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Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

v roce 2012 si SKP-CENTRUM připomnělo dvacet let od svého založení.

Po 20 let SKP-CENTRUM, následuje původní myšlenky svých zakladatelů 
a neustále zlepšuje možnosti pomoci v sociální oblasti. Za dobu dvacetile-
tého působení došlo i v samotné organizaci k několika zásadním změnám, 
které vedly ke zvýšení kvality služeb naší společnosti.

V  roce 2007 se občanské sdružení SKP-CENTRUM, o.s., z důvodu legislativ-
ních požadavků transformovalo na obecněprospěšnou společnost SKP- 
CENTRUM, o.p.s. Do roku 2012 došlo v organizaci ke vzniku nových služeb, 
jako jsou např.: Domov Simeon - odlehčovací služba a domov pro osoby se 
zdravotním postižením v Horní Jelení; Krizová pomoc při Městském azylo-
vém domě pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích; Podpora rodiny; Přechod-
né zaměstnání jako prevence kriminality a Terénní program v sociálně vylou-
čených romských lokalitách v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí.

Nejdůležitější však je, že za celou dobu činnosti mohlo SKP-CENTRUM díky 
svým pracovníkům pomoci i několika tisícům lidí, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci.

Krédem společnosti je - POMÁHAT VSTÁT. Opravdový čin, který je skutečným 
projevem lásky k bližnímu.

Děkujeme tímto všem zakladatelům společnosti, všem bývalým a stávajícím 
zaměstnancům za jejich obětavou práci. Poděkování patří také všem našim 
donátorům, sponzorům, institucím státní správy, samosprávy a nadacím, 
které ochotně pomáhají k rozvoji této práce v sociálních službách.

Ing. Michael Skalický, Ph.D. 
ředitel společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.

Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s.
poslání
Posláním obecněprospěšné 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. Provo-
zujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních 
a sociálně-zdravotních služeb. 

cíle
Kvalita - poskytování kvalitních sociálních služeb.
Spolupráce - kvalitní interní a externí spolupráce.
Image - pozitivní image společnosti.

kvalita
Sociální služby jsou určeny lidem, kteří z mnoha důvodů ztrácejí 
schopnost žít plnohodnotný život ve společnosti druhých lidí. Ne-
obejdou se bez pomoci a podpory od svých blízkých či ze strany 
poskytovatelů sociálních služeb. Pomoci člověku překonat obtíž-
né životní období, vrátit jeho životu smysl, jedinečnost a důstoj-
nost vyžaduje vysoké nasazení, profesionalitu a odbornost všech 
pracovníků. Vysoká kvalita poskytovaných služeb pozitivně ovliv-
ňuje image společnosti. 

Pro poskytování kvalitních sociálních služeb ve společnosti 
 SKP-CENTRUM, o.p.s., jsou stanoveny následující cíle:
•	 zajistit odbornou úroveň poskytovaných služeb,
•	 zabezpečit efektivní a smysluplné využívání poskytnutých  
 finančních prostředků,
•	 rozvíjet odpovídající profesní kompetence všech pracovní- 
 ků společnosti,
•	 podporovat další vzdělávání pracovníků společnosti,
•	 zajišťovat odpovídající podmínky pro poskytování sociál-  
 ních a sociálně-zdravotních služeb.

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

Pro rozvoj kvalitní interní a externí spolupráce jsou stanoveny 
tyto cíle:
•	 vytvářet pozitivní pracovní klima na všech místech, kde   
 společnost poskytuje své služby,
•	 rozvíjet odpovídající profesní kompetence všech pracovní- 
 ků společnosti,
•	 podporovat otevřenou komunikaci ve společnosti, 
•	 projevovat opravdový zájem o každého uživatele služby,
•	 aktivně vstupovat do partnerských vztahů s jinými posky- 
 tovateli sociálních služeb, s dalšími organizacemi a institucemi.

image
Oblast působení společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., je velmi širo-
ká, organizace při své činnosti spolupracuje s mnoha externími 
partnery. Pracovníci společnosti tak vytvářejí nejen povědomí 
o  lidech, kteří jsou jejími klienty, ale vytvářejí obraz o způsobu 
práce v SKP-CENTRUM, o.p.s., o pohledu na sociální problematiku, 
o vztazích uvnitř společnosti. 

Pro pozitivní image společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., - jsou sta-
noveny následující cíle:
•	 ve vztazích s odbornou i laickou veřejností vystupovat jako  
 zaměstnanec společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., nikoli  
 pouze jako zaměstnanec jednotlivé služby,
•	 podněcovat pracovníky, aby svým chováním pomáhali  
 vytvářet dobré jméno společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.,
•	 zajistit prezentaci SKP-CENTRUM, o.p.s., jednotným způsobem.
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ŘEDITEL
ŠTÁB:

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

EKONOM DIVIZE1 DIVIZE 2

Úsek kvality a projektového řízení

Personální úsek

Ekonomický úsek

MĚSTSKÝ AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY 
A MATKY S DĚTMI 

MĚSTSKÝ AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY 
A MATKY S DĚTMI - KRIZOVÁ POMOC

NOCLEHÁRNA PRO ŽENY 

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM  - 
TERÉNNÍ PROGRAMY

NOCLEHÁRNA PRO MUŽE 

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY 
S DĚTMI VYSOKÉ MÝTO 

DOMOV SIMEON – ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBY 

DOMOV SIMEON – DOMOV PRO OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ JELENÍ 
A OKOLÍ

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (OS)OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

DŮM NA PŮLI CESTY 

INTERVENČNÍ CENTRUM 

PORADNA PRO PODPORU RODINY

PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁNÍ

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

PROBAČNÍ PROGRAM 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ – FREE KLUB 

TERÉNNÍ PROGRAM PŘI NZDM FREE 
KLUB 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ – EMKO VYSOKÉ MÝTO  

TERÉNNÍ PROGRAM V SOCIÁLNĚ VYLOUČE-
NÝCH ROMSKÝCH LOKALITÁCH v Pardubicích

TERÉNNÍ PROGRAM V SOCIÁLNĚ VYLOUČE-
NÝCH ROMSKÝCH LOKALITÁCH v Ústí nad Orlicí

PODPORA RODINY 

Struktura
společnosti
SKP-CENTRUM o.p.s.Název organizace:  SKP-CENTRUM, o.p.s.

Právní forma: obecněprospěšná společnost

Adresa: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

IČ: 275 34 804

Telefon: 464 629 618

E-mail: info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Bankovní spojení: 221077482/0300

SKP-CENTRUM, o.p.s., je registrována v rejstříku obecně prospěšných 
společností vedených Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vlož-
ka 176.

SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem soci-
álních služeb na území Pardubického kraje, který v regionu zajišťuje ši-
roké spektrum pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb, 
z  nichž některé jsou v místě svého působeni jedinečné a nemají alterna-
tivu v jiném poskytovateli.

V roce 2012 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., 21 sociálních služeb re-
gistrovaných dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, provozo-
valo nestátní zdravotnické zařízení (Ošetřovatelskou službu) a v  rámci 
služby Přechodné zaměstnání vykonávalo výchovné opatření Probační 
program.

Změna zakládací listiny společnosti:
Na základě usnesení správní rady společnosti ze dne 10.9.2012 byla roz-
šířena doplňková činnost společnosti o preventivní programy.

ředitel společnosti
Ing. Michael Skalický, Ph.D.

správní rada
Předseda správní rady:

Ing. Petr Šilar 

Členové správní rady:

Petr Tupec

Ing. Vlastimil Ročeň

dozorčí rada:
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

Základní údaje a kontakty
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Poskytované služby
Rodina a děti
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě 
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Krizová pomoc 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub 
Terénní program při NZDM – Free klub 
Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubicích 
Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách v Ústí nad Orlicí 
Podpora rodiny  
Poradna pro podporu rodiny 
Intervenční centrum 
Přechodné zaměstnání – Sociální rehabilitace 
Přechodné zaměstnání – Probační program

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

Osoby bez přístřeší
Azylový dům pro muže 
Dům na půli cesty 
Nízkoprahové denní centrum 
Nízkoprahové denní centrum - terénní programy 
Noclehárna pro ženy 
Noclehárna pro muže
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Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi ve Vysokém Mýtě

Jmenuji se Jana, mám čtyři děti, tři holky (13, 
11 a 1 rok) a jednoho kluka (6 let). S manželem 
jsem se už třikrát chtěla rozvést, ale vždycky 
jsem žádost u soudu stáhla. Pokaždé, když mne 
s dětmi slovně napadal a chodil opilý, bez peněz 
a bez práce, mne ujišťoval, že vše bude jiné. Našel 
si práci a vypadalo to opravdu dobře a na usmíře-
nou jsme si pořídili nejmladší dceru Adélku. Jak-
mile se však narodila, začala se situace opakovat. 
Alkohol, drogy, ztráta práce, dokonce na mne 
poprvé „sáhnul“. To byl pro mě signál, který mi 
dal najevo, že musím odejít. „Sbalila“ jsem děti, 
a jelikož jsem nechtěla zůstávat v Hradci, sehna-
la jsem si kontakt na Azylový dům ve Vysokém 
Mýtě. 
S pomocí sociální pracovnice jsem podala žá-
dost o rozvod, dala manželovi zákaz návštěv 
a  začala samostatně vést „svou“ domácnost. 
Žádost je stále podaná, ale manžel se sna-
ží mne i děti dostat domů i přesto, že jsem 

zjistila, že má milenku. Celá situace je těžká 
a složitá, ale děti si zde rychle zvykly, líbí 

se jim tu a pomalu začínám doufat, že se 
vše v lepší obrátí.

Druh sociální služby: azylové domy
Forma sociální služby: pobytová
Místo provozování služby: Plk.B.Kohouta 914, Vysoké Mýto
Kapacita:  24 lůžek (9 pokojů)
Provoz: nepřetržitý
Působnost: Vysoké Mýto, Pardubický kraj
Telefon: 461 102 356, 773 449 991
E-mail: adz.info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě poskytuje 
ubytování na dobu nezbytně nutnou bezdětným ženám a matkám 
s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou 
bydlení a nemohou tuto situaci řešit samy.
V azylovém domě najdou vlídný přístup a pochopení za strany pra-
covníků, pomoc a podporu při návratu do běžného života.
Sociální pracovnice služby poskytují základní a odborné sociální po-
radenství, krizovou intervenci, pomoc při vypracování písemných 
žádostí a zprostředkování kontaktů se třetími subjekty.
Služba je v provozu od 1.1.2011. Je poskytována v nově postaveném 
objektu Centra sociálních služeb.
Azylovému domu se podařilo získat sponzorské dary od firmy Pom-
po a.s.  – hračky pro děti na Vánoce.

Jmenuji se Petra, je mi 42 let a bydlím  tu se 
dvěma dětmi. Žila jsem u rodiny svého bývalé-
ho manžela. Azylový dům mi doporučila moje 
sestra. Přišla jsem sem ve velmi špatném psy-
chickém stavu. V  rodině, ve které jsem bydlela, 
bylo násilí vůči mně normální. Nemohla jsem to 
unést a musela pryč. Tady mám klid a přijde mi 
skoro nezvyklé, že tu jsou na mě lidi hodní. Našla 
jsem ztracené zázemí, i když vím, že tu nemůžu 
být napořád, ale to nevadí. Pomalu se stavím na 
vlastní nohy.
Svou situaci pravidelně probírám se sociální pra-
covnicí. Dokonce mě tu dostihly nějaké špatné 
záležitosti z  minulosti a pracovníci mě v  jejich 
řešení podpořili a stále podporují. Hledám si tu 
práci, teď mám jen přivýdělek, takže chci něco 
trvalejšího.  A taky se už musím poohlížet po 
samostatném bydlení. I v  tom mi tu pracov-
níci pomáhají. Teď už věřím, že budu s dětmi 
v pořádku.

