fotbalovej turnaj. Jsem rád, že jsem Freečko poznal, protože už se nemusíme s klukama 
nudit venku.

31
52
31
57

Věkové rozvržení uživatelů v roce 2014

Nabízíme pomoc a podporu dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí 
ohroženi. Základem pro naši práci je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Vytváříme pestrou 
nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřujeme na mapování a rozvíjení silných stránek klientů.

V roce 2014 využívalo službu 171 klientů. Pomoc poskytlo devět dobrovolníků, kteří přispěli celkem 261 
odpracovanými hodinami. Dále jsme nabídli zázemí pro výkon studentských praxí celkem jedenácti studentům. 
Zrealizovali jsme šest exkurzí v klubu a devět návštěv ve školách, kde jsme představili naši činnost. Všem 
dobrovolníkům a studentům děkujeme, jejich práce si velmi vážíme. 

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita: 
Provoz:  
Působnost: 
Telefon:
E-mail:
Internet:
Facebook:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
ambulantní

Jungmannova 2550, Pardubice
30 uživatelů v jeden okamžik

PO–PÁ 12.00–17.00 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

Výroční zpráva 2014
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      Dívky 6–14 let
      Chlapci 6–14 let
      Ženy 15–26 let
      Muži 15–26 let

Tady mě nikdo nesoudí

Jmenuju se Klára a je mi 17 let. Chodím do školy, kde máme hodně praxe, ale zároveň mám ve volném čase 
i brigády. Bydlíme s mamkou a starším bratrem, o které se ráda starám. Doma vařím i uklízím, nemám moc čas 
sama na sebe, a tak jsem ráda, když můžu přijít za teréňákama, které znám už přes dva roky. Vždycky si s nimi můžu 
promluvit o čemkoliv a za to jsem ráda, protože nikdo mě jen tak nevyslechne bez toho, aby mě hned soudil. Mám 
hodně zdravotních problémů, jsem často v nemocnici, kde ale na žádný velký povídání s doktory není prostor. Na 
teréňáky se vždycky těším, občas si píšeme i na Facebooku a já mám konečně pocit, že mi někdo naslouchá 
a zajímá ho, co si myslím. Občas v noci, když nemůžu spát, píšu básně o svých pocitech a životě, které jsem nikdy 
nikomu neukázala, až nedávno – v teréňáky mám důvěru.

36
35
21
23

Věkové rozvržení uživatelů v roce 2014

Pracujeme v přirozeném prostředí svých klientů (sídliště, parky, hřiště). Vyhledáváme a oslovujeme děti a mladé dospělé ve 
věku 6–26 let, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jí jsou ohroženi. Těmto lidem nabízíme pomoc a podporu. 
Základem pro naši práci je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Zaměřujeme se zejména na 
mapování a rozvíjení silných stránek klientů. 

V roce 2014 využívalo služby 115 klientů. Využili jsme pomoci jedné dobrovolnice, která nás podpořila celkem 38 
odpracovanými hodinami. Dále jsme zrealizovali šest exkurzí v našem sídle a devět exkurzí ve školách, kde jsme 
službu přibližovali učitelům, žákům a studentům.

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon: 
E-mail:
Internet:
Facebook:

terénní programy
terénní

Jungmannova 2550, Pardubice
10 uživatelů na dva pracovníky v jeden okamžik

PO–PÁ zpravidla 13.00–18.00 hod.
Pardubice (Polabiny, Dukla, Višňovka, Dubina)

464 629 614, 774 658 593
teren@skp-centrum.cz

www.skp-centrum.cz
Terén Freeklub

Terénní program při NZDM - Free Klub

Výroční zpráva 2014
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Pomoc s vysokou školou

Paní Radka se na nás obrátila se specifickou zakázkou, jelikož začala dálkově studovat vysokou školu v Ústí nad 
Labem, obor ergoterapie. V tomto oboru pracuje již řadu let, ale pro její další pracovní uplatnění je důležité, aby 
měla vystudovanou vysokou školu. Potřebovala od nás pomoc s kontrolou zpracovaných seminárních prací, 
v orientaci na internetu, s prací ve Wordu a užíváním jejího studentského e-mailu, ale také v tom, aby si dokázala 
sama obsloužit studentský portál (rozvrh, zápisy ke zkouškám). Setkání s paní Radkou se uskutečňuje většinou 
v kanceláři našeho kontaktního místa, jedná se zpravidla o několik hodin práce na počítači. Paní Radka je s prací 
terénních pracovníků spokojená.

Aktivně vyhledáváme a kontaktujeme romské obyvatele od 15 do 64 let věku žijící v sociálně vyloučených lokalitách. 
Pomáháme jim při procesu sociálního začleňování a podporujeme je při řešení jejich nepříznivé sociální situace (ohrožené 
vystěhováním, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, nezaměstnané, dlouhodobě pobírající sociální dávky, závislé 
na alkoholu, gamblingu, zatížené dluhy, žijící v nevyhovujících hygienických podmínkách, z nefunkčního rodinného 
prostředí apod.), ve které se právě nacházejí. Poskytujeme poradenství, doprovod na úřady, předáváme kontakty na 
návazné služby.

V roce 2014 jsme byli v kontaktu se 143 klienty.

Druh služby:
  
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita: 
Provoz:

Působnost:
Telefon: 
E-mail:
Internet:

terénní program v sociálně vyloučených 
romských lokalitách

terénní
Jana Palacha 324/23, Pardubice

1500 setkání za rok
PO a ST 7.00–17.00 hod., ÚT 7.00–15.00 hod., 

ČT 7.00–14.30 hod., PÁ 7.00–14.00 hod.
Pardubice

776 424 411
tprlpce@skp-centrum.cz 

www.skp-centrum.cz

Výroční zpráva 2014

Terénní program v sociálně vyloučených 
romských lokalitách v Pardubicích
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Šťastná trojice ve vlastním

Poté, co v roce 2013 ztratili bydlení, se klientka Lenka spolu se svým druhem a jejich malým chlapcem nastěhovala 
do jednoho z azylových domů pro celé rodiny. Když jim skončila možnost pobytu, vrátili se v uplynulém roce zpět 
do Ústí nad Orlicí. Ve spolupráci s pracovníky se jim podařilo dosáhnout na bydlení na ubytovně, čímž se 
stabilizovala jejich situace. Během tohoto pobytu se snažil druh Lenky hledat zaměstnání ve městě a společně se 
poohlíželi po soukromém bydlení, které se však nedařilo najít. 
Během jednoho týdne na jaře se společně s dalšími rodinami dozvěděli, že musí opustit ubytovnu, protože v ní už 
z provozních důvodů nemohou bydlet. Lence tedy hrozilo, že se s partnerem a jejich dítětem ocitnou v podstatě 
z týdne na týden na ulici. Už tak intenzivní spolupráce s terénními pracovníky se ještě zlepšila a podařilo se 
společně najít a zmobilizovat síly v rodinné síti. Díky rodině, terénním pracovníkům a také nově upravenému 
rozpočtu se podařilo ušetřit peníze na zaplacení dluhu u města, který bránil tomu, aby si Lenka se svými 
nejbližšími mohla požádat o městský byt. Po zaplacení této částky již rodina čekala jen na to, který byt jí bude 
přidělen. Trojice teď poprvé v životě bydlí ve vlastním.

Aktivně vyhledáváme a kontaktujeme romské obyvatele od 15 do 64 let věku žijící v sociálně vyloučených lokalitách. 
Pomáháme jim při procesu sociálního začleňování a podporujeme je při řešení jejich nepříznivé sociální situace (ohrožené 
vystěhováním, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, nezaměstnané, dlouhodobě pobírající sociální dávky, závislé 
na alkoholu, gamblingu, zatížené dluhy, žijící v nevyhovujících hygienických podmínkách, z nefunkčního rodinného 
prostředí apod.), ve které se právě nacházejí. Poskytujeme poradenství, doprovod na úřady, předáváme kontakty na 
návazné služby.

V roce 2014 jsme byli v kontaktu s 81 klienty.

