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Vážené dámy a vážení pánové, 
rok 2015 se nesl stejně jako léta předchozí v duchu usilovné snahy zlepšovat efektivitu 
a kvalitu sociálních a sociálně zdravotních služeb zacílených na osoby v tísni, seniory, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižené, osoby bez přístřeší, přísluš-
níky minorit, oběti domácího násilí a v neposlední řadě i děti a mladé lidi bez funkčního 
rodinného zázemí. Tedy lidi, kteří ztratili pevnou půdu pod nohama, ztratili zázemí 
a životní jistoty. Těm všem se naše obecně prospěšná společnost snaží již celou řadu let 
nabídnout podporu a pomoc při hledání cesty vedoucí ke zlepšení jejich životní situace.

Výroční zpráva, kterou právě začínáte číst, poskytuje podrobné informace o jednotli-
vých službách, v rámci kterých jsme mohli podat pomocnou ruku 2188 klientům. Dále 
zde naleznete informace o  veškerých aktivitách a  událostech, které nás v  tomto roce 
provázely. Mimo naše tradiční služby jsme se v  loňském roce věnovali také realizaci 
nových projektů. Rád bych zmínil především projekt intervenčního centra „Práva dětí 
a mládeže v oblasti domácího násilí“, v jehož rámci se naše intervenční centrum začalo 
jako jedno z prvních v České republice zabývat pomocí nejen dětem přímo ohroženým 
domácím násilím, ale i dětem, které jsou svědky tohoto jevu v rodině. 

Jako neméně důležitou vnímám přípravu projektů, které bychom rádi realizovali za 
podpory Operačního programu Zaměstnanost a jimiž reagujeme na potřeby nejenom 
našich klientů. V neposlední řadě bych rád zmínil intenzivní spolupráci s městem Par-
dubice na přípravě rekonstrukce Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi 
a zřízení ordinace pro osoby bez přístřeší. Věřím, že vše půjde podle plánu a obě aktivity 
se podaří zahájit v roce 2016. 

Snažili jsme se, aby výroční zpráva za rok 2015 byla pro vás přehledná, umožnila vám 
základní orientaci v nabízených službách a stala se užitečným průvodcem v době, kdy 
je vy nebo někdo z vašich blízkých budete potřebovat. Přál bych si, abyste zde nalezli 
praktické informace, ale současně si přeji, abyste je potřebovali co nejméně.

Rád bych zde poděkoval všem zástupcům Pardubického kraje, státní správy, předsta-
vitelům měst a obcí, nadacím, zástupcům podnikatelského sektoru i fyzickým osobám 
za jejich zájem, podporu a spolupráci. Právě díky nim můžeme efektivně naplňovat naše 
poslání „pomáháme vstát“ lidem v  těžké životní situaci. Mé poděkování patří i  všem 
pracovníkům naší organizace, kteří se v rámci své profese rozhodli pomáhat a pečovat 
o druhé. 

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

Poslání 
Posláním organizace 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 přísluš-
níkům minorit. SKP-CENTRUM, o.p.s., pro ně provozuje efektivní a vzájemně provázaný systém 
sociálních a sociálně zdravotních služeb. 

Cíle 
• Kvalita 
• Spolupráce 
• Celospolečenský rozsah 

KVALITA 
Chceme naše služby poskytovat na nejvyšší možné úrovni. Spolupracujeme s odborníky v oboru 
a soustřeďujeme se na rozvoj pracovníků. Součástí naší strategie jsou nástroje sledující kvalitu slu-
žeb, přičemž využíváme jejich výstupů při dalším plánování rozvoje organizace. Cenné informace 
pro zkvalitnění služeb nám poskytují klienti a instituce, se kterými spolupracujeme. Snažíme se 
naše služby poskytovat tak, aby byly prospěšné nejen klientům, ale i celé společnosti. 

SPOLUPRÁCE 
V maximální míře využíváme zapojení našich služeb do širší sítě sociálních institucí. Motivujeme 
klienty k využívání širokého spektra zdrojů, abychom tak působili preventivně proti vzniku závis-
losti na sociálním systému. Sami využíváme spolupráce našich služeb a současně i dalších organi-
zací působících v prostředí klientů. Spolupracujeme také se státní správou a samosprávou, stejně 
jako s akademickou sférou, abychom udrželi kontakt s aktuálními trendy v oboru.

CELOSPOLEČENSKÝ ROZSAH 
Naše činnost má široký rozsah. Sociální práci vnímáme jako aktivitu zaměřenou na celou společ-
nost. 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 
klientů do běžného života. 
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Základní údaje a kontakty

Organizační struktura společnosti

Správní rada: Ing. Petr Šilar
 Ing. Vlastimil Ročeň 
 Petr Tupec

Dozorčí rada: Ing. Květoslava Jeníčková 
 Jaroslav Žítek 
 Pavel Kožíšek

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

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 Par-
dubického 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  ji-
ném poskytovateli.
 
V  roce 2015 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., 
21  služeb, z  nich 18 registrovaných dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách.

ŘEDITEL

● PERSONÁLNÍ ÚSEK
● EKONOMICKÝ ÚSEK
●  ÚSEK KVALITY  

A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

VEDOUCÍ EKONOMMETODIK SOCIÁLNÍ PRÁCE VEDOUCÍ DIVIZE 1 VEDOUCÍ PROVOZUVEDOUCÍ DIVIZE 2

● ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
● FUNDRAISER
● ODBORNÝ GARANT

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

Právní forma: obecně prospěšná 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 

DIVIZE 1 DIVIZE 2



SKP-CENTRUM, o.p.s. Výroční zpráva 2015

6

Rodina a děti
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi ........................................................................................................................................................... 7
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi – krizová pomoc .............................................................................................................................. 8
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě ........................................................................................................................................... 9
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO .......................................................................................................................................................10
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub .................................................................................................................................................11
Terénní program při NZDM – Free klub .........................................................................................................................................................................12
Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubicích ..........................................................................................................13
Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách v Ústí nad Orlicí a Komunitní práce v Ústí nad Orlicí ...........................................14
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím ......................................................................................................................................15
Přechodné zaměstnání – probační program ................................................................................................................................................................16

Senioři
Domov Simeon – odlehčovací služba ...........................................................................................................................................................................17
Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením ..................................................................................................................................18
Pečovatelská služba Horní Jelení a okolí ......................................................................................................................................................................19
Ošetřovatelská služba ....................................................................................................................................................................................................20

Osoby bez přístřeší
Azylový dům pro muže ...................................................................................................................................................................................................21
Dům na půli cesty ...........................................................................................................................................................................................................22
Nízkoprahové denní centrum ........................................................................................................................................................................................23
Nízkoprahové denní centrum – terénní programy .......................................................................................................................................................24
Noclehárna pro ženy .......................................................................................................................................................................................................25
Noclehárna pro muže .....................................................................................................................................................................................................26

Poskytované služby



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, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při 
výchově dětí, při vedení domácnosti, při hospodaření s finanč-
ními 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. 