Druh sociální služby: azylové domy
Forma sociální služby: pobytová
Místo provozování služby: Na Spravedlnosti 803, Pardubice
Kapacita:  50 lůžek (24 pokojů)
Provoz: nepřetržitý
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 466 636 077, 777 765 835
E-mail: madz@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi pomáhá ženám a je-
jich dětem překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, 
jsou bez finančních prostředků, bez pomoci rodiny, partnera či přá-
tel. Nabízí ubytování ve vybavených pokojích zpravidla nepřevyšu-
jící 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 finanční-
mi prostředky a pomoc při hledání navazujícího bydlení a zaměstná-
ní. Pomoc v azylovém domě mohou vyhledat ženy, které jsou obětí 
domácího násilí, jsou v rodinné či sociální krizi nebo jsou bez přístře-
ší či po návratu z výkonu trestu.

Městský azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi

Odkud uživatelka služby přichází

Rodina, nefunkční vztahy 30 %
Ztráta bydlení  51 %
Po intervenci třetího subjektu  11 %
Z jiné sociální služby  8 %

Odchod uživatelek azylového domu

K rodině 13 %
Do jiného zařízení 6 %
Na ubytovnu 31 %
Do podnájmu 25 %
Jiné - neuvedly 25 %
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Jmenuju se Maruška, bude mi 15 let a do EMKA 
chodím už čtyři roky. Nejdřív jsem tam chodila 
jen kvůli volnočasovkám, hlavně pinci a počí-
tačům. Holky, co v EMKU pracují, se mi vždycky 
věnovaly a povídaly si se mnou. Za to jsem byla 
hodně ráda, protože mám ještě čtyři sourozence, 
doma je pořád rachot a já nemám moc místa na 
pokec s někým mezi čtyřma očima. Holkám jsem 
začala čím dál tím víc věřit, protože mi pomoh-
ly vyřešit jeden docela velkej průšvih, u kterýho 
asistoval i sociální kurátor, dodávaly mi odvahu 
a tak. Nedávno jsem potřebovala pomoct s při-
hláškou na školu. Holky se mi opravdu věnovaly, 
prošly se mnou všechny možný nabídky obo-
rů a pak jsme společně vybraly to, co mě snad 
bude nejvíc bavit. I když budu muset dojíždět 
trochu dál, jsem ráda, že neskončím na učňá-
ku v Mejtě, kde není moc výběr z oborů. Vím, 
že za holkama do EMKA můžu přijít kdykoli a 
s čímkoli, buď si jen tak pokecat o  tom, co je 
novýho, nebo i s jakýmkoli průšvihem, kte-

rej mi pomůžou vyřešit.

Druh sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma sociální služby: terénní a ambulantní
Místo provozování služby: Průmyslová 168, Vysoké Mýto
Kapacita:  10 uživatelů na 1 pracovníka v jeden okamžik
Provoz: klub: PO-ČT 13:30 – 17:30 hod., PÁ 12:00 – 16:00
 terén: PO a PÁ 10:00 – 12:00, ST 12:00 – 14:00
Působnost: Vysoké Mýto a okolí
Telefon: 461 102 351, 774 658 597
E-mail: emko@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO nabízí dětem a mláde-
ži 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. Pracov-
níci prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit, poskytová-
ním informací a odborné podpory a pomoci pomáhají zmírňovat jejich 
složitou životní situaci. Aktivity nebo radu a podporu poskytují pracov-
níci v klubu nebo venku na ulici.
V roce 2012 využilo služeb NZDM EMKO 117 uživatelů ve věku 6 – 26 let, se 
kterými bylo realizováno 3 634 kontaktů.

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež - EMKO

Jmenuji se Monika a je mi 39 let. Bydlela jsem 
s manželem v menším městě. Měli jsme doma 
neshody, vlastně mě bil. Jednou tak, že jsem 
skončila v  nemocnici. Domů jsem se vrátit ne-
mohla, ani nechtěla. Nevěděla jsem co a jak, nic 
jsem neměla, ani peníze, jen pár osobních věcí. 
Volali jsme s  pracovnicí z  nemocnice do azylo-
vého domu a tady nám nabídli službu Krizové 
pomoci.  Šla jsem tedy na Krizovou pomoc, bylo 
mi zle a nevěděla jsem, co budu dělat dál. Soci-
ální pracovnice si se mnou o situaci popovídala 
a nabídla mi bydlení v azylovém domě. Také mi 
pomohla vyjednat sociální dávky v mém bydli-
šti, abych měla na jídlo a na bydlení.  Teď mám 
tedy kde být a jsem za to ráda.

Druh sociální služby: Krizová pomoc
Forma sociální služby: pobytová
Místo provozování služby: Na Spravedlnosti 803, Pardubice
Kapacita:  3 lůžka a postýlka (1 pokoj)
Provoz: nepřetržitý
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj, celá ČR
Telefon: 466 636 077, 777 765 835
E-mail: madz@skp-centrum.cz
Internet: 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 měly nastalou kri-
zovou situaci řešit nebo ji aktuálně nedokáží řešit vlastními silami. 
Služba klientkám zajišťuje bezpečné prostředí v azylovém domě pro 
ženy a matky s dětmi, maximálně čtyřdenní ubytování, základní po-
travinovou a hygienickou pomoc, psychickou podporu a informační 
servis odborných pracovníků. S  pomocí pracovníků služby hledají 
klientky možná řešení jejich složité životní situace.  V roce 2012 byla 
služba využita 146 dní.

Městský azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi – Krizová pomoc

Počty uživatelů

Dívky 6 – 14 let 30 (26 %)
Dívky 15 – 26 let 17 (15 %)
Chlapci 6 – 14 let 30 (26 %)
Chlapci 15 – 26 let 40 (33 %)
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Druh sociální služby: terénní programy
Forma sociální služby: terénní
Místo provozování služby: Jungmannova 2550, Pardubice
Kapacita:  10 uživatelů na 2 pracovníky v jeden okamžik
Provoz: PO a ST 14:00 – 18:00 hod.
 ÚT a ČT 14:00 – 19:00 hod.
 PÁ 13:00 – 17:00 hod. 
Navštěvované lokality: Višňovka, Dukla, centrum, Dubina, Polabiny,  
 Stavařov a Cihelna,
Působnost: Pardubice
Telefon: 464 629 614, 774 658 593
E-mail: teren@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz
Facebook: 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. 
Terénní pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují děti a mládež v jejich přiro-
zeném prostředí (na hřištích, v parcích, nákupních centrech apod.) a nenásilnou 
formou jim nabízejí možnosti smysluplného a bezpečného trávení volného času, 
informace, odbornou podporu a pomoc, a zmírňují tak jejich nepříznivou situaci.
Nedílnou součástí práce terénních pracovníků je mapování a následná prevence 
výskytu sociálněpatologických jevů a spolupráce se základními a středními škola-
mi. V roce 2012 využilo služby Terénní program při NZDM - Free klub 182 uživate-
lů ve věku 6 – 26 let ( 79 děvčat a 103 chlapců) , se kterými bylo realizováno  3 253 
kontaktů. Službu zajišťovali 2 sociální pracovníci, kteří ve vybraných lokalitách 
strávili v součtu 1 060 hodin.

Terénní program 
při NZDM – Free klub

Ahoj, říkejte mi Štěpa. Je mi 16 let. Volný čas 
trávím venku s  partou. Sedíme v  parku na la-
vičce a drbeme svět. Nedávno se u nás zastavily 
dvě holky, představily se jako terénní pracovni-
ce. Zapovídaly jsme se s nimi, líp se seznámily 
a teď se vídáme pravidelně. Mám už nějaký zku-
šenosti s klukama. Poslední vztah byl teda prů-
švih. S  tím klukem jsme spolu chodili 3 měsíce, 
ale pak začal dost žárlit, dokonce mě jednou zbil. 
Doma ani kámošům jsem nic neřekla. Když přišly 
vzpomínky, zaháněla jsem je jointem nebo kap-
kou tvrdýho. Pracovnice mě vyslechly s pocho-
pením, naučily mě, že jednou blbou zkušeností 
svět nekončí, dodaly mi ztracené sebevědomí 
a poradily, jak bych se příště mohla zachovat. 
A když není čas se sejít a potřebuji s něčím po-
radit, mohu se na ně obrátit na facebooku.

Čauky, jsem Lucka, je mi 18 let a brzo budu 
mámou. Do klubu chodím už od svých 16 let 
a  slyšela jsem mockrát, snad tisíckrát, jak to 
udělat, abych se nedostala do jináče, dostávala 
jsem pořád nějaký letáky a kondomy, ale nako-
nec se to stejně stalo. Vůbec jsem nevěděla co 
dělat, myslela jsem i na to, že si ublížím…. Když 
jsem přišla na klub, tak na mně pracovnice hned 
poznala, že mi něco je, byla jsem protivná a zlá. 
Nenechala mě a chtěla si o tom promluvit. Ne-
vydržela jsem to a vyklopila jsem jí úplně všech-
no… a to jsem to ani mámě neřekla. Brečela 
jsem jako malá holka. Její reakce nebyla plná 
výčitek, ale naopak. Probrala se mnou všechny 
možnosti jak se k těhotenství postavit. Zkoušely 
jsme také možné situace, jak to říct doma. Mu-
sím říct, že bych nevěřila, že mi někdo takhle 
pomůže…. Za dva měsíce budu rodit. Čekám 
holčičku a MOC se na ni těším. Doma všech-
no proběhlo v klidu a můj kluk je ten nejlep-
ší na světě. Nebýt klubu a té situace, kdy se 

o mě někdo zajímal, tak nevím, kde bych 
teď byla. Díky klube!!!

Druh sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma sociální služby: ambulantní
Místo provozování služby: Jungmannova 2550, Pardubice
Kapacita:  30 uživatelů na 3 pracovníky v jeden okamžik
Provoz: PO a ST 14:00 – 18:00 hod.
 ÚT a ČT 14:00 – 19:00 hod.
 PÁ 13:00 – 17:00 hod. 
Působnost: Pardubice
Telefon: 464 629 614, 774 658 593
E-mail: freeklub@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz
Facebook: NZDM - Freeklub

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub umožňuje dětem a mla-
dým lidem ve věku 6-26 let, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, smy-
sluplně trávit volný čas. Vytváříme pestrou nabídku volnočasových aktivit, 
poskytujeme informace, odbornou podporu a  pomoc, a tak zmírňujeme 
jejich nepříznivou situaci. Služba je významnou součástí preventivních slu-
žeb v Pardubicích. Byla poskytována po celý rok, a to bezplatně, ambulantní 
formou a  na základě principu nízkoprahovosti. V roce 2012 využilo služby 
NZDM- Free klub 170 uživatelů ve věku 6 – 26 let, se kterými bylo realizováno  
8 263 kontaktů. Počet dnů, kdy byla služba skutečně poskytována, činil 240.
Službu využilo průměrně 25 návštěvníků denně. Ve službě působilo 6 dobro-
volníků, kteří společně odpracovali 448 dobrovolnických hodin. V neposled-
ní řadě Free klub poskytl zázemí také 16 studentům, kteří ve službě strávili v 
součtu 977 hodin školní praxe.