Druh služby:

Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:

Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

terénní program v sociálně vyloučených 
romských lokalitách

terénní
Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí

1000 setkání za rok
PO a ST 7:00–17:00 hod., ÚT 7:00–15:00 hod.,

ČT 7:00–14:30 hod., PÁ 7:00–14:00 hod.
Ústí nad Orlicí

776 424 411
tprluo@skp-centrum.cz

www.skp-centrum.cz

Terénní program v sociálně vyloučených 
romských lokalitách v Ústí nad Orlicí
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Když jsem na všechny starosti sama

Jmenuji se Jana, je mi 41 let. Vychovávám sama čtyři děti, nejstarší syn už je plnoletý, ale stále studuje, nejmladší 
dceři jsou dva roky. Službu Podpora rodiny jsem vyhledala na základě doporučení paní učitelky ve škole. Můj syn, 
který chodí do třetí třídy, má velké problémy v kolektivu mezi dětmi, i učivo zvládá s obtížemi a já sama mám pocit, 
že mu nedokážu pomoct. Nerozumím angličtině, nemám moc času a síly se s ním učit. Bydlíme všichni ve dvou 
místnostech a syn nemá moc klidu na učení. Jsem teď ráda, že k nám pracovnice služby pravidelně docházejí, 
pomáhají nám s přípravou do školy, ale čím dál víc také v jiných oblastech. Doprovodily mě na úřad vyřídit sociální 
dávky, což snad pomůže trochu zlepšit moji dost složitou finanční situaci, pomohly mi sehnat nějaké boty 
a oblečení pro děti, podporují mě v komunikaci se školou, doporučily mi, jak postupovat, když byly děti nemocné. 
Vím, že se na ně mohu obrátit pro podporu a to mi dodává trochu klidu, když si nevím rady a mám pocit, že je toho 
na mě moc a jsem na všechny starosti sama.

Služba „Podpora rodiny – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ poskytovala v roce 2014 odbornou psychosociální 
pomoc rodinám v tíživé sociální situaci se zvláštním zřetelem na zájem dětí. Poskytování služby bylo zacíleno 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 umožňujícího zdravý vývoj dítěte. Pracovníci poskytují pomoc a podporu při řešení 
ekonomických problémů, změně bydlení, zvládání školních povinností, neshodách v rodině, jednání na úřadech, ve škole 
atd.

Ke dni 31. 12. 2014 ukončila organizační jednotka „Podpora rodiny“ svoji činnost pod hlavičkou SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby pěstounské péče jsou od 1. 1. 2015 poskytovány nově vzniklou 
nástupnickou organizací DaR-Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
ambulantní, terénní

Jana Palacha 324, Pardubice
sedm rodin současně

PO–PÁ: 8.00–16.30 hod.
Pardubický kraj

466 260 711, 466 414 012
info@darops.cz
www.darops.cz

Podpora rodiny – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi
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Zpočátku jsem byl dost skeptický

Jmenuji se Pavel a spolu s manželkou pečuji již dva roky o dvě děti mého bratra. Jeho žena od rodiny odešla, když 
byly děti ještě docela malé, a brácha se s touto situací bohužel neuměl dost dobře vyrovnat. Když pak ještě přišel 
o práci, začal svoje trápení utápět v alkoholu. O děti se bohužel postupem času nedokázal postarat, a tak byly 
svěřeny do naší péče. Klárce je dneska jedenáct, Kubíkovi šest let. Naše společné začátky nebyly jednoduché, 
obzvlášť pro děti. Hodně se jim stýskalo a svoji situaci moc nechápaly. Klárka začala mít potíže ve škole, u Kuby se 
střídala velká uzavřenost s výbuchy zlosti. Ale postupem času jsme se společně sžili. Dnes jsem rád, že mám 
podporu naší klíčové pracovnice, i když jsem byl zpočátku k povinnosti uzavřít dohodu o výkonu pěstounské 
péče a ke všem službám dost skeptický.  Spolu s pracovnicí v poslední době hodně pracujeme na tom, aby děti 
mohly být v kontaktu se svým tátou tak, jak chtějí a potřebují. Podařilo se nám také zjistit, kde žije jejich máma, 
a s podporou pracovnice připravujeme podmínky i pro kontakt s ní; už si s dětmi vyměnila několik e-mailů. Loni 
jsme s dětmi také docházeli k psycholožce, kterou nám doprovázející organizace zajistila, několikrát jsme využili 
i možnosti asistovaného kontaktu dětí s tátou v prostorách organizace. Věřím, že jsme na dobré cestě a že děti jsou 
a budou spokojené.

V roce 2014 jsme pokračovali v poskytování služby pěstounské péče 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 kontaktu svěřeného dítěte s původní rodinou, zajištění povinného vzdělávání 
pěstounů, zabezpečení odlehčovacích služeb a zprostředkování jiných odborných služeb (např. právních či 
psychologických). Ke konci roku 2014 jsme spolupracovali s 22 pěstounskými rodinami.

Ke dni 31. 12. 2014 ukončila organizační jednotka Podpora rodiny svoji činnost pod hlavičkou SKP-CENTRUM, o.p.s. Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby pěstounské péče jsou od 1. 1. 2015 poskytovány nově vzniklou nástupnickou 
organizací DaR-Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.

Druh služby:

Forma služby:
Sídlo 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

30 rodin
PO–PÁ: 8.00–16.30 hod.

Pardubický kraj
466 260 711, 466 414 012

info@darops.cz
www.darops.cz

Podpora rodiny – služby pěstounské péče
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Už si nenechám ubližovat

Jmenuji se Eva a je mi 59 let. S manželem jsme se vzali již před 36 lety a máme spolu dospělou dceru. Po jejím 
narození začal muž ve větší míře pít alkohol a byl stále agresivnější. Několikrát jsem kvůli jeho vulgárnímu chování 
odešla s dcerou k rodičům. Situace se ještě zhoršila, když manžel přišel o práci a byl pět let doma. Pil alkohol každý 
den a stále mi sprostě nadával. Já v tu dobu prodělala gynekologickou operaci, ale ani to ho neodradilo od toho, 
že mě opakovaně uhodil pěstí do břicha, tahal mě za vlasy nebo mi vyhrožoval. Všem incidentům předcházelo 
manželovo sprosté nadávání, které trvalo i několik hodin. Také mi zakazoval návštěvy matky, držel mě doma 
a sebral mi všechny klíče od domu, ve kterém jsem vyrostla a kde teď bydlíme. 
Vše vyvrcholilo incidentem, kdy mi manžel opět celý den velmi sprostě nadával. Nevydržela jsem to a chtěla jsem 
se odstěhovat k dceři, ale manžel mi to nedovolil. Nejprve do mě jen strkal rukou, abych se nedostala ke dveřím, 
ale potom mě chytil za nohy a začal mě vláčet. Nakonec jsem zavolala dceři, která zalarmovala policii. Od nich jsem 
dostala kontakt na Intervenční centrum v Pardubicích a domluvila si s nimi schůzku na detašovaném pracovišti.
Moc jsem se styděla a zpočátku nechtěla nic řešit, ale pracovnice mi vysvětlila, že se jedná o domácí násilí a že 
manželovo chování není opravdu normální. Předložili mi možnosti řešení a nechali mi čas na to, abych si vše 
promyslela. Za několik dní jsem si domluvila další schůzku a požádala jsem o pomoc při sepsání žaloby o rozvod 
manželství a odstěhovala jsem se. Dcera má radost, že si konečně už nenechám ubližovat.

Naše služby jsou určeny všem osobám nad 16 let ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících 
s nimi ve společném obydlí. Lidem ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním umožňujeme 
dosáhnout ukončení násilného chování. Poskytujeme odbornou pomoc a podporu v sociální, psychologické a právní 
oblasti.

Druh služby:  
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:
Působnost:
Telefon:
E-mail:
Internet:
Facebook:

intervenční centra
terénní a ambulantní

Erno Košťála 980, Pardubice
tři 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
Intervenční centrum

Výroční zpráva 2014

Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím

Okres

Chrudimský

Pardubický

Svitavský

Ústeckoorlický

40

89

34

54

Celkem
Počet případů

s vykázáním

17

25

19

19

23

64

15

35

Celkem 21780 137

bez vykázání

V roce 2014 se na nás se žádostí
o pomoc obrátilo celkem 241 klientů 
(209 žen a 32 mužů).  Od roku 2007 
došlo v Pardubickém kraji k 582 
případům vykázání agresora z domu.
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Nemělo cenu zapírat

Znali jsme se už od dětství, to jsme asi ještě ani jeden netušili, co se nám spolu přihodí. Postupem času se z malé 
holčičky stala mladá slečna, se kterou jsem se stále bavil a chodil ven. Jednoho dne, co jsme byli venku, jsem ji už 
neviděl jako tu malou holčičku, ale slečnu, která mě začínala zajímat a zaujala mě tak, že jsem nechtěl zůstat 
kamarádem. Z kamarádství jsme spolu začali na krátkou chvíli chodit. O letních prázdninách jsme se domluvili, že 
se půjdeme projít, jenže to jsme nevěděli, k čemu dojde. Kousek od vesnice, kde bydlela, jsme zašli na mýtinu 
a tam vše začalo – líbání, sahání na intimní partie a nakonec i chráněný sex. V tý době mi bylo patnáct a jí třináct. 
Ani jeden jsme to neřešili a ani se nad tím, co děláme, nezamysleli. Uplynuly skoro tři roky od tohoto činu a vše se 
začalo řešit. Návštěva sociální pracovnice, kriminálky a soud. Nemělo cenu něco zapírat, tudíž jsem řekl na rovinu, 
jak vše bylo. U soudu jsem si vše vyslechl a souhlasím s mým trestem. Byla to moje chyba, neměl jsem být 
zaslepenej, ale přemýšlet nad následky. Svoji chybu jsem si uvědomil, má se přemýšlet nad každým činem 
a rozhodnutím.