Službu jsme v roce 2015 poskytli 73 dospělým ženám 
(z toho 22 bezdětných) a 94 dětem.

Zhodnocení služby v roce 2015
Průměrný věk žen činil 35 let, přičemž nejstarší bylo 67 a nej-
mladší 18 roků. Z  Pardubic bylo 37 žen, 20 z  okolních měst 
a obcí v Pardubickém kraji a 16 přišlo z měst a obcí v  jiných 
krajích. Průměrná obložnost služby se pohybovala kolem 81 %. 
Nejnižší byla v měsících červenci, srpnu a prosinci, naopak nej-
vyšší v lednu, březnu a dubnu.

Ženy žijí v samostatných pokojích, buď samy, nebo se svý-
mi dětmi. V roce 2015 se nám podařilo pokračovat v rekon-
strukci pokojů, kdy jsme 13 z nich vybavili novými podlahami 
a nakoupili jsme 10 postelí s matracemi. Průběžně se snažíme 
prostředí azylového domu zvelebovat a  dělat příjemným. Při 

Městský azylový dům
pro ženy a matky s dětmi

Z výkonu trestu
1,4 %
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Druh služby: azylové domy
Forma služby: pobytová
Sídlo 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

Odkud uživatelka služby přichází

Kam uživatelka po ukončení pobytu odchází

Ztráta bydlení
62,8 %

Do podnájmu
43,3 %

Neuvedly
6,7 %

Z jiné
sociální služby 
14,3 %

K rodině
25 %

Na ubytovnu
11,6 %

Na ulici
10 %

Domov důchodců, 
domov s pečova-
telskou službou
3,4 %

Rodina 
(nefunkční 
vztahy)
13 %

Po intervenci 
třetího subjektu
8,5 %

aktivitách se ženami a dětmi vyrábíme drobné dekorace a ob-
rázky, které nám pak slouží k výzdobě domu.

Nejdůležitější částí naší práce je poradenství, poskytované že-
nám tak, aby se co nejrychleji postavily na vlastní nohy a zařa-
dily do běžného života. Pro efektivnější zjišťování jejich potřeb 
jsme v roce 2015 začali pracovat s regionálními kartami sociál-
ních služeb. Cílem je nastavit takový individuální plán pomoci 
každé ženě, který povede k řešení její nepříznivé situace.

V roce 2015 jsme také posílili práci s dětmi a cíleně se věnu-
jeme dvojici matka – dítě tak, aby jejich vzájemný vztah byl co 
nejlepší. Posilujeme rodičovské kompetence, osobnostní růst 
dětí i maminek, připravujeme je na vstup do institucí, jako jsou 
školy a školky.

Poskytované služby
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Poskytujeme přístřeší, psychickou i  materiální podporu že-
nám a  matkám s  dětmi, které se ocitly v  krizové situaci, ně-
kdy 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 si-
lami. Služba jim zajišťuje bezpečné prostředí v  azylovém 
domě, ubytování na dobu obvykle čtyř dní, základní po-
travinovou a  hygienickou pomoc, psychickou podporu  
a  informační servis odborných pracovníků. S  jejich pomocí 
hledají ženy možná řešení své akutní situace a jsou jim nabíze-
ny dlouhodobější formy další pomoci.

V roce 2015 jsme zajistili pomoc 39 dospělým ženám  
a 46 dětem. Z toho bylo 12 žen bezdětných.
Jedna žena se třemi dětmi využila službu opakovaně.

Zhodnocení služby v roce 2015
Průměrná roční obložnost byla 34 %. Služba byla využita po 
154 dní v roce. Nejméně obsazené měsíce byly leden a květen, 
nejvíce naopak duben a listopad. 

Naše služba je unikátní tím, že je schopna po 24 hodin denně 
přijmout ženu, příp. matku s dětmi, které se dostaly do krizové 
situace, neví jak ji řešit nebo ji aktuálně nejsou schopny řešit 
vlastními silami. Pro úspěšný servis je nutné vysoké nasazení 
pracovníků a aktivita ze strany uživatelek. Jejich kladná hod-
nocení dokazují, že služba je pro ně vítaná a prospěšná. Celých 
90 % klientek aktivně spolupracuje a ví, co chce řešit.

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

Druh služby: krizová pomoc
Forma služby: pobytová
Sídlo služby: Na Spravedlnosti 803, Pardubice
Kapacita: tři lůžka a postýlka (jeden 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

Počet uživatelek

Leden
1

ženy

děti

0
Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
3 8 5 4 2 2 3 4 4 3 6 26 5 0 3 2 5 6 1 8 2
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Azylový dům pro ženy  
a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě

Druh služby: azylové domy
Forma služby: pobytová
Sídlo služby: Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto
Kapacita: 20 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

Naším posláním je poskytnout na dobu nezbytně nutnou, 
zpravidla nepřekračující jeden rok, ubytování, pomoc a pod-
poru ženám a matkám s dětmi, které jsou v nepříznivé životní 
situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Azylový dům pomáhá překlenout složité životní období. 
Ženy a matky s dětmi zde najdou vlídný přístup, pomoc a pod-
poru tak, aby došlo k jejich zapojení do běžného života, snížení 
rizika sociálního vyloučení a aktivnímu podílení se uživatelek 
na řešení jejich nepříznivé životní situace.

Během roku 2015 jsme poskytli službu 19 ženám
(z toho čtyři bezdětné) a 27 dětem. 

Zhodnocení služby v roce 2015
Při řešení nepříznivé životní situace klientek jsme začali využívat 
regionální karty sociálních služeb, které slouží k  mapování 
potřeb uživatelek a ke kontrole efektivity poskytované služby. 
Dále jsme začali pro maminky s  dětmi realizovat pravidelné 
víkendové volnočasové aktivity, které jsou zaměřené především 
na smysluplné trávení volného času a posilování vztahu matky 
a dítěte. 