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež – Free klub

počty uživatelů

dívky 6-14 let 45 (26 %)
dívky 15-26 let 31 (18 %)
chlapci 6-14 let 54 (32 %)
chlapci 15-26 let 40 (24 %)

počty uživatelů

dívky 6-14 let 57 (31 %)
dívky 15-26 let 22 (12 %)
chlapci 6-14 let 53 (29 %)
chlapci 15-26 let 50 (28 %)
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Jmenuji se Stela. V létě jsem se potýkala s pro-
blémem, který spočíval v tom, že jsem neměla 
kde bydlet a přebývala jsem střídavě u příbuz-
ných. V tu dobu mě kontaktovala sociální služ-
ba terénního programu a nabídla mi pomoc při 
řešení mé tíživé situace. Během několika spo-
lečných schůzek jsem se pracovníkům svěřila 
se svým problémem, aktuální situací a poradila 
jsem se s  nimi, jak si začít šetřit peníze, abych 
případně dosáhla na městský byt, a oni hned za-
čali spolupracovat s  městem a bytovou komisí, 
abych nežila „na ulici“. Zanedlouho se podařilo 
to, že jsem skutečně odešla bydlet do městské-
ho bytu, do vlastního bydlení. Pracovníci mi 
byli nadále oporou při zařizování a sepisování 
nájemní smlouvy, při zapojení elektřiny, na-
pomáhali mi řešit bolestivou situaci spojenou 
s hospitalizací mého partnera a podobně. Do 
budoucna s nimi chci i nadále spolupracovat, 
aby se má situace stabilizovala a já si našla 
vysněnou práci.

Druh služby: Terénní program v sociálně vyloučených
 romských lokalitách 
Forma sociální služby:  terénní 
Místo provozování služby: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
Kapacita:  počet setkání 400 za půl roku
Provoz: PO – ST 7:00 – 17:00, ÚT 7:00 – 15:00, 
 ČT 7:00 – 14:30, PÁ 7:00 – 14:00  
Působnost:  Ústí nad Orlicí
Telefon: 776 424 411  
E-mail: adela.voclova@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Terénní program v  sociálně vyloučených romských lokalitách v Ústí 
nad Orlicí. V jeho rámci terénní pracovník aktivně vyhledává a kon-
taktuje romské obyvatele od 15 do 64 let žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách, pomáhá jim při procesu sociálního začleňování a podpo-
ruje je při řešení jejich nepříznivé sociální situace (ohrožené vystěho-
váním, propuštěné z  výkonu trestu odnětí svobody, nezaměstnané, 
dlouhodobě pobírající soc. dávky, závislé na alkoholu, gamblingu, ná-
vykových látkách, zatížené dluhy, žijící v nevyhovujících hygienických 
podmínkách, z nefunkčního rodinného prostředí), ve které se právě 
nacházejí. Poskytujeme poradenství, doprovody na úřady, předává-
me kontakty na návazné služby. Služba TPRL je poskytována od měsí-
ce července 2012. Za období od zahájení poskytované služby spolu-
pracovala s 52 uživateli.

Terénní program v sociálně 
vyloučených romských lokalitách 
v Ústí nad Orlicí

Jmenuji se Marta a je mi 50 let, žiji s manže-
lem, mou matkou a s mými dospělými dětmi 
v rodinném domku, měli jsme hodně velké fi-
nanční problémy. Obrátila jsem se na svého 
bratra, který spolupracoval s  terénními sociál-
ními pracovníky, kteří působili v  místě našeho 
bydliště. Kontaktovala jsem je a ihned jsme za-
čali mou situaci řešit, byli jsme tolik zadluženi 
a dražba nemovitosti se měla uskutečnit již za 14 
dní. S pomocí právničky, kterou bezplatně zpro-
středkovali pracovníci terénního programu, jsme 
napsali odvolání, ve kterém jsme žádali o zrušení 
či odložení dražby. V odvolání jsme byli úspěšní 
a dražba byla odložena. Mezitím jsme si s rodi-
nou hledali náhradní bydlení, i v  tomto nám 
výrazně pomáhali pracovníci terénního pro-
gramu. Byl nám stanoven nový termín draž-
by. Ve stanoveném datu dražba proběhla, ale 
nemovitost nebyla vydražena. Momentálně 
je dražba odložena na dobu neurčitou. Do 
budoucna bych si ráda našla zaměstnání, 

i s tímto mým cílem mi pomáhají pracov-
níci terénního programu.

Druh služby: Terénní program v sociálně vyloučených
 romských lokalitách
Forma sociální služby: terénní
Místo provozování služby: Bělehradská 513, Pardubice
Kapacita:  počet setkání 750 za půl roku
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 v Par-
dubicích. V jeho rámci terénní pracovník aktivně vyhledává a kontak-
tuje romské obyvatele od 15 do 64 let žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách, pomáhá jim při procesu sociálního začleňování a podpo-
ruje je při řešení jejich nepříznivé sociální situace (ohrožené vystěho-
váním, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, nezaměstnané, 
dlouhodobě pobírající soc. dávky, závislé na alkoholu, gamblingu, 
návykových látkách, zatížené dluhy, žijící v  nevyhovujících hygie-
nických podmínkách, z nefunkčního rodinného prostředí), ve které 
se právě nacházejí. Poskytujeme poradenství, doprovody na úřady, 
předáváme kontakty na návazné služby. Služba TPRL je poskytována 
od měsíce července 2012. Za období od zahájení poskytované služ-
by spolupracovala se 106 uživateli.

Terénní program v sociálně 
vyloučených romských lokalitách 
v Pardubicích
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Druh sociální služby: intervenční centra
Forma sociální služby: terénní a ambulantní
Místo provozování služby: Erno Košťála 980, Pardubice
Kapacita:  3 uživatelé v jeden okamžik
Provoz: PO-PÁ 8:00 – 16:00 hod. 
Působnost: Pardubický kraj
Telefon: 466 260 528, 774 755 744
E-mail: ic.pardubice@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Služby Intervenčního centra jsou určeny dospělým osobám ohrože-
ným násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících 
s nimi ve společném obydlí. Služby Intervenčního centra umožňují 
osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledo-
váním v Pardubickém kraji dosáhnout na možnost ukončení násil-
ného chování. Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc 
a  podporu v sociální, psychologické a právní oblasti. V  roce 2012 
bylo v rámci Pardubického kraje evidováno 231 případů domácího 
násilí a službu Intervenčního centra využilo 244 klientů.

Jmenuji se Marie, bydlím ve starším domku na 
vesnici, jsem vdova. S manželem jsem vycho-
vala dvě děti. Hlavně na syna jsem byla ještě ne-
dávno pyšná. Vystudoval, oženil se a odstěhoval 
se do města. Snacha mi vypravovala, že je na ni 
občas hrubý a že pije. Nevěřila jsem tomu. Pak se 
rozvedli a syn neměl kam jít. Sliboval, že mi po-
může, dojde na nákup, přidá mi na domácnost. 
Přistěhoval si svoje věci a zpočátku mi opravdu 
pomáhal. Pak začal pít, nepracoval, peníze mi 
nedával. Když se opil, byl strašně agresivní. Celé 
noci jsem probrečela, ale styděla jsem se o tom 
někomu říct. Nakonec jsem se svěřila sousedce. 
Jednou se syn zase opil.  Ze strachu jsem utekla 
a schovala se do sklepa, kde jsem strávila noc. 
Ráno mě uviděla celou promrzlou a ubrečenou 
sousedka. Na nic nečekala a zavolala policii. 
Syn byl vykázán na 10 dní z  domu. Ten den 
mne zkontaktovala pracovnice Intervenční-
ho centra. S její pomoci jsem k soudu poda-
la návrh na PO, kterým se prodloužilo vyká-

zání o měsíc, a žalobu na vyklizení. Syn se 
musel odstěhovat.

Intervenční centrum

Jmenuji se Kamila a je mi 26 let. Se svým pří-
telem jsem toužila po domě. Dům jsme si tedy 
vyhlédli a vzala jsem si hypotéku, abychom ho 
mohli postupně opravovat. Protože jsme také 
oba toužili po rodině, zanedlouho jsem otěhot-
něla. Bohužel v  tu dobu přišel Roman o práci, 
začal pít a hodně jsme se hádali. Po naší hádce 
vždy odešel a druhého dne se vrátil. Zjistila jsem, 
že mě podvádí, a brzy na to mě opustil. Byla jsem 
nešťastná a nevěděla, co mám dělat a co si sama 
s malou dcerou počnu. Musela jsem splácet hy-
potéku, pokračovat v  opravách domu, pořídit 
výbavičku na dítě a také pořídit běžný nákup. 
Protože nebylo možné, abych vše uhradila z  ro-
dičovského příspěvku, vzala jsem si několik 
půjček, které jsem však nebyla schopná splá-
cet. Díky OSPOD jsem se dozvěděla o službě 
Podpora rodiny.  Pracovnice ze služby Podpo-
ra rodiny mi pomohly sepsat návrh na určení 
výživného, domluvit splátkové kalendáře, 
vyřídit potřebné dávky a především mi po-

skytly psychickou podporu.

Druh sociální služby: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Forma sociální služby: ambulantní, terénní
Místo provozování služby: Jana Palacha 324, Pardubice
Kapacita:  7 rodin na pracovníka
Provoz: Po – Pa 8:00 – 16:30 hod.
Působnost: Pardubický kraj
Telefon: 464 629 624, 773 449 992
E-mail: michaela.machackova@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Služba Podpora rodiny vznikla k 1.6.2012. Posláním služby je spoluprá-
ce s rodinou na udržení, obnovení nebo vytvoření stabilního a bezpeč-
ného domova pro zdravý vývoj dítěte. Služba je poskytována převáž-
ně v přirozeném prostředí rodin.
Pracovníci služby poskytují pomoc a podporu při řešení ekonomic-
kých problémů, změně bydlení, zvládání školních povinností, jednání 
na úřadech ve škole atd. Rodiče a jejich děti jsou podporováni při ná-
cviku rodičovských dovedností, při zapojení dětí do činností souvise-
jících s chodem domácnosti a při zajištění podmínek pro smysluplné 
trávení volného času. V roce 2012 byla služba poskytnuta 23 rodinám.

Podpora rodiny

Počet uživatelů při vykázání 
dle okresů PK

Chrudim 15 %
Svitavy 22 %
Ústí nad Orlicí 33 %
Pardubice 30 %

Podpora rodiny

výchovné a vztahové poradenství 33 %
sociálně právní poradenství 41 %
doprovody 5 %
pomoc při vedení domácnosti 21 %
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Druh služby: výchovné opatření dle zákona č. 218/2003 Sb.
 (nejedná se o sociální službu)
Forma sociální služby: ambulantní, individuální probační program
Místo provozování služby: Bělehradská 513, Pardubice
Kapacita:  2 uživatelé v jeden okamžik
Provoz: PO a ST 12:00 – 16:30 hod. nebo dle domluvy
Působnost: Pardubický kraj
Telefon: 466 263 428, 774 658 589
E-mail: pz.info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Probační program poskytuje mladistvým podporu při zvládání složité 
životní situace, ve které se mladý člověk ocitl v souvislosti se spácháním 
protiprávního činu. Nabízí pomoc při vyrovnávání se s odpovědností za 
spáchaný čin a při převzetí důsledků za své jednání na jeho osobu, ro-
dinu a celou společnost. Pomáhá mladému člověku s hledáním vlastní-
ho místa v životě 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 pro-
tiprávního jednání. V roce 2012 využilo službu 18 uživatelů.

Jmenuji se Pepa, je mi 15 let a dostal jsem se 
do problémů potom, co jsem se ve škole popral 
s  jedním klukem. Z  této rvačky si ten kluk od-
nesl otřes mozku. Vím, že to byla hloupost, ale 
tehdy mě vyprovokoval a já si nemohl pomoci. 
Probační program mi doporučil státní zástupce 
s tím, že by mi to mohlo pomoci při snížení tres-
tu, a tak jsem to zkusil. 
Ze začátku to byla docela nuda, ale musím uznat, 
že s  postupem času mě pravidelné docházení 
do Probačního programu vůbec nevadilo. Musel 
jsem absolvovat asi dvacet schůzek, které byly 
rozděleny na sociální poradnu, psychologickou 
poradnu a na vzdělávací a aktivizační činnost. 
Nejvíce mě nadchla psychologická poradna 
s  příjemnou paní psycholožkou, ale i sociální 
poradna nebyla k zahození. Bavilo mě dozví-
dat se spoustu zajímavých věcí o sobě a zá-
roveň objevovat nové možnosti trávení vol-
ného času. 