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 nabízíme pomoc při vyrovnávání se
s odpovědností za spáchaný čin a při převzetí důsledků za své jednání na osobu 
pachatele, rodinu a celou společnost. Pomáháme mladému člověku
s hledáním vlastního místa v životě a s uvědoměním si sebe sama v rámci svých 
rodinných i vrstevnických vztahů. Zprostředkováváme mladistvému pozitivní 
modely chování a informace a tím působíme jako prevence před opakováním 
protiprávního jednání. 

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita: 
Provoz:
Působnost:
Telefon: 
E-mail:
Internet:

výchovné opatření dle zákona č. 218/2003 Sb. 
ambulantní, individuální probační program

Jungmannova 2550, Pardubice
dva 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

Přechodné zaměstnání – probační program

Výroční zpráva 2014

V roce 2014 probační program poskytl podporu 12 klientům.
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Nejdřív na zkoušku

Jmenujeme se Novákovi, oba jsme již v důchodovém věku a staráme se o syna, kterému je 36 let a má 
kombinované postižení. Pravidelně využíváme služeb denního stacionáře, bohužel ale není možné využít ho 
i jako pobytovou službu. Manželka i já jsme měli doporučeny lázně a potřebovali jsme si odpočinout. V denním 
stacionáři nám tak předali kontakt na odlehčovací službu Domova Simeon. S vedoucí služby jsme si domluvili 
osobní návštěvu, kdy nám bylo zařízení představeno, popsáno jeho fungování, mohli jsme se podívat na pokoj, 
který se nám svým vybavením velmi líbil. Především jsme pak ocenili polohovací lůžko, které lze nastavit tak, aby 
synovi vyhovovalo při přesunech.
Protože syn je na nás zvyklý, zkusili jsme prvně „na zkoušku“ krátkodobý pobyt během jara 2014, kdy v domově 
pobýval týden. První dva dny si zvykal, zkoušel personál, poté se ale uklidnil, zapojoval se do aktivit, bez obtíží 
přijímal pomoc při péči o svou osobu. I přes věkový rozdíl si rozuměl s pánem, se kterým byl na pokoji. Na podzim 
jsme tak mohli s klidným pocitem odjet na měsíc do rehabilitačního ústavu, věděli jsme, že o syna bude dobře 
postaráno, a hlavně, že on bude v pohodě, nebude mít stavy neklidu. Určitě se na Domov Simeon obrátíme 
v případě potřeby a doporučíme ho známým, kteří řeší podobnou situaci.

Poskytujeme 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 tři 
měsíce, ocitnou bez pomoci a podpory členů rodiny či blízkých osob, které 
o ně běžně pečují. S ohledem na soběstačnost každého jedince 
zajišťujeme péči, jejímž obsahem je nejen starost o člověka po stránce 
tělesné i psychické, ale i podpora klienta v zapojení se do společenského 
dění. Služba poskytuje pečující rodině či blízkým osobám čas na nezbytný 
odpočinek. 

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita: 
Provoz:
Působnost:  
Telefon:
E-mail
Internet:
Facebook:

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

Domov Simeon – odlehčovací služba

Výroční zpráva 2014

V roce 2014 bylo s klienty uzavřeno 181 smluv o poskytnutí služby.
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Zděšení opadlo
Loni v létě jsem po autonehodě zůstal upoután na vozíku, vyjadřovací schopnosti zůstaly omezeny a byl jsem 
odkázán na pomoc druhých. Psychicky jsem na tom byl velmi špatně. Rodinu nemám, byl jsem jedináček, rodiče 
již nežijí. Najednou jsem nevěděl, co se mnou bude. Více jak půl roku jsem pobýval na lůžku následné péče, kde 
se mnou sestřičky cvičily a já opět nabíral jistotu. Samozřejmě pohyb a sebeobsluha jsou v některých směrech 
omezeny, ale základní péči zvládám samostatně. Padla ale otázka, kam dál po hospitalizaci. Byla mi nabídnuta 
služba Domova Simeon – domova pro osoby se zdravotním postižením. Název byl pro mě děsivý, přiznám 
se. Přeci jen – je mi 52 let a moje představa byla taková, že budu zavřen ve velkém baráku se seniory. Jak jsem byl 
ale příjemně překvapený! Nyní jsem v Domově Simeon již půl roku a jsem zde spokojený. Personál je vstřícný, 
toleruje moje tempo. Sociální pracovnice mi zařídila elektrický vozík, a já tak mohu vyjíždět i do vzdálenějšího 
okolí. Mám tu i pár známých z řad občanů Horního Jelení. Nemohu si vynachválit materiální vybavení pokoje – 
polohovací lůžko, vyvýšený záchod, madla… To vše mi velmi ulehčuje pohyb a dodává jistotu. Do budoucna 
jsme se sociální pracovnicí mluvili i o zavedení pečovatelské služby a přesídlení do vlastního bytu. Nápomocny 
mi budou terénní pracovnice z pečovatelské služby. Slovy ani nemohu vyjádřit vděčnost, již cítím.

Vytváříme podmínky co nejvíce připomínající domácí prostředí. Služby 
Domova Simeon jsou poskytovány tak, aby zachovávaly, případně 
rozvíjely stávající dovednosti a schopnosti klientů. S ohledem na 
soběstačnost každého jedince zajišťuje Domov Simeon péči, jejímž 
obsahem je starost o člověka po stránce tělesné i psychické. Uživatelům 
poskytujeme ubytování, stravu, sociální a základní zdravotní péči. 

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:   
Působnost:  
Telefon: 
E-mail:
Internet:

domovy pro osoby se zdravotním postižením
pobytová

K Dubu 711, Horní Jelení
čtyři lůžka (dva 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

Výroční zpráva 2014 21



Můžu zůstat tam, kde se cítím dobře
Je mi 79 let a žiji v Domě s pečovatelskou službou v Horním Jelení. Velmi špatně chodím, mám hodně oteklé nohy 
a jiné zdravotní potíže. Nezvládnu dlouho stát. Chodit a vyjít z bytu, ve kterém žiji, a zajít si třeba na nákup, bylo 
pro mne utrpení. Naštěstí ve vestibulu našeho domu visí leták na pečovatelskou službu, rozhodla jsem se ji 
vyzkoušet. Věci se daly obratem do pohybu. Setkala se se mnou sociální pracovnice a nabídla mi vše, co pro mne 
mohou udělat – byla jsem nadšená. Sepsaly jsme smlouvu. Pomohla mi vyřídit vyšší příspěvek na péči, tudíž 
nemám strach, že bych na péči neměla dostatek financí. „Děvčata“, jak pečovatelkám říkám, jsou skvělá. Každý 
den mi nosí obědy a já mám jistotu teplého jídla, což je při mém onemocnění důležité. Pomáhají mi s vyřízením 
pošty, dělají nákupy, vyzvedávají léky, dovezou mne, pokud potřebuji, k lékaři nebo si zařídit někde něco osobně. 
Také mi jednou za čas udělají větší úklid, umyjí okna. Snažím se hodně dělat sama, mám ráda čisto a chci být co 
nejdéle ve svém bytě. Díky pečovatelské službě nemusím předčasně do domova pro seniory, ale mohu zůstat 
tam, kde se cítím dobře a mám přátele.

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:   
Působnost:  
Telefon: 
E-mail:
Internet:

pečovatelská služba
terénní

K Dubu 702, Horní Jelení
80 uživatelů za 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 Horní Jelení a okolí

Výroční zpráva 2014 

Poskytujeme pomoc lidem, kteří jsou pro svůj věk, zdravotní postižení či 
dlouhodobou nemoc odkázáni na pomoc druhých osob. Ve spolupráci 
s rodinou nabízíme 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 klientům pomoc a podporu v činnostech, 
které sami nezvládnou, a když rodina nemůže zajistit celodenní péči 
o svého blízkého. 