Z hlediska spádovosti bylo pět uživatelek z Vysokého Mýta, 
devět z  jiných obcí Pardubického kraje a  pět z  ostatních 
krajů. Průměrný věk klientek byl 35 let, z  toho nejmladší 
bylo 23 a  nejstarší 54 roků. Průměrná roční obložnost byla 
75 %. Nejnižší se vyskytla v červnu, červenci, srpnu, a naopak 
nejvyšší byla v lednu, únoru a v říjnu. 

V  roce 2015 jsme dovybavili kuchyně novým nádobím. 
Obměnili jsme postele, polštáře, peřiny a povlečení a nakoupili 
nové dětské postýlky.

Důvod využití azylového domu

Odchod uživatelek z azylového domu

Ztráta
bydlení
64 %

K rodině
39 %

Na
ubytovnu
23 %

Příchod z jiné 
sociální služby
18 %

Do jiného
azylového
domu
15 %

Rodina
(nefunkční 
vazby)
18 %

Do
komerčního
podnájmu
23 %



SKP-CENTRUM, o.p.s. Výroční zpráva 2015

10

Nabízíme dětem a mládeži ve věku 10–26 let z Vysokého Mýta 
a okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situ-
ace. Poskytujeme bezpečné místo, kde mohou trávit svůj volný 
čas a rozvíjet vlastní aktivity. Prostřednictvím pestré nabídky 
volnočasových aktivit, poskytováním informací a  odborné 
podpory a pomoci pomáháme zmírňovat situaci klientů. Akti-
vity nebo radu a podporu poskytujeme v klubu i venku na ulici.

Celkem bylo v roce 2015 podpořeno 91 klientů, 
dohromady se jednalo o 2 933 návštěv.  
Součástí služby je i terénní práce s uživateli  
ze vzdálenějších sociálně vyloučených lokalit, během 
které bylo při 96 setkáních podpořeno 45 klientů.

Zhodnocení služby v roce 2015
V průběhu roku jsme zaznamenali ve srovnání s předchozími lety 
zvýšenou návštěvnost. To vyplynulo ze změny sídla na podzim 
2014 z původní ulice Průmyslové, která se nachází na okraji města, 

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež EMKO

Druh služby: nízkoprahová zařízení 
 pro děti a mládež
Forma služby: terénní a ambulantní
Sídlo služby: Husova 146, Vysoké Mýto
Kapacita: 30 klientů služby – klub
 10 klientů služby – terén
Provoz: klub:  PO-ČT  13.30–17.30 hod. 
  PÁ  12.00–16.00 hod.
 terén:  PÁ   9.00–12.00 hod.
Působnost: Vysoké Mýto a okolí
Telefon: 461 102 351, 774 658 597
E-mail: emko@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz
Facebook: NZDM EMKO Vysoké Mýto

na novou adresu v ulici Husově, jež je naopak v blízkosti centra. 
Snažili jsme se pružně reagovat na problémy přicházejících 
klientů a navrhovat jim vždy nejlepší možné řešení. Nejčastěji 
řešené záležitosti se týkaly oblasti pracovních příležitostí, dro-
gové problematiky, zdraví, sexuality a těhotenství, řešení kon-
fliktů a jednání s institucemi.

Aktivně jsme se zúčastnili několika grantových jednání. 
V rámci grantového jednání města Vysoké Mýto jsme byli již 

poněkolikáté úspěšní s projektem Sportem proti pasivitě, díky 
němuž proběhla během letních prázdnin čtyři sportovní od-
poledne v areálu místní základní školy. V zimě se uskutečnilo 
Sportovní odpoledne v tělocvičně, které bylo financováno ob-
chodním družstvem KONZUM. V  neposlední řadě je nutné 
zmínit i úspěšný projekt Prevence bez hranic, jenž byl v plné 
výši podpořen v  rámci Burzy filantropie pro oblast Ústí nad 
Orlicí a běží v roce 2016.
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Nízkoprahové zařízení  
pro děti a mládež – Free klub

Druh služby: nízkoprahová zařízení 
 pro děti a mládež
Forma služby: ambulantní
Sídlo služby: Jungmannova 2550, Pardubice
Kapacita: 30 uživatelů v jeden okamžik
Provoz: PO–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

Počet klientů za rok 2015
Dívky 69
Chlapci 99

Počet exkurzí 6

Víkendový Free klub
Víkend klub 123  návštěv
Nocovačky 24  klientů
Celkový počet zapojených 64

Job klub – účastníci
Chlapci 17
Dívky 5

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.

Zhodnocení služby v roce 2015
V rámci běžné činnosti jsme pro své klienty každý měsíc při-
pravili souhrn aktivit s důrazem na vybraná preventivní téma-
ta. Klienti měli možnost se každý měsíc účastnit besed a dis-
kuzí. Připravovali jsme také výtvarné workshopy, sportovní 
turnaje a jiné volnočasové aktivity. 

Na jaře 2015 jsme úspěšně realizovali aktivizační program 
pro klienty starší 15 let, kteří jsou nezaměstnaní a nechodí do 
školy. Program nesl název Job klub, obsahoval 10 lekcí a  byl 
zaměřen na plánování budoucnosti (hledání a udržení zaměst-
nání, hospodaření s penězi, založení rodiny atd.). Pro velkou 
úspěšnost jsme Job klub zapracovali do své metodiky a  dál 
ho využíváme. Jeho absolvování je podmínkou pro využívání 
volnočasových aktivit klubu, čímž vedeme klienty k uvědomo-
vání si zodpovědnosti za vlastní život. Také jsme uskutečnili 
preventivní projekt s  názvem „Víkendový Free klub“, v  jehož 

rámci v klubu proběhly čtyři „nocovačky“ a čtyři preventivní 
víkendy. Využili jsme potenciál aktivit k  působení na klienty 
zážitkovou formou.

V srpnu jsme uspořádali osmidenní tábor pro děti z rodin 
vytipovaných pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí v Pardubicích. Díky tomu se nám podařilo navázat kon-
takt s několika dětmi, které po účasti na táboře začaly Free klub 
pravidelně navštěvovat.

11
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Pracujeme v přirozeném prostředí svých klientů (sídliště, par-
ky, 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. Zákla-
dem pro naši práci je budování důvěrného vztahu a poskytnutí 
bezpečného prostředí. Zaměřujeme se zejména na mapování 
a rozvíjení silných stránek klientů. 