Probační program rychle utekl a zpětně ho 
hodnotím velmi kladně. Jsem rád, že jsem 

ho absolvoval a dozvěděl se tak nové in-
formace a možnosti.  

 

Přechodné zaměstnání 
– Probační program

Jmenuji se Tonda, je mi 35 let a do služby Pře-
chodné zaměstnání - Sociální rehabilitace jsem 
se dostal na doporučení kamaráda, který tuto 
sociální službu zná a myslel si, že by mi mohla 
pomoci. 
Jsem po těžkém zranění, které se mi stalo při 
automobilové havárii. Téměř půl roku jsem byl 
v kómatu a nyní jsem rád, že jsem naživu. Přesto 
mi zůstalo několik zdravotních následků. Den-
ně musím brát několik léků, hůře se mi mluvilo, 
špatně jsem pohyboval prsty na rukou, byl jsem 
takový „neohrabaný“, těžko jsem si věci zapama-
toval a chůze byla také bída. 
Léků už se nezbavím, ale díky sociálním pra-
covnicím ve službě Sociální rehabilitace a ak-
tivitám, které pro mě připravily, jsem si zlepšil 
nejen jemnou motoriku – pohyb prstů, ale 
i paměť a komunikaci. To že jsem docházel do 
služby několikrát týdně, zlepšilo i mou chůzi. 
Na krátké vzdálenosti můžu zahodit berle. 

Druh sociální služby: sociální rehabilitace
Forma sociální služby: ambulantní
Místo provozování služby: Bělehradská 513, Pardubice
Kapacita:  12 uživatelů/den
Provoz: PO-PÁ 8:00 – 16:30 hod.   
Působnost: Pardubický kraj
Telefon: 466 263 428, 774 658 587
E-mail: pz.info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Přechodné zaměstnání – Sociální rehabilitace v Pardubicích posky-
tuje podporu dospělým lidem ve věku 18 – 64 let, kteří se nachá-
zejí v  nepříznivé sociální situaci (například dlouhodobá nezaměst-
nanost, nevyhovující sociální a rodinné prostředí), která je omezuje 
v jejich soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti.
Pracovníci sociální rehabilitace je podporují v získávání a osvojová-
ní návyků a dovedností nezbytných pro každodenní život, které jim 
umožní osamostatnit se, seberealizovat a uplatnit se v  pracovním 
a společenském životě. V roce 2012 využilo službu 29 uživatelů.

Přechodné zaměstnání 
– Sociální rehabilitace
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Jmenuji se Alena, je mi 47 let. Spolu s  man-
želem a našimi dvěma dětmi jsme donedáv-
na všichni bydleli společně. Bohužel asi před 5 
lety manžel přišel o práci a od té doby novou 
v podstatě ani nehledal. Veškeré náklady na do-
mácnost jsem nesla buď sama nebo mi pomá-
hala dcera svými příjmy z  brigád. Ruku v  ruce 
s  finančními problémy přibývaly i hádky mezi 
mnou a manželem. Postupně se odcizil ode mě 
i od dětí. 
Protože už jsem nevěděla, co mám dělat, obráti-
la jsem se na Poradnu pro podporu rodiny SKP-
-CENTRUM, o.p.s. Tam se mnou pracovnice celou 
situaci probrala a pomohla mi věc nahlédnout. 
Rozhodla jsem se manželství ukončit, s  práv-
níkem Poradny pro podporu rodiny jsme při-
pravili návrh na rozvod a návrh na určení ro-
dičovské zodpovědnosti vůči našim dětem. 
Rozvod jsem psychicky velmi špatně snášela, 
se sociální pracovnicí jsme se proto dohodli 

na konzultacích s psychologem. 
Teď, asi po roce, je vše již za mnou a sna-

žím žít dál. Finanční problémy sice ne-
zmizely, ale dluhy se nám daří splácet.

 

Druh sociální služby: odborné sociální poradenství
Forma sociální služby: ambulantní
Místo provozování služby: Erno Košťála 980, Pardubice
Kapacita:  400 intervencí za rok
Provoz: ÚT 8:00 – 16:00 hod. sociální poradenství, 
 ČT 16:30 – 18:30 hod. právní poradenství 
Působnost: Pardubice
Telefon: 466 260 528, 777 765 844
E-mail: poradna@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Poradna pro podporu rodiny poskytovala právní poradenství, soci-
ální poradenství, psychickou podporu a doporučovala další návazné 
služby.  Nabízela možnost individuálního psychologického pora-
denství pro osoby, které řeší problémy v partnerských vztazích. Dále 
také nabízela vzdělávací program Efektivní rodičovství krok za kro-
kem pro rodiče, kteří chtějí vychovávat děti zdravě sebevědomé, od-
povědné a spolupracující. Poradny pro podporu rodiny usilují o to, 
aby osoby, které řeší problém v  rodině, netrpěly neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností 
hájit své oprávněné zájmy. Služba Poradna pro podporu rodiny byla 
ukončena k 30.7.2012. Vzdělávací program Efektivní rodičovství po-
kračuje dále pod službou Poradna pro rodinu.

Poradna pro podporu rodiny
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Jmenuji se Kateřina a je mi 82 let. V  Domo-
vě Simeon jsem pravidelně od jeho otevření 
v roce 2009 využívala odlehčovací služby. Pro-
tože jsem zde byla velice spokojená s  prostře-
dím a především s přístupem pracovníků, požá-
dala jsem si o trvalé lůžko.
V  roce 2011 jsem navíc prodělala mozkovou 
mrtvici, ochrnula jsem na pravou polovinu těla. 
Rodina, která se o mě do té doby starala, přesta-
la zvládat vzhledem k pracovní vytíženosti péči 
o mne.
Syn s manželkou a dětmi za mnou jezdí pravidel-
ně, mohou mne navštívit kdykoli. Často s  nimi 
jezdím zpět domů, ať už na víkendy nebo bě-
hem dovolených na delší dobu. 

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Forma sociální služby: pobytová
Místo provozování služby: K Dubu 711, Horní Jelení
Kapacita:  4 lůžka (2 pokoje)
Provoz: nepřetržitý   
Působnost: Pardubický kraj, celá ČR
Telefon: 466 687 302, 777 765 849
E-mail: simeon.info@skp-centrum.cz
Internet: 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 stá-
vající dovednosti a schopnosti uživatelů služby. S  ohledem na sobě-
stačnost každého jedince zajišťuje domov Simeon péči, jejímž obsa-
hem je starost o člověka po stránce tělesné i psychické. 
Služba zajišťuje uživatelům ubytování, stravu, sociální a základní zdra-
votní péči. 
V Domově Simeon – domově pro osoby se zdravotním postižením byla 
v roce 2012 téměř stoprocentní obsazenost lůžek. 

Domov Simeon – domov pro 
osoby se zdravotním postižením

Druh sociální služby:  odlehčovací služby
Forma sociální služby: pobytová
Místo provozování služby: K Dubu 711, Horní Jelení
Kapacita:  16 lůžek (8 pokojů)
Provoz: nepřetržitý   
Působnost: Pardubický kraj, celá ČR
Telefon: 466 687 302, 777 765 849
E-mail: simeon.info@skp-centrum.cz
Internet: www.domovsimeon.cz, www.skp-centrum.cz

Domov Simeon – odlehčovací služba poskytuje sociální péči, ubyto-
vání 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. „Jsme tady, abyste nebyli na všechno sami,...“
S ohledem na soběstačnost každého jedince zajišťuje odlehčovací 
služba péči, jejímž obsahem je starost o člověka po stránce těles-
né i psychické, podpora uživatele služby v zapojení se do společen-
ského dění. Služba umožňuje pečující rodině či blízkým osobám čas 
na nezbytný odpočinek. Odlehčovací služba pečovala v roce 2012 
o 124 uživatelů. 

Jmenuji se Hana a žiji v bytě s manželem a dvě-
ma dospívajícími dětmi. Moje maminka bydlí 
s námi, má v bytě svůj vlastní pokoj. Maminka 
se sama oblékne, zvládá osobní hygienu, jako je 
učesání, dojde si na toaletu, ale občas bývá zma-
tená, špatně se orientuje v čase. Potřebuje neu-
stálý dohled a někdy jí musíme připomenout, že 
se musí najíst či napít. Při péči o maminku mi po-
máhá ještě má sestra a samozřejmě můj manžel.
Rádi sportujeme, v létě a v zimě jsme chtěli odjet 
na dovolenou, alespoň na pár dní, odpočinout si 
a odreagovat se. Od praktického lékaře jsme se 
dozvěděli o odlehčovací službě, kterou poskytu-
je Domov Simeon v Horním Jelení. Nejprve jsme 
se jeli s maminkou podívat, jak to tam vypadá. 
Sociální pracovnice nás provedla a představila 
nám službu, ukázala pokoje, společné prosto-
ry, terasu a okolí. Viděli jsme, že to je přesně 
to, co pro naši maminku hledáme. Maminka 
byla v létě v Domově Simeon ubytována 14 

dní. Později jsme využili služeb Domova Si-
meon  na 14 dní v prosinci, kdy jsme jeli 

s rodinou na hory. Během roku pak vyu-
žíváme službu přes víkendy.

Domov Simeon 
– odlehčovací služba

Počet uživatelů Muži Ženy

Leden 16 4 12
Únor 15 5 10
Březen 14 1 13
Duben 18 7 11
Květen 19 5 14
Červen 26 9 17

Počet uživatelů  Muži Ženy

Červenec 25 5 20
Srpen 27 8 19
Září 18 7 11
Říjen 18 5 13
Listopad 9 3 6
Prosinec 13 4 9
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Pečovatelská služba 
Horní Jelení a okolí
Druh sociální služby: pečovatelská služba
Forma sociální služby: terénní
Místo provozování služby: K Dubu 702, Horní Jelení
Kapacita:  80 uživatelů/rok
Provoz: denně 6:00 – 20:00 hod.   
Působnost: Horní Jelení a okolí
Telefon: 466 687 302, 606 371 136
E-mail: simeon.info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Pečovatelská služba v Horním Jelení a jeho okolí poskytuje pomoc 
osobám, které jsou pro svůj věk, zdravotní postižení či dlouhodobou 
nemoc odkázány na pomoc druhých osob. Ve spolupráci s rodinou 
nabízí uživatelům podporu a péči dle jejich aktuálních potřeb tak, 
aby byly zachovány nebo podpořeny jejich stávající dovednosti a co 
nejdéle tak mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Cílem služ-
by je poskytnout uživatelům pomoc a podporu v činnostech, které 
sami nezvládnou a kde rodina nemůže zajistit celodenní péči o své  
blízké.
Seniorský věk nebo zdravotní postižení není nemoc. Tak proč kvůli 
tomu opouštět domov? 

Jmenuji se Jana a je mi 75 let. Bydlím v bytě 
se svým manželem, kterému je 80 let a které-
mu byla před šesti lety diagnostikována Alzhei-
merova choroba. Přesto všechno bych chtěla, 
abychom spolu zůstali v našem bytě, který zná 
a cítí se tady dobře.
Vzhledem k mému věku se ale o manžela nedo-
kážu postarat tak, jak by potřeboval.
Pracovnice pečovatelské služby k  nám jezdí 
3x  týdně. Pomáhají mi manžela vykoupat, když 
je potřeba, zavezou nás k lékaři, poradí nám při 
komunikaci s úřady. 
Pokud si potřebuji zařídit já sama lékaře, dělají 
mému manželovi společnost, protože nemůže 
zůstat sám bez dozoru a dohledu.
Jsem velice ráda, že taková služba je a může-
me ji využívat, a tak zůstat s manželem spo-
lečně v našem bytě.