Červenec
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Doma krutým bolestem navzdory
Na základě lékařského doporučení jsem se dostala do péče Ošetřovatelské služby SKP – CENTRUM, o.p.s. Pro kruté 
bolesti zad jsem zůstala ve svých 82 letech uvězněná doma, neschopna chůze. Díky kombinaci injekcí, infuzní 
terapie a rehabilitace se mé obtíže zlepšily natolik, že jsem již po třech měsících schopna zajistit si veškeré 
pochůzky sama. Bolesti sice ještě mám, ale jsou mírné a neomezují mě v pohybu. Jistě je to i díky milému 
a vstřícnému přístupu sester. Když se člověk dostane do těžké životní situace, měl by vědět, že existují lidé, kteří 
jsou schopni pomoci i v domácí péči. Já jsem tím pádem nemusela skončit jako ležící pacient v sociálním zařízení.

Nabízíme 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, tedy v prostředí, které důvěrně zná a v němž se cítí dobře. 
Zdravotní služby zajišťujeme denně včetně víkendů a svátků. Poskytované 
služby jsou indikovány praktickými lékaři a hrazeny zdravotními 
pojišťovnami.

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:   
Působnost:  
Telefon: 
E-mail:
Internet:

ošetřovatelská služba, domácí zdravotní péče 
terénní

Jana Palacha 324/23, Pardubice
400 pacientů za 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 (domácí zdravotní péče)

Výroční zpráva 2014

V roce 2014 jsme ošetřili přes 400 klientů a vykonali téměř 30 000 návštěv.

      Nad 65 let 
      20–65 let
      Do 19 let

82 %
17,80 %
0,20 %

Věkové rozvržení klientů v roce 2014
100

50

0
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Psychicky mě podpořili
Jmenuji se Patrik a je mi 21 let. Mám partnerku a dítě, se kterými jsem žil bezproblémový život. Pak nás však 
z podnájmu vyhodil majitel. Před nástupem do azylového domu jsem nějaký čas žil v domu na půli cesty. 
Mám dluhy a nepracoval jsem. Po ubytování v azylovém domě jsem za pomoci sociální pracovnice začal 
intenzivně hledat práci. Zpočátku jsem nebyl úspěšný. Pracovníci se mě však snažili psychicky podpořit, proto 
jsem hledání nevzdával. Na azylovém domě jsem žil téměř rok, během něhož jsem vystřídal několik brigád. 
V posledních dvou měsících pobytu jsem si našel práci a přítelkyně podruhé otěhotněla. Měl jsem nějaké peníze 
našetřené, už mě tedy v Pardubicích nic nedrželo. Našel jsem si podnájem, kam jsem se s přítelkyní odstěhoval. 
Jsem moc vděčný za to, že jsem se mohl postavit na vlastní nohy a postarat se o svoji rodinu.

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo 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

Výroční zpráva 2014

18–26 let                                
27–45 let
46–64 let 
65 a více let

24 %
24 %
49 %

3 %

Věková struktura uživatelů v roce 2014
50

25

0

Služby poskytujeme mužům starším 18 let, kteří se ocitli v situaci, kterou 
považují za nepříznivou. Obvykle bývá spojena se ztrátou bydlení. 
Prostory azylového domu nabízejí těmto mužům důstojné podmínky 
k zajištění základních životních potřeb. Snažíme se kladně motivovat 
uživatele služby k aktivnímu přístupu při řešení jejich životní situace
a k návratu zpět do společnosti. Zprostředkováváme jim kontakt

s dalšími sociálními službami, lékaři, úřadem práce apod. Podporujeme a rozvíjíme individuální schopnosti a dovednosti 
klientů a pomáháme jim nalézt správný životní směr.

V roce 2014 využilo naše služby celkem 74 klientů. 
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Otevřel jsem se a naučil se komunikovat

Jmenuji se Tomáš a je mi 25 let. Nejprve jsem žil na ubytovně, odkud mě vyhodili, protože jsem přišel o práci 
a neměl z čeho platit nájem. Když jsem žil na ulici, vzal jsem si nevýhodné půjčky. Pak jsem se dozvěděl o možnosti 
ubytování v domu na půl cesty, kde jsem měl možnost nechat si poradit s hledáním práce a také řešit dluhy. Díky 
spolupráci s pracovníkem se mi povedlo zjistit výši dluhů a to, jaké exekuce jsou proti mně vedeny. Poté jsem si 
sepsal životopis a s pracovníky jsem se začal učit hospodařit, protože jsem zjistil, že mi to moc nejde. Personálu 
jsem se svěřil s tím, že mi před rokem zadrátovali čelist. S jeho pomocí jsem si také našel zubaře, který mi zuby 
ošetřil a dráty vyndal. Tyto problémy bych bez pracovníků sám asi nevyřešil. 
Tady v Domě na půli cesty jsem našel alespoň na chvíli zázemí, dal se do kupy a vyřešil si několik důležitých věcí. 
Také jsem tu našel nové kamarády a řekl bych, že se lépe umím vyjadřovat a komunikovat. Dříve jsem se hodně 
uzavíral do sebe. Nyní odcházím bydlet ke kamarádovi a vím, že když budu potřebovat pomoct, můžu se na 
pracovníky opět obrátit.
 

Poskytujeme 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 u nás najdou i mladí lidé, kteří jsou propuštěni z výkonu 
trestu odnětí svobody, ochranné léčby nebo přichází přímo z ulice. Dům na půli cesty je určen také těm, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni svými vlastními silami zvládnout. Nabízíme dočasné ubytování 
zpravidla na dobu jednoho roku, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 
Poskytujeme trénink zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného začlenění do samostatného 
života.

V roce 2014 žádalo o poskytnutí služby 55 zájemců, vyhověli jsme 33 z nich. Z toho bylo 9 dívek a 24 chlapců. 
V prostorách Domu na půli cesty jsme zřídili novou místnost, hernu, kde mohou uživatelé trávit svůj volný čas relaxací, 
četbou, hraním deskových a společenských her či jinými aktivitami.

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:   
Působnost:  
Telefon: 
E-mail:
Internet:
Facebook: 

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 Pardubice

Dům na půli cesty
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Samostatné bydlení                               
Ulice
Rodina  
Pobytové sociální služby
Ostatní
Neuvedeni

3
4
7
4
6
9

10

5

0

Kam klienti odešli po skončení služby
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Osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou bydlení starším 18 let pomáháme při řešení jejich nepříznivé životní 
situace a snažíme se zmírňovat následky této situace. Každý všední den nabízíme klientům bezpečné zázemí, potravinovou 
pomoc v podobě instantní polévky, kávy a čaje, možnost vysprchovat se, vyprat prádlo a použít oblečení z charitativního 
šatníku. Za pomoci sociálního poradenství pracujeme na tom, aby se jejich situace dále nezhoršovala, a zároveň pomáháme 
udržet jejich přijatelný zdravotní stav (monitorujeme šíření infekčních nemocí). Díky službě se výrazně omezil počet lidí bez 
domova na veřejných prostranstvích a tím i trestná činnost v ulicích.

V roce 2014 jsme pomohli 328 uživatelům během 247 dní, průměrně nás navštívilo 86 klientů za měsíc. Do sociální 
rehabilitace Nový Prostor se zapojilo 34 nových prodejců.

 

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:   
Působnost:  
Telefon: 
E-mail:
Internet: 

nízkoprahové denní centrum
ambulantní

Jana Palacha 324/37, Pardubice
25 uživatelů v jeden okamžik

PO–PÁ  9.00–15.00 hod. 
Pardubice, Pardubický kraj

466 263 428, 773 099 585
ndc@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz

Nízkoprahové denní centrum  

V mezidobí mi pomáhá Nový Prostor
Jmenuji se Peter a pocházím ze Slovenska. Do České republiky jsem přijel za vidinou lepší práce a více peněz, než 
jsem si byl schopný vydělat u nás. Měl jsem u sebe pár drobných a doklady. Že není lehké v Čechách sehnat práci, 
jsem zjistil brzy po příjezdu. V jedné firmě mě nechtěli zaměstnat kvůli nedostatku pracovních zkušeností, jinde 
jim zas vadilo, že nemám stálé bydlení. Tu noc jsem přespal v nádražní hale, byl jsem rád, že mě tam hlídači nechali. 
Ráno ke mně přišel jeden muž a pověděl mi o nízkoprahovém denním centru, kde mi určitě pomohou, i on tam 
chodí, tak že mě tam zavede. Sociální pracovnice mě seznámila se základními službami denního centra (jídlo, 
hygiena) a mým hlavním cílem bylo najít si práci a bydlení. Pomohla mi vytvořit životopis a informovala 
o personálních agenturách v Pardubicích, kde jsem se zaregistroval a dal jim na sebe telefonní číslo a e-mailovou 
adresu, aby mě v případě volného místa kontaktovali. A abych měl do té doby aspoň nějaké finance, začal jsem 
prodávat časopis Nový Prostor. 