Zhodnocení služby v roce 2015
Terénní program prošel v roce 2014 významnými personální-
mi změnami, proto bylo třeba se v nadcházejícím roce zaměřit 
na budování důvěrného vztahu s klienty, neboť ten je pro nás 
stěžejní. Od ledna 2015 se služba personálně ustálila. Dvoji-

Terénní program při NZDM  
– Free klub

Druh služby: terénní programy
Forma služby: terénní
Sídlo služby: Jungmannova 2550, Pardubice
Kapacita: 10 uživatelů na dva pracovníky 
 v jeden okamžik
Provoz: PO–PÁ zpravidla 13.00–17.00 hod.
 (dopoledne online na Facebooku)
Působnost: Pardubice 
Telefon: 464 629 614, 774 658 593
E-mail: teren@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz
Facebook: Terén Freeklub

ce terénních pracovníků začala monitorovat nové lokality ve 
městě a navazovat kontakt s novými klienty. Vytvořili jsme ob-
časník s názvem „Ulicník“, který je určen starší cílové skupině. 
Vzniklo nové logo služby jako značka, kterou ve formě nášivek 
nosí terénní pracovníci na taškách. Pracovníci také prezento-
vali službu ve školách. Společně s klienty jsme zorganizovali 

Počet klientů v roce 2015
Dívky 34
Chlapci 65

Počet exkurzí 6

několik akcí: účast na hokejových zápasech, letní grilování 
nebo výlet do muzea v Brně. Akce jsme nabízeli těm klientům, 
pro něž jsou aktivity tohoto typu běžně nedostupné. 

Snažíme se klást velký důraz na kvalitu naší činnosti. V roce 
2015 jsme prošli inspekcí kvality Úřadu práce. V souladu s vý-
sledky této inspekce byla aktualizována metodika služby.
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Terénní program v sociálně vyloučených  
romských lokalitách v Pardubicích

Druh služby: terénní program v sociálně 
 vyloučených romských lokalitách
Forma služby: terénní
Sídlo služby: Jana Palacha 324/23, Pardubice
Kapacita: 1500 setkání za rok
Provoz: 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.
Působnost: Pardubice
Telefon: 773 087 585
E-mail: info@skp-centrum.cz 
Internet: www.skp-centrum.cz

Aktivně vyhledáváme a kontaktujeme klienty ve věku 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, která často bývá spo-
jena s ohrožením vystěhováním, propuštěním z výkonu trestu 
odnětí svobody, nezaměstnaností, dlouhodobým pobíráním 
sociálních dávek, závislostí na alkoholu nebo zadlužeností. Po-
skytujeme poradenství, doprovody na úřady, předáváme kon-
takty na návazné služby.

Zhodnocení služby v roce 2015
Program byl v první části roku financován z projektu Podpora 
integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit 
Pardubického kraje a od června do prosince z prostředků Ma-
gistrátu města Pardubice. Vzhledem k  rozhodnutí zadavatelů 
tento program nadále finančně nepodporovat jsme museli čin-
nost ke konci roku ukončit. 

V průběhu roku se nám dařilo udržet zájem uživatelů o naše 
služby a ještě navýšit počet klientů, se kterými jsme spolupra-
covali při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Navázali 
jsme spolupráci s  63 novými uživateli. Projekt tak po celou 

dobu své realizace poskytl služby 286 lidem pobývajícím na 
území města Pardubice. 

Ve většině případů pracovníci poskytovali sociál-
ní poradenství. Nejčastějšími problémy, které se řešily, 
bylo hledání zaměstnání a  pomoc při udržení či hledání 
vhodného bydlení. Častým tématem spolupráce byla i  dlu-
hová problematika a  vzdělávání. Klienti hojně využívali  

i  službu doprovodu při jednání s  úřady. Obecně se dá říci, 
že se u 80 % klientů podařilo zmírnit jejich nepříznivou so-
ciální situaci a  dosáhnout dílčího pokroku, ať už se jednalo  
o zlepšení finanční či bytové situace, nebo o hledání či udržení 
zaměstnání. 
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Druh služby: terénní program
Forma služby: terénní
Sídlo služby: Čs. armády č. p. 1181, 
 Ústí nad Orlicí. 
Kapacita: 1360 setkání za rok
Provoz:  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.
Působnost: Ústí nad Orlicí 
Telefon: 777 765 845
E-mail: yveta.chmelikova@skp-centrum.cz 
Internet: www.skp-centrum.cz

V  rámci terénní případové sociální práce vyhledáváme 
a  kontaktujeme klienty ve věku od 15 do 64 let věku žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách. Pomáháme jim při proce-
su sociálního začleňování a podporujeme je při řešení jejich 
nepříznivé sociální situace, která bývá často spojena s hroz-
bou vystěhování, propuštěním z  výkonu trestu odnětí svo-
body, nezaměstnaností, dlouhodobým pobíráním sociálních 
dávek, závislostí na alkoholu nebo zadlužeností. Poskytujeme 
poradenství, doprovody na úřady, předáváme kontakty na 
návazné služby. 

Zároveň se formou komunitní sociální práce snažíme o pro-
pojení obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách, všech za-
interesovaných institucí a příslušníků majority, a  jejich spo-
lečné řešení problémů daných lokalit. Obsahem projektu byly 
činnosti směřující k  rozšíření sociálních kontaktů, vztahů 
a vazeb, k využití různých zdrojů pomoci a podpory a k cel-
kovému formování komunity jako celku. Cílem bylo, aby si 
komunita sama začala definovat, jaké problémy vnímá za klí-

čové, a snažila se hledat řešení a cesty, jak problémové situace 
řešit.

V roce 2015 využilo služeb Terénního programu v sociálně 
vyloučených romských lokalitách v Ústí nad Orlicí 
50 klientů, s nimiž proběhla 304 setkání.

Zhodnocení služby v roce 2015
Program byl od začátku roku financován z projektu Podpora 
integrace příslušníků sociálně vyloučených romských loka-

lit Pardubického kraje, který skončil  poslední den v  květnu. 
Komunitní práce byla celý rok financována z projektu Úřadu 
vlády ČR. V  roce 2016 bychom rádi navázali na započatou 
spolupráci a pokračovali v realizaci obou forem sociální práce  
v této lokalitě. 

V listopadu se nám podařilo zorganizovat Konferenci o komu-
nitní práci, které se zúčastnili zástupci Úřadu vlády ČR, města 
Ústí nad Orlicí a 10 organizací z celé ČR, které se zabývají ko-
munitní prací.

Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách 
v Ústí nad Orlicí a Komunitní práce v Ústí nad Orlicí
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Intervenční centrum pro osoby  
ohrožené domácím násilím

Druh služby: intervenční centra
Forma služby: terénní a ambulantní
Sídlo služby: Erno Košťála 1014, Pardubice
Kapacita: tři 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
Facebook: Intervenční centrum

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 ná-
silím a nebezpečným pronásledováním pomáháme dosáhnout 
ukončení násilného chování. Poskytujeme odbornou pomoc 
a podporu v sociální, psychologické a právní oblasti.

V roce 2015 se na nás se žádostí o pomoc obrátilo  
celkem 214 klientů (189 žen a 25 mužů). 

Zhodnocení služby v roce 2015
Část uživatelů naší služby s  námi začne spolupracovat poté, 
co násilí v domácnosti řeší s pomocí Policie ČR. Během roku 
2015 Policie ČR v Pardubickém kraji v 68 případech vykáza-
la násilníka z domu. V rámci těchto vykázání policie označi-
la 50 dětí za ohrožené osoby. V  těchto případech velmi úzce 
spolupracujeme s  pracovnicemi Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD) v  rámci celého Pardubického kraje 
a díky projektu Práva dětí a mládeže v oblasti domácího násilí 
(MPSV) jsme se mohli věnovat i dětem ve věku 6 až 16 let, které 
byly svědky domácího násilí v rodině.

Hlavním cílem tohoto projektu byla pomoc a  podpora psy-
chologa a  sociálního pracovníka. Jejich snahou bylo po-

moci dětem vyrovnat se s  tíživou, složitou a  nesrozumi-
telnou životní situací. Ve skupině domácím násilím přímo 
dotčených dětí jich bylo podpořeno 20 (10 dívek a 10 chlap-
ců) s  průměrným věkem 9 let. Do projektu se děti dosta-
ly na základě žádosti jejich zákonného zástupce, který byl 
klientem Intervenčního centra v  Pardubicích. Dále pro cca  

180 žáků jsme uskutečnili přednášky na třech základních ško-
lách v Pardubicích. 

V červnu jsme uspořádali již páté diskuzní fórum, letos na 
téma „Procesní způsobilost od 16 let aneb práva nezletilých 
v  oblasti domácího násilí“. Ke spolupráci jsme tentokrát při-
zvali pracovníky OSPOD Pardubice.

Rozložení jednotlivých případů řešených v rámci Pardubického kraje 
Okres Počet případů Celkem

V souvislosti s vykázáním Bez souvislosti s vykázáním
Chrudimský 11 19 30
Pardubický 25 71 96
Svitavský 11 14 25
Ústeckoorlický 21 27 48
Celkem 68 131 199
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Probační program  
– Přechodné zaměstnání

Sídlo: Jungmannova 2550,
 Pardubice, 530 02
Provoz: Pondělí: 12.00 – 16.30 hod.
 Středa: 12.00 – 16.30 hod.
 Nebo dle domluvy s klientem.  
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 461 102 330, 774 658 589
E-mail: pz.info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Probační program – přechodné zaměstnání se sídlem v Pardu-
bicích je určen pro klienty ve věku 15 – 18 let, kteří se svým jed-
náním dopustili protiprávních činů a mají zájem spolupracovat 
a řešit svou situaci. Sociální pracovnice a psycholožka poskytují 
klientům podporu při zvládání složité situace související se spá-
cháním protiprávního činu, převzetí odpovědnosti a důsledků 
za své jednání na jejich osobu, rodinu a celou společnost. 

Probačního programu se v roce 2015  
zúčastnilo celkem 11 klientů.

Zhodnocení služby v roce 2015
Poskytovali jsme základní sociální poradenství, psychologické 
poradenství, psychoterapeutická sezení. Dále vzdělávací akti-
vizační činnosti, jako jsou doučování, základní znalosti práce 
na PC, finanční gramotnost, orientace na trhu práce, nácvik 
komunikačních dovedností apod. Cílem bylo osvojení a  roz-
voj dovedností, soběstačnosti, snížení rizika opakování trestné 
činnosti a schopnost řešení konfliktů a krizí klientů. 

V roce 2015 proběhlo celkem 206 schůzek pracovníků s klien-
ty. Probační program byl ukončen sedmi osobám, a  to všem 
na základě splnění celého programu. Ke konci roku proběhly 
personální změny, které neměly vliv na chod probačního pro-
gramu, a začali jsme pracovat na úpravě metodiky. 
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Domov Simeon  
– odlehčovací služba

Druh služby: odlehčovací služby
Forma služby: pobytová
Sídlo 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
Facebook: Domov Simeon

Poskytujeme sociální péči, ubytování a  celodenní stravu do-
spělým lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postiže-
ní 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 pe-
čují. S  ohledem na soběstačnost každého jedince zajišťujeme 
péči, jejímž obsahem je nejen starost o člověka po stránce tě-
lesné a psychické, ale i podpora klienta v zapojení se do spo-
lečenského dění. Služba poskytuje pečující rodině či blízkým 
osobám čas na nezbytný odpočinek. 

Odlehčovací službu jsme v roce 2015 poskytli 
93 novým uživatelům – 62 ženám a 31 mužům. 
Uzavřeli jsme 181 smluv o jejím poskytnutí. 
Průměrná obložnost v roce 2015 činila 81 %.

Zhodnocení služby v roce 2015
V  průběhu roku probíhaly pravidelné návštěvy arteterape-
utky, kterých se klienti aktivně účastnili. V  průměru se za-
pojovalo sedm uživatelů, a  to v  závislosti na své náladě či 
zdravotním stavu, ale také na náročnosti tvorby i momentální 
volné kapacitě. Klienti měli možnost každé dopoledne využít 
nabídku aktivizačních činností zaměřujících se na procvičení 

jemné motoriky, paměti, nácvik chůze. Nabídka aktivizací je 
různorodá a  každý den probíhají jinak. Využívána je téměř 
všemi klienty. 

V  roce 2015 proběhla v  Domově Simeon opakovaná vy-
stoupení žáků MŠ Horní Jelení, ZŠ Horní Jelení či ZUŠ Karla 
Malicha Holice. Dvakrát se uskutečnil koncert sboru Žerotín, 
o prázdninách k nám rovněž dvakrát zavítaly děti z hudební-
ho tábora Radost Horní Jelení. Každé pondělí se u nás konají 
bohoslužby, které navštěvují i obyvatelé domu s pečovatelskou 
službou a  ostatní obyvatelé města Horní Jelení. Uživatelům 
a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství. 