Jmenuji se Marie a je mi 40 let, vše začalo mi-
nulý rok v srpnu, kdy jsem onemocněla v ob-
lasti končetin. Díky praktickému lékaři, který mi 
Vás doporučil, a díky trpělivé péči všech Vašich 
sester se mi nohy postupně hojily. V zimě se mi 
bohužel k tomu ještě přidala operace břicha, po 
které jste mi ještě ošetřovaly ránu na břiše.
Celé to trvalo až do jara tohoto roku, ale nyní 
jsem již v pořádku.
Chtěla bych Vám i celému Vašemu týmu ošetřo-
vatelské služby touto cestou poděkovat za vzor-
nou péči, které se mi od Vašeho zařízení dostalo.
Doufám, že Vaši péči již nebudu potřebovat, ale 
v případě potřeby se na Vás zase s důvěrou ob-
rátím.

Druh služby: Ošetřovatelská služba, domácí zdravotní
 péče (nejedná se o sociální službu)
Forma sociální služby: terénní
Místo provozování služby: Jana Palacha 324, Pardubice
Kapacita:  400 uživatelů/rok
Provoz: nepřetržitý   
Působnost: Pardubice a okolí, Holice a okolí
Telefon: 466 799 077, 777 765 836
E-mail: sestry@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Ošetřovatelská služba nabízí péči terénních zdravotních sester-spe-
cialistek pro oblast Pardubice a okolí, Holice a okolí. Díky práci kva-
lifikovaných zdravotních sester nemusí být uživatel vždy hospitali-
zován, může tak zůstat doma, v rodině, v prostředí, které důvěrně 
zná a cítí se v něm dobře. Zdravotní služby jsou poskytovány denně 
včetně víkendů a svátků. Poskytované služby jsou indikovány prak-
tickými lékaři a hrazeny zdravotními pojišťovnami. V roce 2012 bylo 
ošetřeno celkem 358 pacientů, z toho 114 mužů a 244 žen.

Ošetřovatelská služba 
(domácí zdravotní péče)

Ošetření uživatelů v roce 2012

do 19 let 1 %
do 65 let  13 %
nad 65 let  86 %

Počet uživatelů  Muži Ženy

Leden 33 8 25
Únor 30 6 24
Březen 29 6 23
Duben 31 7 24
Květen 33 9 24
Červen 28 6 22

Počet uživatelů  Muži Ženy

Červenec 31 7 24
Srpen 31 8 23
Září 34 9 23
Říjen 32 8 24
Listopad 32 9 23
Prosinec 39 11 28
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Jmenuji se Alena a je mi 24 let. Do DPC jsem 
přišla z  terapeutické komunity. Předtím jsem 
8  let fetovala, prošla jsem detoxem a následo-
vala léčba v podobě komunitní skupiny. 
Po nástupu do DPC jsem začala pracovat na tom, 
abych si rychle našla práci. Nebylo to pro mě 
snadné, protože mám záznam v Rejstříku trestů, 
ale s podporou pracovníků DPC jsem to nevzdá-
vala a každý den jsem se chodila do obchodů 
a firem osobně dotazovat na volné místo. Nako-
nec se mi podařilo najít si práci jako prodavačka 
na benzínové pumpě. 
Během pobytu se mi podařilo urovnat i vztah 
s rodiči, kteří viděli, že na sobě pracuji a snažím 
se začít normálně žít. Když jsem začala hledat 
vlastní bydlení, tak jsem se seznámila se svým 
současným přítelem, ke kterému jsem se pak 
i přestěhovala. Pracovníkům DPC jsem vděč-
ná za to, že mi poskytli zázemí a podporu 
proto, abych se mohla vrátit do normálního 

života.

Druh služby: domy na půl cesty
Forma sociální služby: pobytová
Místo provozování služby: Jungmannova 2550, Pardubice
Kapacita:  11 lůžek (11 pokojů)
Provoz: nepřetržitý   
Působnost: Pardubický kraj, celá ČR
Telefon: 464 629 612, 774 658 590
E-mail: dpc.info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Dům na půli cesty poskytuje pobytovou sociální službu mladým li-
dem ve věku 18 – 26 let. Službu využívají především dívky a chlapci, 
kteří opouští zařízení ústavní výchovy či náhradní rodinnou péči. Zá-
zemí zde najdou i mladí lidé, kteří jsou propuštěni z výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranné léčby. Dům na půli cesty je dále ur-
čen těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, již nejsou schopni 
svými vlastními silami zvládnout. V roce 2012 využilo služeb DPC 33 
mladých lidí.

Dům na půli cesty

Jmenuji se Jan, je mi 55 let. Bydlel jsem u zná-
mé, když už to tam nešlo, odešel jsem do Azy-
lového domu pro muže, kde už jsem to znal, 
a doufal jsem, že mi tam pomohou vyřešit mé 
problémy. Za pomoci sociální pracovnice jsem 
si začal vyřizovat invalidní důchod a naučil jsem 
se pracovat s  počítačem. Založil jsem si e-mail, 
naučil se používat program Word, přes internet 
jsem si zřídil bankovní účet. Absolvoval jsem také 
několik vzdělávacích kurzů pořádaných SKP- 
CENTRUM o.p.s., Po více jak šestiměsíčním snaže-
ní mi byl nakonec invalidní důchod přiznán a já 
mohl po více než roce odejít z Azylového domu 
pro muže na ubytovnu.

Druh služby:  azylové domy
Forma sociální služby: pobytová
Místo provozování služby: Milheimova 694, Pardubice
Kapacita:  23 lůžek (6 pokojů)
Provoz: nepřetržitý   
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 464 629 249, 777 765 850
E-mail: adm@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Azylový dům pro muže poskytuje dočasné ubytování pro dospě-
lé muže, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, obvykle spojené 
se ztrátou bydlení. Služba zajišťuje podmínky pro osobní hygienu, 
přípravu stravy a získání základního ošacení. Podpora uživatelů je 
zaměřena k jejich návratu do běžné společnosti zprostředkováním 
kontaktu s návaznými sociálními službami, lékaři, úřadem práce, ro-
dinou apod. V roce 2012 využilo služeb ADM celkem 55 uživatelů.

Azylový dům pro muže

Věková struktura uživatelů ADM 2012

18-26 let 27-45 let 46-64 let 65+
14 (25 %)  21 (38 %) 15 (27 %) 5 (10 %)
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Jmenuji se Mirek, je mi 29 let a jsem svobod-
ný. Po ukončení školy jsem se chtěl osamostat-
nit, a tak jsem odešel z domova. Měl jsem práci 
a bydlel jsem v bytě s přítelkyní. Pak jsem ale za-
čal pít, a proto mě také propustili z práce. Ze stej-
ného důvodu mě opustila i přítelkyně, a tak jsem 
zůstal sám. Z rodiny jsem se s nikým nestýkal. 
Peněz jsem měl velmi málo, jen to, co jsem si pří-
ležitostně vydělal prací načerno, a to mi nestači-
lo. Začal jsem krást a byl jsem opakovaně trestán 
za krádeže. Ve vězení jsem celkem strávil 2 roky. 
Po návratu z výkonu trestu jsem se neměl kam 
vrátit, takže bydlím ve squatu. Tam jsem také po-
prvé potkal terénní pracovníky, kteří si se mnou 
popovídali a pomohli mi zajistit základní věci, 
jako například sociální dávky, ošacení a hygie-
nický servis. Díky nim jsem si uvědomil, že si 
chci svůj život dát do pořádku. Nyní dochá-
zím do nízkoprahového denního centra, vy-
užívám další služby a vyřizuji si azylový dům 

pro muže. 

Druh služby: terénní programy
Forma sociální služby: terénní
Místo provozování služby: Bělehradská 513, Pardubice
Kapacita:  10 uživatelů na 2 terénní pracovnice
 v jeden okamžik
Provoz: PO –PÁ 8:00-15:00 hod. 
Působnost: Pardubice a okolí
Telefon: 461 102 382, 773 099 585
E-mail: teren.ndc@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Pracovníci terénního programu aktivně vyhledávají a kontaktují oso-
by bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení, které jsou starší 18 
let. Pomáhají jim a podporují je při řešení jejich nepříznivé životní 
situace, ve které se právě nacházejí. Pracovníci poskytují v terénu pro 
uživatele služby horké nápoje, podle potřeby čisté prádlo, základní 
zdravotnické potřeby, ale zejména poradenskou činnost. Odborný 
tým se snaží motivovat uživatele služby k využití návazných služeb 
(nízkoprahové denní centrum, noclehárna apod.), kde jsou lepší 
podmínky pro další sociální práci.
V roce 2012 pracovali terénní pracovníci se 120 lidmi bez domova, 
z toho bylo 98 mužů a 22 žen. Terénní pracovníci působili ve více než 
85 lokalitách po celých Pardubicích a okolí. 

Nízkoprahové denní 
centrum – terénní programy

Jmenuji se Pavel a je mi 42 let. Před pěti lety 
jsem bydlel s manželkou v Praze, ale poté mě 
opustila kvůli mým dluhům. Abych to začal ře-
šit, vzal jsem si několik půjček, ale za čas jsem 
neměl dost peněz na jednotlivé splátky. Po roce 
jsem přišel o byt a zůstal na ulici. Nějaký čas jsem 
přespával na ulici, a proto jsem se rozhodl, že od-
jedu do Pardubic za příbuznými. 
U nich jsem chvíli bydlel. Snažil jsem se hledat 
práci, abych se mohl osamostatnit, ale je to ve-
lice těžké. Asi po půl roce mě příbuzní požádali, 
abych odešel. Znovu jsem se ocitl na ulici. Od 
ostatních lidí na ulici jsem se doslechl o nízko-
prahovém denním centru, kde si mohu dát po-
lévku a také se osprchovat. 
Za pomoci sociální pracovnice jsem začal řešit 
svoji situaci. Bydlím na noclehárně, prodávám 
Nový prostor a řeším své dluhy. 

Druh služby: nízkoprahová denní centra
Forma sociální služby: ambulantní
Místo provozování služby: Bělehradská 513, Pardubice
Kapacita:  25 uživatelů v jeden okamžik
Provoz: PO –PÁ 9:00-15:00 hod. 
Působnost: Pardubice
Telefon: 461 102 382, 773 099 585
E-mail: ndc@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám bez přístřeší a oso-
bám ohroženým ztrátou bydlení, starším 18 let, podporu a pomoc 
při řešení jejich nepříznivé životní situace a snaží se zmírňovat dů-
sledky s  touto situací spojené. Uživatelé služby mohou v  denním 
centru využít základní sociální poradenství, základní hygienický 
servis, dostanou čisté oblečení. Tato jednoduchá opatření jim pomá-
hají 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 veřej-
ných prostranstvích. V roce 2012 využilo službu celkem 277 uživate-
lů, z toho bylo 221 mužů a 56 žen. Časopis Nový prostor prodávalo 
91 prodejců, z toho 39 nových.