Leden

Únor

Březen

Duben

88

80

82

75

Květen

Červen

68

88

Červenec

Srpen

92

83

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

105

101

74

100
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Počet uživatelů v jednotlivých měsících roku 2014
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Squat je můj domov
Jmenuji se Anna, je mi 50 let. Na ulici žiji přibližně patnáct let. Přebývám v dřevěné boudě, kterou jsme
si s partnerem před lety postavili. Tehdy nás několikrát navštívili terénní pracovníci s nabídkou pomoci, my jsme 
však nic nepotřebovali, byli jsme soběstační. Jenže před rokem jsem již svoji situaci přestala zvládat, což bylo 
zapříčiněno zhoršujícím se zdravotním stavem, a přijala jsem zmíněnou pomoc od terénních pracovnic. Na jejich 
doporučení a s jejich pomocí jsem si zařídila občanský průkaz, zaregistrovala se na úřadu práce a požádala 
o příspěvek na živobytí, který nyní pobírám. Jelikož se můj zdravotní stav nadále nelepší, ba naopak zhoršuje, 
rozhodla jsem se také požádat o příspěvek na péči. Terénní pracovnice mě pravidelně navštěvují ve squatu 
a přispívají k tomu, že mohu být tam, kde to mám ráda, kde to považuji za domov.

Aktivně vyhledáváme a kontaktujeme osoby bez přístřeší nebo tímto jevem ohrožené. V jejich přirozeném prostředí jim 
terénní program poskytuje základní sociální poradenství a kontakty na návazné služby (noclehárny, azylové domy, úřady 
práce). Díky tomu se klienti lépe orientují ve své situaci. Náš tým se snaží klienty motivovat ke změně.
Zároveň se pokoušíme informovat veřejnost o problematice života osob bez přístřeší. Díky spolupráci týmu s asistentkou 
prevence kriminality a sociální kurátorkou je zmapována oblast města Pardubic a okolí.  

V roce 2014 jsme pomohli 106 uživatelům služby v centru města, v Polabinách, okolí Parama, na Karlovině, Dubině 
a Dukle, kam jsme pravidelně docházeli. Zároveň jsme po dobu 160 dnů poskytování služby monitorovali i nové lokality. 
Během práce v těchto lokalitách jsme uskutečnili 215 konzultací a rozdali 46 porcí potravinové pomoci.  

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:   
Působnost:  
Telefon: 
E-mail:
Internet:

terénní programy
  terénní

Jana Palacha 324/37, Pardubice
10 uživatelů v jeden okamžik

PO–PÁ 7.00–15.00 hod. 
Pardubice a okolí

466 263 428, 773 099 585
teren.ndc@skp-centrum.cz

www.skp-centrum.cz

Nízkoprahové denní centrum – terénní programy
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Červenec

Srpen

Září

56

50

42
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Na ulici a bez příbuzných
Jmenuji se Marie a na ulici jsem už několik let. Nemám žádné příbuzné, nikoho, na koho bych se mohla obrátit. Na 
ulici jsem se dostala dost lehce. Měla jsem práci i bydlení, ale pak se to všechno nějak pokazilo. Měla jsem přítele, 
který dost pil, a já se občas svezla s ním, přišly dluhy a rozchod. Teď jsem venku a spát chodím do noclehárny. 
Nemám peníze, a to mě vlastně od toho pití teď drží dál. Přemýšlím o tom, že bych mohla jít bydlet na ubytovnu, 
ale nemám práci, a nemám tak z čeho platit. Sociální pracovnice mi říká, že to mám řešit. Uvidím, možná na ni dám 
a zkusím to.

Poskytujeme ženám bez přístřeší pomoc a důstojné uspokojení základních lidských potřeb a podporujeme je v řešení jejich 
životní situace. Noclehárna umožňuje nocleh, stravu večer a ráno, náhradní 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 2014 využilo celkem 44 žen. Poskytli jsme 1540  noclehů. 

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:   
Působnost:  
Telefon: 
E-mail:
Internet:

noclehárny
ambulantní

Na Spravedlnosti 803, Pardubice
šest lůžek (dva 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
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Neutáhnul jsem nájem

Jmenuji se František, je mi 45 let. Služeb noclehárny pro muže jsem začal využívat potom, co jsem byl vystěhován 
z bytu pro neplacení nájmu. Jelikož jsem v invalidním důchodu, byl pro mě problém si dále přivydělat. Nemohl 
jsem nájem, který mi neustále majitelka bytu zvyšovala, utáhnout. Svoje problémy jsem intenzivně řešil se 
sociálním pracovníkem. Doporučil mi podat si žádost na azylový dům pro muže a snažit se řešit svoji situaci. 
Žádost jsem si podal a řešil jsem svoji tíživou situaci se sociální pracovnicí. Společně jsme hledali vhodné bydlení, 
kde by mě mohly navštěvovat moje děti, se kterými bych mohl trávit volný čas. Díky podpoře sociální pracovnice 
jsme společně sehnali bydlení v Pardubicích.

Pokud hledá dospělý muž bez přístřeší důstojné podmínky k uspokojení základních lidských potřeb, může je nalézt 
v noclehárně v Milheimově ulici. Ta nabízí, jak už z názvu vyplývá, hlavně přenocování, ale i zajištění podmínek pro osobní 
hygienu i pro přípravu stravy. Muži mohou tuto instituci využívat opakovaně a kromě výše zmíněných služeb jsou jim 
nabídnuty i informace a podpora pro řešení jejich nepříznivé životní situace.

 V roce 2014 jsme poskytli celkem 3123 noclehů. Služeb noclehárny využilo 152 uživatelů.

Druh služby:
Forma služby:
Sídlo služby:
Kapacita:
Provoz:   
Působnost:  
Telefon: 
E-mail:
Internet:

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

Noclehárna pro muže
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CO SE V ROCE 2014 UDÁLO

XI. ročník benefičního večera pro SKP-CENTRUM, o.p.s.
V neděli 7. prosince 2014 proběhlo na pardubickém zámku benefiční setkání pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Jeho cílem byla 
charitativní dražba uměleckých děl. Výtěžek z této akce byl použit na vybavení koupelny pro klienty Domova Simeon 
v Horním Jelení. Záštitu nad večerem převzal senátor Ing. Petr Šilar a Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje 
zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. Role moderátora se ujal již tradičně Zdeněk Izer. Do dražby bylo darováno 
17 uměleckých děl, 15 z nich se vydražilo za celkovou částku 82 000 Kč. Naše poděkování patří všem umělcům, kteří věnovali 
svá díla, a pomohli tak vytvořit sbírku umění, jejíž výtěžek byl využit ve prospěch dobré věci. Děkujeme také partnerům 
večera, všem dražitelům a donátorům, kteří svou štědrostí pomáhají rozvíjet činnost naší společnosti, jež POMÁHÁ VSTÁT 
již 22 let.

Výroční zpráva 2014

Seznam dárců uměleckých děl:
Darja Čejková, Karel Kafka, Jaromír Košař, Ivana Ossendorfová, Jitka Píšová-Slavíková, Jan Pokorný, Petr Špaček, 
Miloslav Chaloupka, Blanka Velová, Luděk Vojtěchovský, Olbram Zoubek, Kamila Ženatá, Marta 
Benešová-Břehová, Miloš Vojíř, Miloš Chromek, Lucie Staňková.

Parník pluje pro pěstounskou péči
V úterý 24. června 2014 proběhl 2. ročník akce „Parník pluje pro pěstounskou péči“, kterou pořádá SKP-CENTRUM, o.p.s., pro 
pěstounské rodiny z Pardubic a okolí. O plavbu na výletní lodi Arnošt byl stejně jako v roce 2013 velký zájem, nezůstalo jediné 
volné místo. Na palubu s námi nastoupilo 21 pěstounských rodin s téměř padesáti dětmi převážně předškolního a mladšího 
školního věku.

30



Dvouhodinovou plavbu mohli účastníci využít k navazování kontaktů a k neformální výměně zkušeností, děti si mohly za 
pomoci dospělých vyrobit kytičky a parníčky, pro ty nejmenší bylo připraveno malování. Někteří účastníci již sami aktivně 
navrhovali možnosti, jaké další společné akce by mohly pěstounské rodiny uspořádat. 