V roce 2015 jsme také pořídili nové materiální vybavení:
● revitalizace kaple, díky níž vznikla 
 „Místnost na 3 klíče – kaple, knihovna, klub“, 
● instalace markýzy na terase,
● zakoupení 10 kusů matrací,
● instalace sítí proti hmyzu.

Počet uzavřených smluv
muži ženy celkem

leden 4 19 23
únor 4 10 14
březen 5 6 11
duben 4 13 17
květen 5 10 15
červen 3 10 13
červenec 6 20 26
srpen 6 13 19
září 4 8 12
říjen 5 6 11
listopad 4 6 10
prosinec 3 7 10
Celkem 53 128 181
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Domov Simeon  
– domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: domovy pro osoby 
 se zdravotním postižením
Forma služby: pobytová
Sídlo 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

Vytváříme podmínky co nejvíce připomínající domácí pro-
středí. Služby Domova Simeon jsou poskytovány tak, aby za-
chovávaly, 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 ubytová-
ní, stravu, sociální a základní zdravotní péči. 

V roce 2015 jsme službu poskytli pěti uživatelům  
– čtyřem ženám a jednomu muži. 
Průměrná roční obložnost v roce 2015 činila 100 %.
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Pečovatelská služba 
Horní Jelení a okolí

Druh služby: pečovatelská služba
Forma služby: terénní
Sídlo služby: K Dubu 702, Horní Jelení
Kapacita: 50 uživatelů
Provoz: Pondělí až neděle 8.00 – 14.00 hod.
 (mimo tuto dobu na základě 
 individuální domluvy)  
Působnost: Horní Jelení a okolí
Telefon: 466 687 302, 606 371 136
E-mail: simeon.info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

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 se-
trvat 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. 

V roce 2015 využilo naší služby 52 klientů (32 mužů 
a 20 žen), uzavřeli jsme 23 nových smluv. Klientům jsme 
věnovali 706 hodin přímé péče v jejich rodinném prostředí.

Zhodnocení služby v roce 2015
Klienti mají možnost účastnit se vystoupení a kulturních akcí 
pořádaných v  Domově Simeon. V  průběhu roku se jednalo 
o opakované vystoupení dětí z MŠ Horní Jelení, ZŠ Horní Jelení  
a  ZUŠ Karla Malicha Holice. Dvakrát se uskutečnil koncert 
sboru Žerotín, o  prázdninách dvakrát proběhlo vystoupení 
Českého hudebního tábora mládeže z  rekreačního zařízení 
Radost v Horním Jelení. Každé pondělí se v kapli Domova Si-
meon pořádají bohoslužby, které může navštívit také veřejnost 
a klienti pečovatelské služby.

Počet uživatelů Ženy Muži Celkem
Leden 20 10 30
Únor 20 10 30
Březen 21 12 33
Duben 21 13 34
Květen 24 13 37
Červen 23 15 38
Červenec 23 15 38
Srpen 25 17 42
Září 24 16 40
Říjen 26 16 42
Listopad 28 18 46
Prosinec 27 19 46

Při poskytování služby spolupracujeme s  praktickými lékaři, 
úřady práce (pomoc s podáním žádosti o příspěvek na péči) 
a především s rodinami našich klientů. Spolupráci můžeme vy-
hodnotit jako velice dobrou.
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Ošetřovatelská služba (domácí zdravotní péče)

Druh služby: ošetřovatelská služba, 
 domácí zdravotní péče 
Forma služby: terénní
Sídlo služby: Jana Palacha 324/23, Pardubice
Kapacita: 400 pacientů za rok
Provoz: nepřetržitý provoz poskytování péče 
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

Nabízíme péči terénních zdravotních sester, specialistek pro 
oblast Pardubice a okolí, Holice a okolí. Díky práci kvalifikova-
ných 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.

Věkové rozvržení klientů 

V roce 2015 jsme ošetřili 350 klientů  
a vykonali téměř 25 000 návštěv.

Zhodnocení služby v roce 2015
S rozvojem medicíny vzniká nutnost udržet krok se současnou 
vědou, proto je potřeba, aby se sestry v oboru průběžně vzdě-
lávaly. To přispívá ke zvýšení bezpečí našich pacientů a kvali-
ty péče o ně. Rok 2015 byl rokem zaměřeným na vzdělávání 
a  podporu pracovníků. Jedna sestra zakončila certifikovaný 

kurz Komunitní péče, další završila vzdělání Sestra pro psychi-
atrickou péči, další pak vzdělání v certifikovaném kurzu Kouč 
v  komunitní péči. Dvě sestry prošly  certifikovaným kurzem 
Kvalita a bezpečí v komunitní péči, včetně týdenní praxe v Ho-
landsku – v domácí péči Buurtzorg.

Díky darům jsme mohli doplnit některé přístroje a kompen-
zační pomůcky, které nám usnadňují práci či pomáhají našim 
klientům k brzké rekonvalescenci.

Poměr mužů a žen činil 131 : 219.

Do 65 let 
20 %

Nad 65 let
80 % 
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Azylový dům pro muže

Druh služby: azylové domy
Forma služby: pobytová
Sídlo 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

Služby poskytujeme mužům starším 18 let, kteří se ocitli v si-
tuaci, 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 motivovat uživatele služby k  aktivnímu 
přístupu při řešení jejich životní situace a  k  návratu zpět do 
společnosti. Zprostředkováváme jim kontakt s  dalšími so-
ciálními službami, lékaři, úřadem práce apod. Podporuje-
me a  rozvíjíme individuální schopnosti a  dovednosti klientů  
a pomáháme jim nalézt nový životní směr. 

Služeb azylového domu využilo celkem 55 mužů, pět 
z nich opakovaně. Přímo z Pardubic bylo 26 klientů, 
20 bylo z jiných měst a obcí Pardubického kraje 
a devět mimo tento kraj.

Zhodnocení služby v roce 2015
Průměrná roční obložnost azylového domu byla kolem 72 %. 
Z celkového počtu uživatelů našlo 29 % klientů bydlení (uby-
tovna, městský byt, nájem, rodina). Proběhlo 663 konzultací 
mezi klienty a pracovníky. Konzultace jsou důležitým nástro-
jem ke zmapování životní situace uživatelů. Používáme regio-

nální karty sociálních služeb, což je nástroj Pardubického kraje 
pro kontrolu efektivity služeb. Jsou podkladem pro sestavování 
individuálního plánu každého klienta.