Nízkoprahové denní centrum

Počet uživatelů v měsících roku 2012

Leden  66
Únor 36
Březen 17
Duben 11
Květen 21
Červen 12

Červenec 13
Srpen 22
Září 21
Říjen 18
Listopad 15
Prosinec 25

Počet uživatelů v měsících roku 2012

Leden 59
Únor 71
Březen 61
duben 57
Květen 53
Červen 47

Červenec 46
Srpen 54
Září 54
Říjen 60
Listopad 60
Prosinec 41
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Jmenuji se Martin, je mi 35 let. Smyslem mého 
života je má žena a mé děti. Nyní už zase žije-
me spolu a já jako správná hlava rodiny se sta-
rám o to, abychom měli z čeho žít. Není to ale 
tak dlouho, co jsem neměl nic z toho, o čem teď 
píšu. 
Přespával jsem skoro půl roku na noclehárně, 
neměl jsem práci a žena s dětmi žila v azylovém 
domě v jiném městě. Byly to těžké časy, ale spo-
lu s  pracovníky noclehárny jsem objevil to tzv. 
„světlo na konci tunelu“. Podali mi pomocnou 
ruku ve chvíli, kdy jsem to nejvíc potřeboval. Po-
mohli mi nalézt možnosti řešení mé situace, kte-
ré jsem sám neviděl. Dostal jsem se na azylový 
dům, sehnal si práci a nakonec i bydlení, kam 
jsem mohl přivést i svou rodinu. Doufám, že to 
nejhorší už je za námi.

Druh služby: noclehárny
Forma sociální služby: ambulantní
Místo provozování služby: Milheimova 694, Pardubice
Kapacita:  12 lůžek (2 pokoje)
Provoz: denně 19:00 – 8:00 hod.   
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 464 629 249, 777 765 850
E-mail: adm@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Noclehárna pro muže v  Pardubicích zajišťuje mužům bez přístřeší 
důstojné podmínky k uspokojení základních lidských potřeb a dále 
je podporuje v řešení jejich nepříznivé situace. Poskytuje přenocová-
ní v důstojných podmínkách, možnost ohřátí vlastního jídla, přípra-
vy kávy nebo čaje, hygienické zázemí a poskytnutí ošacení. Uživate-
lům služby nabízí informace potřebné pro řešení jejich nepříznivé 
situace a podporuje je ve využití návazných služeb či další odborné 
pomoci. V roce 2012 bylo poskytnuto 3 532 noclehů. 

Noclehárna pro muže

Jmenuji se Andrea, je mi 29 let a byla jsem na 
ulici. Nemám rodiče, ani žádné příbuzné, je-
nom přítele. Na ulici jsme skončili potom, co nás 
vyhodili z pronájmu. Přítel totiž bral drogy. Teď 
se léčí a já jsem na všechno sama. Začala jsem 
aspoň na noc chodit přespávat na noclehárnu, 
abych nebyla venku úplně. Bez přítele jsem se 
bála. Sociální pracovnice mi nabídla, že mi po-
může sehnat ubytovnu, a to se taky podařilo.

Druh sociální služby: noclehárny
Forma sociální služby: ambulantní
Místo provozování služby: Na Spravedlnosti 803, Pardubice
Kapacita:  6 lůžek (2 pokoje)
Provoz: denně 19:30 – 7:30
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 466 636 077, 777 765 835
E-mail: madz@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Noclehárna pro ženy poskytuje ženám bez přístřeší pomoc a důstoj-
né uspokojení základních lidských potřeb a podporuje je v  řešení  
jejich svízelné životní situace. Noclehárna nabízí poskytnutí noclehu, 
stravy večer i ráno a náhradního ošacení, hygienický servis, sociální 
poradenství, pomoc při vyřizování osobních a úředních záležitostí, 
podání informací, doporučení následných návazných služeb či zpro-
středkování další potřebné pomoci. Bylo poskytnuto 1 278 noclehů. 

Noclehárna pro ženy



Další aktivity v roce 2012 
SKP-CENTRUM, o.p.s.

Kvalifikační kurzy pro pracovníky 
v sociálních službách
Po celý rok 2012 nabízelo SKP-CENTRUM, o.p.s., kvalifikační 
kurzy pro pracovníky v  sociálních službách vykonáva-
jící základní výchovnou nepedagogickou činnost. SKP- 
CENTRUM, o.p.s., je akreditované vzdělávací zařízení (MPSV 
č.2010/1134-I), které má od roku 2010 akreditované dva 
kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách: 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 
vykonávajících základní výchovnou nepedagogickou 
činnost (č. akreditace MPSV – 2010/1135-PK) a Kvalifikační 
kurz pro pracovníky v sociálních službách vykonávajících 
přímou obslužnou péči a pečovatelskou činnost (č. akredit-
ace MPSV 2010/1136-PK/PC). Kurzy byly určeny pro zájemce 
s ukončeným základním vzděláním, středním vzděláním 
s  výučním listem, středním vzděláním nebo vyšším 
vzděláním, kteří již pracovali nebo se připravovali na výkon 
povolání v oblasti sociálních služeb. Oba kurzy se skládaly 
vždy z obecné části – 82 hodin a speciální části – 90 hodin, 
celkem tedy v rozsahu 172 vyučovacích hodin.

Kurzy pro klienty sociálních služeb
„Sám pro sebe, sám za sebe! - získání základních sociál-
ních a profesních dovedností“

Projekt „Sám pro sebe, sám za sebe! - získání základních sociál-
ních a profesních dovedností“, reg. č. CZ.1.04/3.1.02/67.00044, 
jehož financování bylo realizováno z prostředků Evropského 

sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projek-
tu byla společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., která dlouhodobě 
poskytuje sociální a sociálně-zdravotní služby v Pardubickém 
kraji.

Projekt se zaměřil na vzdělání osob sociálně vyloučených ze 
společnosti (tzv. cílová skupina - uživatelé azylových domů, 
domů na půli cesty apod.) a navázal na skupinovou a indi-
viduální práci sociálních pracovníků s uživateli sociálních 
služeb a zároveň reagoval na absenci jakýchkoli vzdělávacích 
programů pro danou cílovou skupinu. Projekt byl sestaven ze 
7 vzdělávacích modulů a jednoho víkendového pobytu:

•	 Finanční gramotnost: „Jak s penězi?!“  
•	 Základní orientace v právních předpisech: „Mezi paragrafy“ 
•	 Základy komunikačních dovedností: „Nejen ústa mluví“
•	 Prevence sociálně patologických jevů: „Čemu se vyhýbat?“
•	 Péče o fyzické a duševní zdraví: „Čisté tělo a mysl“ 
•	 Vstup na trh práce: „Chci práci!“ 
•	 Lidská práva: „Mám svá práva“ 
•	 Víkendový pobyt na téma: „Kam patřím?“

Absolventi jednotlivých bloků vzdělávacího programu mo-
hou danou problematiku dále řešit v rámci spolupráce se so-
ciálními pracovníky, budou vědět, kam se obrátit v případě 
potřeby, kde se poradit apod. Projekt tak napomohl spolu-
práci sociálního pracovníka a klienta při řešení jeho složité 
životní situace. Vzdělávání v  rámci projektu bylo ukončeno 
víkendovým kurzem ve dnech 16. – 18.11.2012. 
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SKP-CENTRUM o.p.s., připravuje studenty 
na budoucí povolání
SKP-CENTRUM poskytuje od roku 1992 odborné  
sociální a zdravotní služby. Po celou tuto dobu umožňuje 
vysokoškolským studentům vykonávání praxe v  oboru  
sociální práce a dalších příbuzných oborech. SKP-CENTRUM, 
o.p.s., umožňuje studentům realizovat studijní praxi ve svých 
službách a vytváří tak podmínky pro vyšší úroveň vzdělávání 
sociálních pracovníků. Každoročně v  jeho službách absol-
vují praxi desítky studentů z více než pěti univerzit a z řady 
vyšších odborných škol. 

 Na podzim roku 2012 byla tato práce se studenty 
oceněna Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové. 
Pracovištím SKP-CENTRUM o.p.s., Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež – Free klub a Dům na půli cesty udělil Ústav 
akreditaci pro výkon odborných praxí v rámci projektu „Roz-
voj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima po-
tenciálních zaměstnavatelů“. Ústav sociální práce UHK patří 
k předním akademickým pracovištím v oblasti sociální práce 
v České republice.

Putovní výstava  - 20 LET 
POMÁHÁME VSTÁT
Dne 2.7.2012 zahájilo SKP-CENTRUM, o.p.s., putovní výstavu 
velkoformátových fotografií. Výstava měla přiblížit nejen 
činnost SKP-CENTRUM, ale byla celkovým průřezem dvaceti-
letého působení organizace. 

Záštitu nad touto výstavou převzal pan Ing. Pavel Šotola, 
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci 
a neziskový sektor a místostarosta města Hlinsko, který přišel 
výstavu podpořit i na její vernisáž, jež proběhla ve voňavé 
kavárně Apatyka na Pernštýnském náměstí. Z Magistrátu 

města Pardubice výstavu podpořil i  náměstek primátorky 
Statutárního města Pardubice pan Jindřich Tauber.

Výstava putovala do konce roku po celém Východočeském 
kraji, kromě kavárny Apatyka byla umístěna ve společenském 
sále České abilympijské asociace, o.s., v  Kosatci Pardubice, 
na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě a v Lázních Bohdaneč, 
v Domově Simeon a také v hypermarketu Albert.

Seznam míst umístění putovní výstavy,  
20 LET POMÁHÁME VSTÁT

Rok 2012 

kavárna Apatyka 2.7. - 16.8. (2.7. vernisáž)

Kosatec - Česká abilympijská asociace 17.8. - 10.9.

Vysoké Mýto - Městský úřad 10.9. - 4.10. 

Horní Jelení – SIMEON 5.10. - 25.10.

Lázně Bohdaneč – Městský úřad 30.10. - 12.11.

hypermarket Albert 12.11. - 10.12.

Všem, kteří nám umožnili výstavu umístit ve zmíněných pro-
storách, děkujeme. 

Obraz jako podpora pro ZOO Praha
Děti z NZDM-Free klub předaly dne 10.8.2012 obraz s mo-
tivem africké divočiny zaměstnancům ZOO Praha. Koláž děti 
vytvořily po předloňské návštěvě této zahrady. V souvislosti 
s letošními událostmi v gorilím pavilonu předávaly děti ob-
raz s přáním hodně sil.

Setkání se zaměstnanci 
SKP-CENTRUM – 20 let založení organizace
Setkání proběhlo dne 10. srpna 2012 na dvoře sídla 
společnosti v Jungmannově ulici. Zúčastnil se ho předseda 
správní rady pan Ing. Petr Šilar. Na slavnosti nechyběl 
čokoládový dort a slavnostní sfouknutí svíčky. Zaměstnanci 
si zasoutěžili v družstvech mezi sebou v  pimpongovém 
kolotoči, v běhu a ve foukání největší bubliny z bublifuku. 

Charitativní golfový turnaj, 
SKP-GOLF CUP 
12. září 2012 uspořádalo SKP-CENTRUM, o.p.s., ve spolupráci 
s GOLF CLUB Pardubice, 2. ročník charitativního golfového 
turnaje. Cílem golfového klání bylo podpořit dvacetiletou 
činnost SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Ani zamračené počasí neodradilo golfové hráče, kteří se 
s  plným nasazením pustili do hry. Příjemná a přátelská at-
mosféra na golfovém hřišti u Lázní Bohdaneč v GOLF CLUB 

Pardubice byla podporou i pro nehrající účastníky akce, pro 
které byla připravena golfová akademie. Zkušení trenéři 
naučili akademiky držet nejen hůl, ale i trefit se do golfo-
vého míčku směrem k cíli. Soutěž v patování byla nakonec 
pro nováčky hračkou a někteří z nich se projevili jako rozený 
talent.
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Ceny se rozdávaly jak nejlepšímu týmu, tak i nejlepšímu 
hráči a keramický pohár z dílny společnosti CEDR Pardubice 
o.p.s., v podobě golfového míče na týčku obdržely i statečné 
hráčky.