SKP OPEN CUP 2014
Ve čtvrtek 19. června 2014 uspořádalo SKP-CENTRUM, o.p.s., ve spolupráci 
s LTC Pardubice charitativní tenisový turnaj, jehož výtěžek byl využit ve 
prospěch Domova Simeon. Sportovního klání, které se odehrávalo na 
tenisových kurtech u pardubického zámku, se jako aktivní hráč
i komentátor zúčastnil Martin Dejdar. Z dalších osobností Pardubicka
se s tenisovou raketou na hřišti představili bývalý extraligový hokejista 
Michal Mikeska nebo pardubický radní Jan Němec. Přítomnost známého 
herce pomohla zatraktivnit celou akci a zároveň nalákala zajímavé hráče 
tenisu. „Nejčastěji dělám akce pro dětské domovy, ale věkem se už spíše 
blížím klientům domova důchodců,“ sdělil se smíchem Martin Dejdar. 
„Předchozí tři ročníky námi pořádaného turnaje byly zasvěceny golfu. 
Pro letošek jsme chtěli změnu,“ vysvětlil Mgr. Jiří Pitaš, ředitel 
SKP-CENTRUM, o.p.s. Všem aktivním účastníkům i nehrajícím divákům 
děkujeme za podporu.

Výroční zpráva 2014

Muži jako oběti domácího násilí
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí pořádalo v pořadí již čtvrté diskuzní fórum, tentokrát na téma Muži jako 
oběti domácího násilí aneb ženy, které „nenávidí“ muže. Toto fórum se konalo příhodně v pátek 13. června 2014 od 10.00 
hodin v Integračním centru Kosatec. Záštitu nad celou akcí převzali senátor Ing. Petr Šilar a Ing. Pavel Šotola, člen Rady 
Pardubického kraje. Cílem fóra bylo seznámit odbornou i širokou veřejnost s úskalími tohoto ožehavého jevu. Na úvod 
promluvil Mgr. Jiří Pitaš, ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s. Pak bylo na programu vymezení problematiky domácího
násilí a nebezpečného pronásledování – stalkingu. Toho se ujaly koordinátorka Intervenčního centra
Mgr. Iva Bandžuchová a sociální pracovnice Intervenčního centra Tereza Buchalová, DiS.

Foto: Deník/Jiří Sejkora
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Následovaly vybrané kazuistiky. Po přestávce přišel na řadu krátký film natočený v Intervenčním centru, v němž ohrožený 
muž vypovídal o svých zkušenostech s domácím násilím ze strany své partnerky. Následně se chopili slova PhDr. Roman 
Miletín a PharmDr. et. Mgr. Samuel Jindra z Poradny pro rodinu Pardubického kraje, kteří měli prezentaci s názvem Muži silní 
či slabí. Jako poslední se k danému tématu vyjádřili i zástupci Policie ČR – kpt. Mgr. Josef Sentivan a kpt. Mgr. Petra Karabcová, 
kteří zdůraznili, že muži jako oběti domácího násilí mají stejná práva jako ženy-oběti. Na závěr byl vytvořen prostor pro 
dotazy a diskuzi. Celá akce se shledala s velice pozitivními reakcemi a velká účast naznačuje, že toto téma si zasluhuje více 
pozornosti, než mu bylo dosud věnováno.

Výroční zpráva 2014

 Podpora Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Naše společnost získává prostředky pro svou činnost i díky podpoře 
nadačních organizací. Začátkem roku 2014 jsme se připojili k žádostem
o příspěvek z programu SENIOR Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové s projektem pod názvem „Ošetřovat s klidným srdcem II.“ Ten byl 
vypsán ošetřovatelskou službou k zajištění komplexní ošetřovatelské 
péče o pacienta v domácím prostředí ve spolupráci se zdravotnickým 
týmem. Ošetřovatelská služba nabízí péči terénních zdravotních sester, 
specialistek pro oblast Pardubice a okolí a Holice a okolí. Díky jejich práci 
nemusí být pacient vždy hospitalizován, a může tak zůstat v rodině,
  v prostředí, které důvěrně zná a cítí se v něm dobře. Vybavení této služby pulzním oxymetrem, infuzním stojanem

a chodítkem usnadní práci sestrám a hlavně zajistí pomoc nemocnému. Mnohaleté podpory Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové naší společnosti si nesmírně vážíme. Tímto děkujeme za příspěvek v celkové hodnotě 28 000 Kč.

Ples médií a charity
V sobotu 8. března 2014 jsme uspořádali 3. Pardubický ples médií a charity, který proběhl ve společenském a kulturním 
centru ABC klub, které bylo jeho spolupořadatelem. Základní myšlenkou 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.
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V rámci plesu proběhla dobročinná dražba tří obrázků dětí z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Role dražitele se ujal 
poslanec Parlamentu České republiky a zakladatel SKP-CENTRUM, o.p.s., Ing. Martin Kolovratník. Za tři obrázky – slepičky, 
budíku a sovy – se podařilo díky Vinotéce pánů z Pernštejna získat 27 000 Kč. Vydražené peníze jsou použity na podporu 
Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. Obrázky se ocitly ve výloze Vinotéky pánů
z Pernštejna spolu s fotografiemi vybavení zakoupeného z výtěžku dražby.

Přestěhování Nízkoprahového denního centra
Od 3. února 2014 nás najdete na nové adrese: ul. Jana Palacha 324, Pardubice, budova č. 37. V nově zrekonstruovaných 
prostorách (vchod z ulice Na Staré poště) mohou osoby bez přístřeší využít bezpečné zázemí s potravinovou a hygienickou 
pomocí a sociální poradenství. S denním centrem se přestěhoval i terénní program pro osoby bez přístřeší. V zimním období 
zde také funguje provoz noclehárny, a to v případě naplnění kapacity nocleháren, které fungují při azylových domech.

Východočeské divadlo Pardubice zazpívalo v Domově Simeon
V pátek 24. ledna 2014 zazpívali umělci Východočeského divadla Pardubice slavné muzikálové melodie pro klienty  Domova 
Simeon. Posláním odlehčovací služby Domova Simeon je poskytování sociální péče, ubytování a celodenní stravy 
dospělým lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci problém s péčí o sebe.
Domov Simeon umožňuje rodině či blízkým osobám, jež o ně běžně pečují, čas na nezbytný odpočinek. Klienty svým 
zpěvem potěšila Martina Sikorová, Dagmar Novotná a Petra Janečková. V pásmu zazněly skladby z muzikálu Chicago, Funny 
Girl, Zpívání v dešti a Hello, Dolly! Východočeskému divadlu Pardubice děkujeme za podporu.

Poslanci, na slovíčko!
U kulatého stolu se v pondělí 13. ledna 2014 v ABC klubu v Pardubicích sešli zástupci neziskových organizací s poslanci 
a senátory za Pardubický kraj. Mítink zorganizovala společnost Boii, o. s., ve spolupráci s SKP-CENTRUM, o.p.s. Přítomní 
poslanci a senátoři tak měli možnost seznámit se s fungováním neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Na závěr akce 
došlo k podpisu deklarace o spolupráci.

Být vidět a slyšet
V červnu uspořádala Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (KONEP), ve spolupráci s Pardubickým krajem již počtvrté Burzu 
filantropie, jejíž podstatou je pomoci neziskovým organizacím získat prostředky k uskutečnění projektů, které na 
webových stránkách KONEP soutěží o přízeň veřejnosti a o podporu donátorů.
SKP-CENTRUM, o.p.s., se v roce 2014 zúčastnilo Burzy filantropie s projektem „Být vidět a pomoci vstát – posílení 
důvěryhodnosti neziskové organizace“. Tomuto projektu udělilo Rádio Černá Hora divokou kartu v podobě šeku na částku 
10 000 Kč. Po vzájemné dohodě byla suma využita na výrobu a odvysílání dvou rozhlasových spotů, které prezentovaly 
SKP-CENTRUM, o.p.s., a Domov Simeon v Horním Jelení.