Uživatelé nejčastěji přicházejí z ulice, dalších návazných slu-
žeb (noclehárny, nízkoprahová denní centra, domy na půli ces-
ty, azylové domy), z ubytoven a nemocnic.

Věková struktura uživatelů

18 – 26 let 27 – 45 let 46 – 64 let 65+

8 16 30 1
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Dům na půli cesty

Druh služby: domy na půli cesty
Forma služby: pobytová
Sídlo služby: Jungmannova 2550,
 Pardubice, 530 02
Kapacita: 11 jednolůžkových pokojů
Provoz: nepřetržitý   
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 464 629 612, 774 658 590
E-mail: dpc.info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Poskytujeme sociální službu osobám ve věku 18 – 26 let, kte-
ré odchází ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné 
péče, jsou bez funkčního rodinného zázemí nebo se ocitly v ne-
příznivé životní situaci. Prostřednictvím nabízených činností 
podporujeme tyto mladé lidi, aby se aktivně podíleli na změ-
nách vedoucích k osamostatnění a uplatnění ve vlastním živo-
tě. Snažíme se vést uživatele služby k ekonomické nezávislosti, 
aby svým aktivním přístupem rozvíjeli schopnosti a dovednosti 
potřebné pro uplatnění v běžném životě. Mimo jiné také posky-
tujeme psychickou podporu a pomoc při doprovázení klientů 
k soudům, na úřady, k lékařům či na pracovní pohovory.

V roce 2015 službu využilo celkem 37 uživatelů,  
z toho devět žen a 28 mužů. Z celkového počtu klientů 
jich bylo deset přímo z Pardubic. Průměrná roční 
obložnost byla kolem 85 %. Obdrželi jsme 39 žádostí 
o ubytování od 12 žen a 27 mužů. Zhodnocení služby v roce 2015

Nově jsme zavedli sociální dílnu, kterou tvořil cyklus pěti až šesti 
seminářů zaměřených na hledání práce a finanční gramotnost. 
Cílem je naučit klienty psát životopisy, motivační dopisy, lépe se 
orientovat na trhu práce a v neposlední řadě získat potřebné in-
formace ohledně finanční a dluhové problematiky. Tato sociální 
dílna dále nabízela tvůrčí a kreativní činnosti pro získání nových 
dovedností, také například vaření s pracovníky zařízení. Uspo-
řádali jsme celkem 12 akcí pro veřejnost a 13 akcí pro uživatele 

domu na půli cesty. Ve spolupráci s  nízkoprahovým denním 
centrem proběhlo na Střední průmyslové škole potravinářství  
a služeb Pardubice celkem pět přednášek na téma „Bezdomo-
vectví: Na ulici může skončit kdokoliv“, kterého se zúčastnilo 
celkem 98 studentů a členové učitelského sboru. 

V roce 2015 jsme zakoupili pračku a sporák pro klienty, vy-
měnili lino na chodbě, vymalovali schodiště a pořídili zahradní 
nábytek určený k trávení společného volného času s uživateli 
služby.

Obložnost domu na půli cesty

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

90 % 98 % 82 % 72 %
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Nízkoprahové denní centrum

Druh služby: nízkoprahové denní centrum
Forma služby: ambulantní
Sídlo služby: Jana Palacha 324/37, Pardubice
Kapacita: 25 uživatelů v jeden okamžik
Provoz: PO–PÁ 9.00–15.00 hod. 
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 466 263 428, 773 099 585
E-mail: ndc@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Osobám bez přístřeší a  osobám ohroženým ztrátou bydle-
ní starším 18 let pomáháme při řešení jejich nepříznivé ži-
votní situace a  snažíme se zmírňovat následky této situace. 
Každý všední den nabízíme klientům bezpečné zázemí, po-
travinovou pomoc v  podobě instantní polévky, kávy a  čaje, 
možnost vysprchovat se, vyprat prádlo a  použít oblečení 
z  charitativního šatníku. Zároveň zde klienti mohou vyu-
žít sociální poradenství a  servis prodeje časopisu Nový Pro-
stor. Odborný tým pomáhá uživatelům udržet alespoň mi-
nimální osobní komfort. 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 vý-
razně omezil počet lidí bez domova na veřejných prostranstvích 
a tím i trestná činnost v ulicích. 

V roce 2015 jsme poskytli pomoc 253 osobám  
bez přístřeší – 199 mužům a 54 ženám.  
Průměrně nás každý měsíc navštívilo 88 uživatelů. 

Zhodnocení služby v roce 2015
Otevřeno jsme měli 249 dní v  roce. Ke konci roku, kdy bylo 
vlídné počasí, jsme zaznamenali pokles návštěv. Zlepšili jsme 
práci s klienty a mapování jejich potřeb. Celých 73 % uživatelů 
aktivně řešilo svou situaci – zařizovali si doklady, jednali s úřa-
dy nebo hledali práci či ubytování. Ke zlepšení situace klientů 
pracovnice uskutečnily 1073 konzultací. K uspokojení základ-
ních potřeb (potravinová nebo hygienická pomoc) bylo naše 
zařízení využito 27 % klientů. 

V roce 2015 pokračovala spolupráce s organizacemi Laxus, 
Charita Česká republika a s ostatními členy komunitního plá-
nování. Nově se zapojily i Péče o duševní zdraví a Centrum na 
podporu integrace cizinců, s nimiž jsme společně řešili záleži-
tosti klientů. Ve spolupráci chceme pokračovat. 

Díky poctivému zaškolení a výběru prodejců časopisu Nový 
Prostor nedocházelo k ukončení prodeje po 30denní zkušební 
lhůtě, ale byl splněn cíl sociální rehabilitace, tedy dlouhodobý 
prodej. Stálých prodejců bylo 13. 

Během roku 2015 se služba výrazně zaměřila na zlepše-
ní vnímání osob bez přístřeší veřejností. Proběhly přednášky 
pro školy, den otevřených dveří a zároveň jsme se zapojili do 
celorepublikové akce Noc venku. Společně s  organizací Péče 
o  duševní zdraví jsme uspořádali charitativní sběr oblečení. 
Ve vytváření pozitivního náhledu na cílovou skupinu chceme 
pokračovat. 