To, že většina hráčů promokla na kost, nevadilo a kouzlo dne 
nám zůstane v paměti do dalšího klání s cílem pomoci těm, 
kteří to skutečně potřebují.

Výtěžek akce byl využit ve prospěch zařízení zázemí pro 
matky s dětmi v Azylovém domě.

Všem účastníkům golfového turnaje, hráčům i nehrajícím 
hostům za účast a podporu děkujeme. Děkujeme i GOLF 
CLUB Pardubice - golfové hřiště u Lázní Bohdaneč, za spolu-
práci. Bez jejich pomoci by nebylo možné charitativní turnaj 
uspořádat.

Charitativní golfový turnaj podpořili:

Brendl František 
Herudek Miroslav

Hlaváč Ondřej
Chlupáčová Ivona

Chlupáč Kamil
Chovanec Jakub
Kalenská Petra
Koláček Michal
Krejčíř Alexandr
Krejčířová Jana

Roženský Ladislav
Stehno Lukáš
Stehno Petr

Šilar Petr
Šindlerová Radomíra

Urbánek Tomáš

Dvacetileté výročí SKP-CENTRUM,  
setkání na lodi Arnošt z Pardubic
 26. září 2012 zorganizovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., plavbu 
lodí Arnošt z  Pardubic, kde proběhlo setkání zakladatelů, 
partnerů a poskytovatelů dotací této organizace. SKP-  
CENTRUM tak neotřelým způsobem vyjádřilo dík všem, 
kteří podporují fungování společnosti, jež má za sebou 20 
let svého fungování. Na palubě se sešli i zakladatelé SKP- 
CENTRUM Hana Šlechtová, Hana Capoušková a Pavel 
Capoušek.

Setkání se zúčastnili 
i zástupci Pardubic- 
kého kraje a Magis-
trátu města Pardubi-
ce, řešila se zde pro-
vozní témata a stále 
otevřené otázky tý-
kající se financování 
sociálních služeb.

BENEFIČNÍ KONCERT SKP-CENTRUM, o.p.s.
SKP-CENTRUM, o.p.s., připravilo na závěr roku dne 16.12.2012 
benefiční koncert v  kostele sv. Bartoloměje v  Pardubicích, 
kde zazpíval „Chlapecký sbor BONIFANTES“. Chlapci podpořili 
dvacetiletou činnost SKP-CENTRUM sestavou adventních 
skladeb, jako je Truvérská mše od skladatele Petra Ebena, Ave 
Maria Franze Biebla a Pie Jesu Andrew Lloyd Webbera.  

Vstupné bylo v  rámci veřejné sbírky, která byla k  této 
příležitosti zahájena, dobrovolné. V předvánoční čas 
nechyběly ani drobné dárky v podobě keramické betlémské 
hvězdy, která byla předána každému návštěvníkovi za jeho 
příspěvek. 

Ani mrazivé počasí neodradilo návštěvníky koncertu a všichni 
do jednoho vydrželi poslouchat krásnou hudbu až do konce. 

Pro všechny dlouholeté podporovatele bylo po ukončení 
vystoupení připraveno malé občerstvení u paty kostela.

Děkujeme farnosti kostela sv. Bartoloměje za poskytnutí pro-
stor a za jejich pomoc při přípravě a ukončení koncertu. Všem 
našim podporovatelům děkujeme, že si v době adventu na 
SKP-CENTRUM, o.p.s., udělali čas.

Ples médií a charity
2. PARDUBICKÝ PLES MÉDIÍ A CHARITY se uskutečnil v pardu-
bickém společenském a kulturním centru ABC klub v sobotu 
16. března 2012.

Základní myšlenkou pořadatelů byla potřeba neformálního 
setkání zástupců médií působících v  Pardubickém kraji se 
zástupci společností využívajících médií k budování svého do-
brého jména. Další neméně významnou myšlenkou byl motiv 
charitativní, plynoucí ze spolupráce se zástupci společnosti 
SKP-CENTRUM, o.p.s., která se stala spolupořadatelem plesu. 
Součástí programu byla tichá dražba tří obrázků, které kre-
slily děti z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Par-
dubicích. Současně byla na akci uzavřena veřejná sbírka, 
jejíž výtěžek byl určen ve prospěch sociálních služeb posky-
tovaných společností SKP-CENTRUM, o.p.s. 
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Co se podařilo 
v roce 2012

Efektivní rodičovství krok za krokem
Napadlo Vás, že někdy nerozumíte svému dítěti a nevíte, jak 
máte odpovídat na dětský hněv, jak reagovat na odmlouvání 
a dětský negativismus, jak vychovávat bez křiku a trestání, 
jak děti účinně povzbudit bez přemíry odměn?

Program Efektivního rodičovství krok za krokem se zaměřil 
na seznámení rodičů s  alternativními možnostmi přístupu 
k  rodičovství. Program poskytoval prostor pro praktické 
uchopení rodičovských dovedností, které jsou třeba 
k úspěšnému zvládání rodičovské role. Rodiče vedl k takové-
mu stylu výchovy dětí, jehož cílem je vychovat děti spolu-
pracující, ochotné, zdravě sebevědomé a vstřícné.

V Kurzu efektivního rodičovství se rodiče scházeli, aby se 
seznámili s problematikou výchovy svých dětí, diskutovali 
o  výchovných problémech a pod vedením zkušeného lek- 
tora si osvojovali užitečné a praktické metody a techniky, 
získávali tipy a podněty pro výchovu svých dětí.

Program tvořil devět dvouhodinových setkání zaměřených 
na řešení vztahu dítě-rodič v  duchu výchovy založené na 
principech spolupráce a zodpovědnosti. Kurz byl zaměřen 
především na praktický nácvik rodičovských dovedností.

Cílem programu bylo prostřednictvím praktického nácviku 
řešení nejčastějších problémových situací, se kterými se 
rodiče při výchově svých dětí setkávají, poskytnout podporu 
a pomoc rodinám.

Přehled témat:

•	 Být rodičem - výchovné styly, základy efektivního rodičov 
 ství.
•	 Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče – vliv původní rodiny,  
 rodičovské vzory, jsem jedinečný.
•	 Pochopení nesprávného chování dětí.
•	 Povzbuzování nebo chvála?
•	 Jak dětem naslouchat, abychom jim rozuměli? Vstřícné   
 naslouchání.
•	 Jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly?  Já a sdělení.
•	 Důslednost místo trestů na cestě k samostatnosti.
•	 Rodinná pravidla a řád na cestě k disciplíně.

Cesta poznání – projekt Probačního 
programu
V rámci vyhrané soutěže vyhlášené Elektrárnou Opatovice, 
a.s., uskutečnil Probační program, SKP-CENTRUM, o.p.s., 
začátkem prázdnin 2012 pilotní zážitkový program „Cesta 
poznání“. Účelem projektu bylo v souvislosti se zvyšováním 
kvality Probačního programu účelně a  efektivně rozšířit 
nabídku aktivizačních činností pro klienty. Projekt realizovali 
pracovníci Probačního programu ve spolupráci s Prázdni-
novou školou Lipnice, která se těmito metodami zabývá již 
několik let. 

Metoda zážitkové pedagogiky je založena na mnohokrát 
potvrzené skutečnosti, že nejlépe člověk uchovává v paměti 
a posléze si vybavuje poznatky, které získal na základě vlast-
ní zkušenosti a autentického osobního zážitku. Cílem tohoto 
projektu bylo poskytnout účastníkům silný impulz vedoucí 
především k dalšímu rozvoji a práci na sobě.
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Společnou cestou
Společnou cestou je projekt SKP-CENTRUM, o.p.s., 
organizační jednotky Městský azylový dům pro ženy a mat-
ky s dětmi. 

V  rámci projektu proběhlo devět aktivit, které připravovali 
pracovníci azylového domu. Volnočasové aktivity byly 
určeny dětem a jejich matkám, které přišly o svůj domov 
a byly nuceny vyhledat pomoc a bydlení v azylovém domě. 

Tyto aktivity nám dlouhodobě pomáhají zlepšovat spolu-
práci s  maminkami a dětmi, navozovat důvěru mezi nimi 
a pracovníky, a tak dochází k  posílení vztahu mezi mat- 
kou a  dítětem jako rodiny. Vedeme maminky ke smyslu-
plnému trávení volného času společně s  dětmi. Nabízeny 
byly činnosti, na které samy nedosáhnou. Ukázali jsme našim 
klientkám, jak mohou společně trávit volný čas smysluplnou 
a finančně nenáročnou aktivitou, v dostupnosti města Par-
dubice. Podpořili jsme tak jejich odhodlání při řešení jejich 
situace.

Příklady aktivit: Čarodějnický rej, Tvořivá dílnička, Batikování.

Nadační fond Albert dětem 
podpořil Dětské centrum
Posláním tohoto projektu bylo předcházet sociálnímu 
vyloučení dětí ze sociálně-kulturního znevýhodněného 
prostředí. Prostřednictvím výchovně-vzdělávacích činností 
a volnočasových aktivit jsme se zaměřili na jejich všestranný 
rozvoj, zajistili jsme dětem podnětné prostředí. Byla to 
příprava na školní docházku, mimoškolní aktivity, doučování 
i návštěvy kulturních akcí. Pracovali jsme na jejich vývoji 
a k tomu jsme motivovali jejich matky, čímž jsme posílili vaz-
by mezi matkou a dítětem.

V  Dětském centru se připravuje jedenáct tematických 
okruhů. Počínaje zářím 2012 se do srpna 2013 každý měsíc 
ponese v  duchu stanoveného tématu (s výjimkou měsíce 
července, kdy bude Dětské centrum uzavřeno z  důvodu 
pravidelné údržby). V  tématech jsou obsaženy výchovné 
a vzdělávací aktivity. Jejich prostřednictvím se zaměřujeme 
na všestranný rozvoj dítěte, na získání sociálních návyků, 
vědomostních znalostí, estetických, sportovních a výtvar-
ných dovedností.

Příklady témat: Mámo, táto, to jsem rád, že vás mám;  
Kamarádi se mají rádi; Svět kolem mě.

Přednáška Petry Polokové
V  prostorách NZDM EMKO jsme uspořádali přednášku 
terapeutky Petry Polokové pro širokou veřejnost, které se 
zúčastnilo přes dvacet návštěvníků. Cílem akce bylo přispět 
ke kulturnímu životu ve Vysokém Mýtě a rozšířit povědomí 
u obyvatel města a blízkého okolí o NZDM EMKO, představit 
jeho prostory, fungování a program.

EMKO ve městě
V  roce 2012 jsme uspořádali již 3. ročník venkovní aktivity 
EMKO ve městě. Jednalo se o pět odpoledních akcí v ulicích 
města Vysokého Mýta a jeden celodenní výlet. Odpoledne 
byla tematická, zaměřena na tvořivé, piknikové nebo spor-
tovní aktivity. Výlet jsme podnikli do lanového centra 
v  Pardubicích. Celkově se aktivit zúčastnilo téměř šedesát 
dětí a mladých lidí z  Vysokého Mýta. Hlavním cílem bylo 
zprostředkování nabídky alternativ ke stávajícímu životnímu 
stylu uživatelů služby a podpora jejich rozvoje schopností 
a dovedností. Dalším cílem byl rozvoj mezilidských vztahů, 
vzájemná spolupráce, zviditelnění činnosti NZDM EMKO 
a přiblížení činnosti klubu širší veřejnosti.

Sportem proti pasivitě
V červnu loňského roku jsme realizovali akci Sportem pro-
ti pasivitě. Jednalo se o sportovní odpoledne nejen pro 
uživatele a zájemce služby NZDM EMKO, ale i pro širokou 
veřejnost. Akce se zúčastnilo pětadvacet dětí a mladých lidí 
ve věku 6 – 26 let. Její účastníci si vyzkoušeli známé i méně 
známé hry a volnočasové aktivity, jako je přetahování la-
nem, hry Ogo, Slackline nebo badminton. Starší uživatelé se 
věnovali především nohejbalu a florbalu, mladší uživatele 
zase nejvíce lákal basketbal, diabola, létající talíře a kolečkové 
brusle.