Herna nově v zelené 
Během roku 2014 došlo v Domě na půli cesty k revitalizaci místnosti zvané herna, která kvůli nevyhovujícímu stavu už 
dlouhou dobu neplnila svoji úlohu. Na základě vypracovaného projektu se celkové úpravy ujala firma 
Nedcon Bohemia s.r.o. Rekonstrukce byla rozdělena do tří fází. V první etapě došlo k přepažení prostor, čímž se vytvořila 
nová uzavřená místnost, a vzniklo tak místo pro nerušené setkávání pracovníků a klientů. V místnosti byl položen koberec a 
byla vymalována příjemnou zelenou barvou. V druhé fázi byla nová místnost vybavena na míru zhotoveným nábytkem: 
skříňkou, stolečky, relaxačními vaky a sedáky. Během poslední fáze byly nakoupeny společenské hry. „Z nově upravené 
místnosti máme radost a chtěla bych ještě jednou poděkovat firmě Nedcon Bohemia, s.r.o.,  že se našeho projektu ujala. 
Děkujeme za velmi dobrou kooperaci a za jejich skvěle odvedenou práci,“ zhodnotila dar zmiňované společnosti 
koordinátorka služby Mgr. Šárka Zbiňová. 
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Nové postele v azylovém domě
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích uspěl u státního podniku Lesy ČR s projektem zaměřeným na 
zkvalitnění bydlení pro maminky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a musely požádat o pomoc azylový 
dům. Díky podpoře Lesů ČR jsme zakoupili jedenáct nových postelí, deset matrací a také pět kusů velkých a šest kusů 
menších šatních skříní. Mohli jsme tak v pokojích vyměnit postele a skříně, které již nevyhovovaly požadavkům 
příjemného bydlení. Bezpečné a funkční bydlení je základem pro další poskytování pomoci ženám a dětem, což je naším 
posláním.

Nadšení klienti i pracovníci
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO ve Vysokém Mýtě se v září 2014 přestěhovalo z původní adresy na kraji města 
do nových prostor blíže samotnému centru do ulice Husova 146. Nově zrekonstruované prostory o rozloze 232 m jsou 
rozčleněny na následující místnosti: hrací místnost „Pohodárna“, sportovní a taneční místnost s prostorem pro výtvarnou 
činnost a kuchyňkou „Sálek“, „Kumbálek“ s hudebními nástroji, „Učebna“ s prostorem pro doučování a přístupem
k počítačům s internetem, kancelář pracovníků s kuchyňkou a sociální zázemí. „Přestěhováním EMKA došlo k lepší místní 
dostupnosti služby pro klienty, což se odrazilo i ve zvýšené návštěvnosti. Denně naši službu navštíví přibližně 40 
klientů a máme několik nových zájemců,“ popsala situaci koordinátorka Kateřina Rejmanová, DiS. Z prostor jsou nadšeni jak 
pracovníci, tak samotní klienti. „Nové zázemí nám přineslo novou energii do práce. Tím, že teď EMKO navštěvují i klienti, 
které jsme dosud potkávali pouze nahodile v rámci terénní práce, bude naše vzájemná spolupráce stabilní a kontinuální,“ 
doplnily pracovnice v sociálních službách Hana Dvořáková a Renata Dostálková. Se stěhováním pomohli pracovníci 
Technických služeb města Vysoké Mýto, za což jim tímto děkujeme.

 

Herna v Domě na půli cesty
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Sportem proti pasivitě
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO ve Vysokém Mýtě se již potřetí zapojilo do projektu Sportem proti pasivitě 
financovaného městem Vysoké Mýto. Hlavním cílem bylo v rámci čtyř odpolední nabídnout smysluplné trávení 
prázdninového volného času. Projekt byl zaměřen na děti a mládež ve věku 6–26 let z Vysokého Mýta a blízkého okolí, kteří 
často tráví svůj volný čas pasivně. První tři sportovní odpoledne se uskutečnila na hřišti v areálu ZŠ Jiráskova, kde 
byly k dispozici sporty jako basketbal, fotbal, skákání do písku, překážková a běžecká dráha. Pro menší účastníky jsme 
připravili švihadla, frisbee, ogo, kuželky, líný tenis, diabola a mnoho dalšího. Čtvrté sportovní odpoledne proběhlo v parku 
u Centra sociálních služeb, kde jsme přichystali i relaxační výtvarné techniky. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 40 stávajících 
uživatelů služby a 15 nových zájemců. Přišli se na nás podívat i rodiče.

Posílená práce s matkou a dítětem 
Dětské centrum v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi 
poskytuje pomoc dětem a jejich matkám, které se ocitly ve složité životní 
situaci. Pomáhá připravit děti na vstup do mateřských a základních 
škol a při zvládání školních povinností. V roce 2014 jsme v Dětském centru 
více posílili práci s dvojicí matka – dítě, neboť tento vztah je klíčový pro růst 
dítěte, jeho orientaci ve společnosti a nastavení vlastního hodnotového 
systému. Dětské centrum podporuje Statutární město Pardubice z fondu 
prevence kriminality.
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Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
V červnu 2014 byla zahájena realizace projektu „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských 
lokalit v Pardubickém kraji II“ v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež – Free klub (NZDM – FK) v Pardubicích. Projekt byl 
uskutečňován po dobu 12 měsíců a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. V NZDM – FK sociální službu poskytovali dva pracovníci na celý úvazek. Cílovou skupinou se staly osoby ve věku 
od 15 do 26 let žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubicích. „S klienty do 20 let věku se pracovníci 
věnovali otázce dalšího vzdělání, motivaci k němu, poradenství, případně přípravě na přijímací řízení a doprovodu k němu. 
U starších klientů se již objevilo téma nezaměstnanosti, finanční negramotnosti a s tím spojené zadluženosti či trestné 
činnosti. Pracovníci se především snažili motivovat k řešení situace, dále poskytli odborné poradenství, případně odkázali 
na návazné služby, nabídli doprovod,“ vysvětlila koordinátorka NZDM – FK Monika Škvrnová, DiS.

Profesní rozvoj zaměstnanců v letech 2014 a 2015
Díky výše uvedenému projektu jsou pokrývány vzdělávací potřeby zaměstnanců žadatele SKP-CENTRUM, o.p.s., a partnera 
projektu společnosti CEDR Pardubice, o.p.s. Celkem je v projektu podpořeno 58 pracovníků v sociálních službách, 
sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků sociálních služeb, kteří napomáhají společenské integraci cílových skupin, 
jimiž jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením v Pardubickém kraji. Projekt je realizován v návaznosti na legislativní 
požadavky zákona o sociálních službách týkající se vzdělávání pracovníků a naplňování požadavků standardů kvality 
sociálních služeb. V rámci projektu je realizováno 13 akreditovaných vzdělávacích kurzů, jejichž témata vzešla
z dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci žadatele a partnera projektu. Vzdělávací kurzy jsou realizovány ve 
spolupráci s externími dodavateli akreditovaných vzdělávacích kurzů MPSV.

Víkendové útočiště
Celý rok 2014 v NZDM – Free klub pokračoval provoz Víkendového Free klubu, který zahájil činnost
v listopadu 2013. Přístupný byl v sobotu i v neděli v době od 14.00 do 18.00 hodin v Jungmannově ulici 2550. Podpořil ho 
sbírkový projekt „Pomozte dětem“ organizovaný Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Klub poskytl 
útočiště více než 150 dětem a mladým lidem, kteří v něm měli možnost trávit volný čas aktivně a smysluplně. Myšlenka 
zrealizovat bezplatný víkendový klub pro děti a mládež přišla přímo z podnětu cílové skupiny. Účelem tohoto projektu bylo 
zamezení sociálně patologických jevů, které vycházejí z pocitu nudy a nenaplněného volného času dětí a mladých lidí.

Elektrárny Opatovice podpořily Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
U společnosti Elektrárny Opatovice uspěl projekt na nákup pracovních stolů a židlí pro ženy a děti v azylovém domě. 
Vybaveno jimi bylo 10 pokojů žen a dětí. Díky tomu se zajistilo vhodné prostředí především pro předškolní a školní děti
v jejich pokojích, aby se mohly po materiální stránce plnohodnotně připravovat do školy, věnovat se svým případným 
zálibám a hrám, ke kterým je vybavení stolem a židlí nezbytností. Až 70 % žen v azylovém domě má děti školního věku.
Pro tyto matky je stůl a židle v pokoji nezbytným zařízením, které potřebují využívat k přípravě dětí do školy, případně 
k vlastní práci.
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Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.
Rozvaha SKP-CENTRUM, o.p.s.  (v tisících Kč) k 31. 12. 2014

AKTIVA k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014

6 3606 342Dlouhodobý majetek celkemA.
00Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.

18 59818 348Dlouhodobý hmotný majetek celkemII.

00Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

12 23812 006Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV.

8 7893 670Krátkodobý majetek celkemB.

00Zásoby celkemI.

1 7172 866Pohledávky celkemII.

7 048652Krátkodobý finanční majetek celkemIII.

24152Jiná aktiva celkemIV.

15 14910 012AKTIVA CELKEM

PASIVA k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014

5 0294 664Vlastní zdroje celkemA.
4 6454 321Jmění celkemI.