Bambiriáda
Čtyři uživatelé služeb NZDM EMKO se zúčastnili Bambiriády 
v  Chrudimi, na které si připravili taneční a  pěvecké vys-
toupení.

Další akce služby EMKO
V  roce 2012 jsme také realizovali několik turnajů ve stol-
ním fotbálku, nohejbale, šipkách nebo pingpongu. Dále 
jsme také realizovali několik odpoledních diskoték pro 
uživatele služeb, výtvarné dílny a  workshopy na různá té-
mata (výroba šperků z  FIMO hmoty, potisk a malování 
triček, košíčků z  pedigu. V  blízkosti budovy klubu NZDM 
EMKO jsme uspořádali hasičské cvičení, které mělo u našich 
uživatelů velký úspěch. Mimo jiné jsme realizovali karneval, 
vánoční “nocovačku” s pečením cukroví a promítáním filmů, 
přednášku terénních pracovníků z  Laxus, o.s., o drogách 
a činnosti pracovníků nebo taneční maraton.

Dětské centrum podporuje i Statutární 
město Pardubice z fondu  
prevence kriminality
Děti navštěvující Dětské centrum zpravidla pocházejí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. V rodině, tj. u rodičů či 
příbuzných, se objevuje často kriminalita, která je chápána 
jako normální jev. Působením na výchovu dítěte, případně 
jeho přípravu na školu či do školy, jsou oslabovány negativní 
vlivy. Je podporováno zdravé trávení volného času aktivita-
mi přiměřenými věku a schopnostem dětí. Pozornost dítěte 
je odvedena od neorganizovaného trávení volného času 
v partě na ulici. Matky jsou motivovány k výchově dětí.

Prázdniny bez nudy aneb 
s Free klubem na cestách 
O školních prázdninách v roce 2012 uspořádalo Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež – Free klub díky Magistrátu 
města Pardubic v rámci Programu prevence kriminality pro 
své uživatele pět  celodenních výletů a jeden třídenní po-
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byt. Aktivity měly za cíl snížit v období prázdnin počet dětí 
na ulicích města a zamezit u nich vzniku či prohlubování 
sociálněpatologických jevů. Pro cílovou skupinu dětí ze 
socio-kulturně znevýhodněných rodin byly výlety jednou 
z možností jak vycestovat z Pardubic a navštívit tak místa, na 
která se ještě nepodívaly a možná ani nepodívají. “Freeklubá-
ci” navštívili například gotický hrad Karlštejn, Pražský hrad 
či nádherně čistou přírodu v okolí řeky Doubravky. Celkový 
počet výletníků činil 61 dětí. Průměrně se každého výletu 
účastnilo 15 dětí. 

Free klub hledá talent 
V  září 2012 realizovalo Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež – Free klub již třetí ročník dlouhodobé talentové 
soutěže, jejímž cílem bylo snížit počet dětí a mladých lidí na 
ulicích, eliminovat u nich riziko vzniku sociálněpatologických 
jevů a rozvíjet jejich tvůrčí potenciál. Realizace projektu vy-
cházela především z potřeb samotných uživatelů služby, kteří 
si soutěž tohoto typu velice oblíbili. Před odbornou porotou 
vystoupilo 25 účastníků, z  nichž 3 nejlepší měli možnost 
vybrat si ceny dle svého výběru. Průměrná návštěvnost 
veřejnosti činila 60 diváků.

Co se podařilo v roce 2012 
v Domově Simeon Horní Jelení
Během roku 2012 se podařilo navázat spolupráci se ZŠ 
Horní Jelení. Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem ak-
tivního stárnutí a mezigenerační solidarity, a to s  důrazem 
na podporu vitality a důstojnosti všech osob. Základní škola 
v Horním Jelení v  rámci spolupráce s  Domovem Simeon 
a Domem s  pečovatelskou službou vytvořila program na 
školní rok 2012/2013. Každý měsíc navštíví uživatele služby 
Domova Simeon a Domova s pečovatelskou službou jedna 

ze tříd základní školy s připraveným vystoupením, které se 
váže k významné události v daném měsíci, jako jsou Vánoce, 
Velikonoce, Halloween, Valentýn atd. Děti potěší svou 
přítomností a  vždy přinesou malé dárečky, které samy vy-
robily.

Během roku 2012 do Domova Simeon začala pravidelně 
docházet cannisterapeutka se svým pejskem. Jejich návštěva 
vždy zaujme a zpříjemní den všem. Na někdy smutných 
tvářích se pokaždé objeví úsměv. 

Výbor dobré vůle – Nadace  
Olgy Havlové podpořil Domov Simeon
Domov Simeon v  Horním Jelení uspěl u nadačního fondu 
Olgy Havlové s projektem „Bezpečně i ve stáří“.

Výbor dobré vůle poskytl příspěvek ve výši 80.000,- Kč na 
zakoupení kompenzačních pomůcek.

V  této výši bylo zakoupeno přenosné EKG a kompenzační 
pomůcky ke každodennímu použití – pojízdné jídelní stolky, 
pojízdná toaletní židle a chodítka.

Zakoupením těchto pomůcek můžeme vylepšovat péči 
o klienty, a tak jim dodat pocit bezpečí. Chodítka používáme 
každodenně při procházkách a aktivizaci klientů, jejichž po-
hyb je omezen z důvodu věku nebo zdravotního stavu. 

Jídelní stolky jsou určeny klientům, kteří jsou převážně 
ležícími nebo jsou z důvodu nemoci momentálně upoutání 
na lůžko. U našich klientů se snažíme o maximální zacho-
vání, či dokonce zlepšení jejich soběstačnosti, jemné mo-
toriky a základních činností či dovedností. Díky Nadaci Olgy 
Havlové může být naše péče ještě lepší. 
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„Podpořeno z programu  
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“

Hlavní poskytovatelé finančních prostředků 
na zajištění činnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.

Nejvýznamnější sponzoři SKP-CENTRUM, o.p.s.



Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.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, orga-
nizacím i soukromým dárcům za 
finanční i materiální dary poskyt-
nuté společnosti v roce 2012  
(v abecedním pořadí):
Abraham Václav
Brendl František
CENTROPEN a.s.
Cukrárna Libuše
Elektrárny Opatovice, a.s.
Farská Pavlína, Mgr.
Haničáková Emilie
Herudek Miroslav
Hlaváč Ondřej
Chlupáč Kamil

Chlupáčová Ivona
Chovanec Jakub
JaJa Pardubice s.r.o.
K+N stavební společnost, s.r.o.
Kalenská Petra
Koláček Michal
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group
Krejčíř Alexandr
Krejčířová Jana
Kuncová Marie, JUDr.
MC nakladatelství
Nadace Taťány Kuchařové – Krása 
pomoci
Nadace Terezy Maxové
Nadační fond Albert 
NAPA TRUCKS spol. s r.o.
Nedcon Behemia, s.r.o.
Občanské sdružení Dříteč
Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 
P. Ministr v.o.s. – Koupaliště Cihelna
PepCom s.r.o.
PNS Grosso s.r.o.
Pompo, spol. s r.o.
Půlpánová Petra, Bc.
Randová Jana
Roženský Ladislav

Skatepark Pardubice
Stehno Lukáš
Stehno Petr
Svoboda Ivan, Ing.
Šilar Petr
Šindlerová Radomíra
TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r.o.
TRAFFIC a.s.
Urbánek Tomáš
Veselovská Jana
VMS VISION, s.r.o.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy  
Havlové
Východočeská plynárenská, a.s.
Žáček Josef

Děkujeme všem, kdo naše aktivity 
v roce 2012 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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Provozní zdroje financování SKP-CENTRUM, o.p.s. Struktura příspěvků státní správy a samosprávy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4 599 322 Kč 10.14 %
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 500 000 Kč 1.10 %
Ministerstvo spravedlnosti ČR 100 000 Kč 0.22 %
ESF - OP LZZ 1 469 714 Kč 3.24 %
Individuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ 19 872 888 Kč 43.83 %
Úřad práce 336 795 Kč 0.74 %
Pardubický kraj 2 417 000 Kč 5.33 %
Statutární město Pardubice 3 059 938 Kč 6.75 %

Ostatní města a obce 313 000 Kč 0.69 %
Příjmy od uživatelů služeb 5 599 494 Kč 12.35 %
Tržby zdravotnického zařízení 6 248 375 Kč 13.78 %
Nadace, příspěvky 187 887 Kč 0.41 %
Dary věcné a finanční 209 859 Kč 0.46 %
Benefice a dražby 16 420 Kč 0.04 %
Ostatní výnosy 412 073 Kč 0.91 %
Celkem 45 342 765 Kč 100.0 %

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4 599 322 Kč 14.08 %
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 500 000 Kč 1.53 %
Ministerstvo spravedlnosti ČR 100 000 Kč 0.31 %
ESF - OP LZZ 1 469 714 Kč 4.50 %
Úřad práce 336 795 Kč 1.03 %
Pardubický kraj 2 417 000 Kč 7.40 %
Individuální projekt Pk na sociální služby 19 872 888 Kč 60.83 %
Statutární město Pardubice 3 059 938 Kč 9.37 %

Ostatní města a obce 313 000 Kč 0.96 %
Celkem 32 668 657 Kč 100.0 %
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Výkaz zisku a ztráty SKP-CENTRUM, o.p.s. (v tisících Kč)
činnost hlavní hospodářská celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 6 319 876 7 195
II. Služby celkem 9 727 2 005 11 732
III. Osobní náklady celkem 22 255 3 200 25 455

z toho mzda ředitele 272
IV. Daně a poplatky celkem 5 10 15
V. Ostatní náklady celkem 127 240 367
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem
451 117 568

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2 0 2
VIII. Daň z příjmu celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 38 886 6 448 45 334

činnost hlavní hospodářská celkem

B. Výnosy   
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 5 505 6 657 12 162
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0
III. Aktivace celkem 0 0 0
IV. Ostaní výnosy celkem 71 23 94
V. Tržby z prodeje majetku, zůčtování rezerv 

a opravných položek celkem
21 0 21

VI. Přijaté příspěvky celkem 348 0 348
VII. Provozní dotace celkem 32 718 0 32 718

VÝNOSY CELKEM 38 663 6 680 45 343

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -223 232 9

D. Výsledek hospodaření po zdanění -223 232 9

AKTIVA k 1.1.2012 k 31.12.2012

A. Dlouhodobý majetek celkem 6 317 6 309
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 17 693 18 050
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 11 376 11 741
B. Krátkodobý majetek celkem 6 384 6 784
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 3 552 5 230
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 733 1 420
IV. Jiná aktiva celkem 99 134

AKTIVA CELKEM 12 701 13 093

PASIVA k 1.1.2012 k 31.12.2012

A. Vlastní zdroje celkem 4 586 4 595
I. Jmění celkem 4 271 4 271

Účet výsledku hospodaření X 9
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 31 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 284 315

II. Výsledek hospodaření celkem 315 324
B. Cizí zdroje celkem 8 115 8 498
I. Rezervy celkem 406 608
II. Dlouhodobé závazky celkem 2 372 2 186
III. Krátkodobé závazky celkem 5 322 5 686
IV. Jiná pasiva celkem 15 18

PASIVA CELKEM 12 701 13 093

Rozvaha SKP-CENTRUM, o.p.s.  ( v tisících Kč)
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Vyjádření nezávislého auditora k výroční zprávěVýrok auditora k roční účetní závěrce
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adresa: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

Telefon: 464 629 618

E-mail: info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz
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