41XÚčet výsledku hospodaření

X18Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

343325Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

384343Výsledek hospodaření celkemII.

10 1205 348Cizí zdroje celkemB.

1 014811Rezervy celkemI.

189333Dlohodobé závazky celkemII.

8 5774 200Krátkodobé závazky celkemIII.

3404Jiná pasiva celkemIV.
15 14910 012PASIVA 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 2014

HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ

7 829

NákladyA.
838

10 277

Spotřebované nákupy celkem

932

21 096

Služby celkem

3 761

0

Osobní náklady celkem

295

8

z toho mzda ředitele

9

187

Daně a poplatky celkemIV.

67

357

Ostatní náklady celkemV.

79

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem

VI.

0

0

Poskytnuté příspěvky celkemVII.

0

39 754

Daň z příjmu celkemVIII.

5 686NÁKLADY CELKEM

ČINNOST
CELKEM

I.

II.
III.

8 667

11 209
24 857

295
17

254
436

0
0

45 440

HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ

5774

VýnosyB.
5 655

0

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

0

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

126

Aktivace celkem

59

161

Ostatní výnosy celkem

0

607

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

V.

110

32 994

Přijaté příspěvky celkemVI.

0

39 662

Provozní dotace celkemVII.

5 824

-92

VÝNOSY CELKEM

138

0

Výsledek hospodaření před zdaněnímC.

5daň z příjmu

ČINNOST
CELKEM

I.

II.
III.

11 429

0
0

185
161

717
32 994

45 486
46

5
-92 133Výsledek hospodaření po zdanění 41D.

IV.
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SKP OPEN CUP 2014
Ve čtvrtek 19. června 2014 uspořádalo SKP-CENTRUM, o.p.s., ve spolupráci 
s LTC Pardubice charitativní tenisový turnaj, jehož výtěžek byl využit ve 
prospěch Domova Simeon. Sportovního klání, které se odehrávalo na 
tenisových kurtech u pardubického zámku, se jako aktivní hráč
i komentátor zúčastnil Martin Dejdar. Z dalších osobností Pardubicka
se s tenisovou raketou na hřišti představili bývalý extraligový hokejista 
Michal Mikeska nebo pardubický radní Jan Němec. Přítomnost známého 
herce pomohla zatraktivnit celou akci a zároveň nalákala zajímavé hráče 
tenisu. „Nejčastěji dělám akce pro dětské domovy, ale věkem se už spíše 
blížím klientům domova důchodců,“ sdělil se smíchem Martin Dejdar. 
„Předchozí tři ročníky námi pořádaného turnaje byly zasvěceny golfu. 
Pro letošek jsme chtěli změnu,“ vysvětlil Mgr. Jiří Pitaš, ředitel 
SKP-CENTRUM, o.p.s. Všem aktivním účastníkům i nehrajícím divákům 
děkujeme za podporu.

Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.
Zdroje financování SKP-CENTRUM, o.p.s., v roce 2014

Provozní zdroje financování SKP-CENTRUM, o.p.s.
19,18 %8 725 823 KčMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR

0,60 %273 145 KčMinisterstvo spravedlnosti ČR

0,02 %9 508 KčMinisterstvo zdravotnictví ČR

1,49 %679 938 KčESF - OP LZZ 

28,50 %12 962 338 KčIndividuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ

2,41 %1 095 076 KčÚřad práce

5,20 %2 366 000 KčPardubický kraj

14,44 %6 566 705 KčStatutární město Pardubice

0,69 %315 076 KčOstatní města a obce

12,58 %5 720 944 KčPříjmy od uživatelů služeb

12,10 %5 502 450 KčTržby zdravotnického zařízení

0,38 %170 574 KčNadace, příspěvky
1,20 %546 079 KčDary věcné a finanční

0,19 %88 500 KčBenefice a dražby

1,02 %462 655 KčOstatní výnosy

100,0 %45 484 811 KčCelkem

Struktura příspěvků státní správy a samosprávy 

26,45 %8 725 823 KčMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR
0,83 %273 145 KčMinisterstvo spravedlnosti ČR

0,03 %9 508 KčMinisterstvo zdravotnictví ČR

2,06 %679 938 KčESF - OP LZZ 

39,29 %12 962 338 KčIndividuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ

3,32 %1 095 076 KčÚřad práce

7,17 %2 366 000 KčPardubický kraj

19,90 %6 566 705 KčStatutární město Pardubice

0,95 %315 076 KčOstatní města a obce

100,0 %32 993 609 KčCelkem

Výroční zpráva 2014 39



Výroční zpráva 2014

 Podpora Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Naše společnost získává prostředky pro svou činnost i díky podpoře 
nadačních organizací. Začátkem roku 2014 jsme se připojili k žádostem
o příspěvek z programu SENIOR Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové s projektem pod názvem „Ošetřovat s klidným srdcem II.“ Ten byl 
vypsán ošetřovatelskou službou k zajištění komplexní ošetřovatelské 
péče o pacienta v domácím prostředí ve spolupráci se zdravotnickým 
týmem. Ošetřovatelská služba nabízí péči terénních zdravotních sester, 
specialistek pro oblast Pardubice a okolí a Holice a okolí. Díky jejich práci 
nemusí být pacient vždy hospitalizován, a může tak zůstat v rodině,
  

VÝROK AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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Nové postele v azylovém domě
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích uspěl u státního podniku Lesy ČR s projektem zaměřeným na 
zkvalitnění bydlení pro maminky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a musely požádat o pomoc azylový 
dům. Díky podpoře Lesů ČR jsme zakoupili jedenáct nových postelí, deset matrací a také pět kusů velkých a šest kusů 
menších šatních skříní. Mohli jsme tak v pokojích vyměnit postele a skříně, které již nevyhovovaly požadavkům 
příjemného bydlení. Bezpečné a funkční bydlení je základem pro další poskytování pomoci ženám a dětem, což je naším 
posláním.

Výroční zpráva 2014

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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Posílená práce s matkou a dítětem 
Dětské centrum v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi 
poskytuje pomoc dětem a jejich matkám, které se ocitly ve složité životní 
situaci. Pomáhá připravit děti na vstup do mateřských a základních 
škol a při zvládání školních povinností. V roce 2014 jsme v Dětském centru 
více posílili práci s dvojicí matka – dítě, neboť tento vztah je klíčový pro růst 
dítěte, jeho orientaci ve společnosti a nastavení vlastního hodnotového 
systému. Dětské centrum podporuje Statutární město Pardubice z fondu 
prevence kriminality.

Výroční zpráva 2014

Poděkování donátorům a sponzorům

Hlavní poskytovatelé finančních prostředků na zajištění činnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Úřad práce ČR
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Město Horní Jelení
Město Vysoké Mýto

Poděkování všem firmám, organizacím a soukromým dárcům za finanční i materiální dary 
poskytnuté v roce 2014 (v abecedním pořadí):
A.C. in, s.r.o.
ASTRALEX, s.r.o.
Benešová-Břehová Marta
C&A Moda, s.r.o.
Cukrárna Libuše
Čejková Darja
Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o.
Dostálek Pavel
Dražková Hana
ELBAS, s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích
GM electronic, spol. s r.o.
Chaloupka Miroslav
Chromek Miloš
JaJa Pardubice, s.r.o.
Kafka Karel
KOPA SPORT, s.r.o.
Košař Jaromír
Lang Jan
Lesy České republiky, s.p.
Město Kolín
Městské Lesy Hradec Králové, a.s.
Nadace Agrofert
Nadační fond Albert
Nadace rozvoje občanské společnosti

Srdečně děkujeme všem, kdo podpořili naše aktivity v roce 2014 prostřednictvím finančního nebo věcného daru. Vaše 
pomoc byla využita 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 děkujeme všem za podporu a věříme, že nám 
a našim klientům zachováte přízeň i v dalších letech.

Nedcon Bohemia, s.r.o.
Obec Rybitví
Ossendorfová Ivana
Pacific Direct, s.r.o.
Píšová-Slavíková Jitka
Pokorný Jan
Potravinová banka Vysočina, o.s.
SIVAK medical technology, s.r.o.
Snopek Václav
Staňková Lucie
Špaček Petr J.
TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r.o.
Tesco Stores ČR, a.s.
TRAFFIC, a.s.
UNITED BAKERIES, a.s.
Velová Blanka
VIAMILK, a.s.
Vinařová Marie
VÍNO KAMELOT, s.r.o.
Vojíř Miloš
Vojtěchovský Luděk
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Zoubek Olbram
Žáček Josef
Ženatá Kamila
Život 90
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www.skp-centrum.cz

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