Počet uživatelů v jednotlivých měsících roku

Leden

96

Únor

86

Březen

87

Duben

92

Květen

88

Červen

88

Červenec

78

Srpen

79

Září

88

Říjen

94

Listopad

94

Prosinec

85
Noc venku
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Nízkoprahové denní centrum – terénní programy

Druh služby: terénní programy
Forma služby: terénní
Sídlo služby: Jana Palacha 324/37, Pardubice
Kapacita: 10 uživatelů v jeden okamžik
Provoz: PO – PÁ 7.00-15.00 hod. 
Působnost: Pardubice a okolí
Telefon: 461 102 384, 773 099 585
E-mail: teren.ndc@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Aktivně vyhledáváme a kontaktujeme osoby bez přístřeší nebo 
tímto jevem ohrožené. V jejich přirozeném prostředí jim terén-
ní 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 životního stylu. 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 2015 jsme pomohli 113 osobám bez přístřeší, 
s nimiž proběhlo 192 konzultací. Během 202 dnů 
provozování služby monitorovaly naše pracovnice 
pravidelně centrum města, Karlovinu, Polabiny, Duklu 
a Dubinu. 

Zhodnocení služby v roce 2015
S mnohými klienty je navázána dlouhodobá spolupráce a  te-
rénní program vyhledávají jako jedinou formu pomoci. Bě-
hem roku uskutečnily pracovnice 1378 kontaktů se stávajícími  
i novými klienty. 

Mimo pravidelné lokality docházelo k monitoringu nových 
míst – vojenský prostor, Doubravice, Rybitví, Lázně Boh-
daneč, Svítkov nebo Rosice. V  tomto monitoringu chceme 

nadále pokračovat. Díky spolupráci s  asistentkou prevence 
kriminality dochází k lepšímu mapování cílové skupiny. Dále 
byla během roku navázána spolupráce s  organizacemi Péče  
o duševní zdraví a Centrum na podporu integrace cizinců. 

Počet uživatelů v jednotlivých měsících roku

Leden

49

Únor

61

Březen

55

Duben

54

Květen

56

Červen

50

Červenec

52

Srpen

36

Září

39

Říjen

55

Listopad

52

Prosinec

45

Služba se významně podílela na akcích pro veřejnost – před-
nášky na školách, den otevřených dveří nízkoprahového den-
ního centra, ale i Noc venku, kdy si účastníci mohli vyzkoušet, 
jaké to je spát „na ulici“. 
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Noclehárna pro ženy

Druh služby: noclehárny
Forma služby: ambulantní
Sídlo služby: Na Spravedlnosti 803, Pardubice
Kapacita: šest lůžek (dva pokoje)
Provoz: denně 19.00–7.30 hod.
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 466 636 077, 777 765 835
E-mail: madz@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Poskytujeme ženám bez přístřeší pomoc a důstojné uspokoje-
ní základních lidských potřeb a podporujeme je v řešení jejich 
životní situace. Noclehárna umožňuje nocleh, stravu večer 
a ráno, náhradní ošacení, hygienický servis, sociální poraden-
ství, pomoc při vyřizování osobních a  úředních záležitostí, 
podání informací, doporučení následných návazných služeb či 
zprostředkování další potřebné pomoci.

Nocleh jsme poskytli 39 ženám.
Služba byla využívána 356 dní v roce
a bylo umožněno 1 338 noclehů.

Zhodnocení služby v roce 2015
Průměrná roční obložnost byla 61 %. Nejvíce noclehů připadlo 
na duben a květen, naopak nejméně na červenec a srpen.

V roce 2015 si sjednalo 18 uživatelek schůzku se sociálním pra-
covníkem, 15 z nich se informovalo o možnostech řešení své 
situace, devět účastnic se poté aktivně snažilo na řešení pra-
covat. Většina klientek dále kontaktovala nízkoprahové denní 
centrum. Polovina ze všech uživatelek kontaktovala další uby-
tovací zařízení.

V roce 2015 jsme do noclehárny pro ženy pořídili nové odklá-
dací židle a omyvatelné potahy na matrace do všech postelí. 

Měsíční obložnost služby

Leden

73,7 %

Únor

74,4 %

Březen

58,6 %

Duben

74,44 %

Květen

82,8 %

Červen

70,55 %

Červenec

37,6 %

Srpen

29 %

Září

58,3 %

Říjen

57,5 %

Listopad

61,1 %

Prosinec

57,5 %
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Noclehárna pro muže

Druh služby: noclehárny
Forma služby: ambulantní
Sídlo služby: Milheimova 694, Pardubice
Kapacita: 12 lůžek (2 pokoje)
Provoz: denně 19.00 – 7.30 hod.   
Působnost: Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 464 629 249, 777 765 850
E-mail: adm@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz

Dospělým mužům bez přístřeší zajišťujeme důstojné podmín-
ky k  uspokojení základních lidských potřeb. Nabízíme hlav-
ně přenocování, ale i  zajištění podmínek pro osobní hygienu 
i pro přípravu stravy. Muži mohou tuto instituci využívat opa-
kovaně a kromě výše zmíněných služeb jsou jim nabídnuty i in-
formace a podpora pro řešení jejich nepříznivé životní situace.

V roce 2015 noclehárnu využilo 141 osob, 
kterým jsme poskytli 2980 noclehů. 
Průměrná roční obložnost byla 68,3 %.

Zhodnocení služby v roce 2015
Hlavním smyslem noclehárny je skutečná pomoc v  nouzi. 
Nabízíme službu, která často dokáže osobám bez přístřeší 
bez jakékoli nadsázky zachránit život (zejména v zimě). Ně-
kdy jim poskytneme jen postel, ale někdy nastartujeme nový 
život. 

Pracovníci v  sociálních službách uskutečnili 359 konzulta-
cí. Většina klientů termíny konzultací dodržuje a snaží se ře-
šit svoji situaci. Mezi nejčastější problémy, které jsou řešeny 
v rámci sociálního poradenství, patří otázka vyřízení dokladů, 
návazných služeb (nízkoprahová denní centra, domy na půli 
cesty, azylové domy), dluhy a rodinné vztahy. 

V roce 2015 jsme noclehárnu kompletně vymalovali. Dokou-
pili jsme pratelné a  dezinfikovatelné potahy na matrace a  do 
kuchyně nainstalovali novou kuchyňskou linku. V noclehárně 
jsme zřídili nové nástěnky, na nichž jsou uživatelé pravidelně 
informováni o nabídce aktuálních pracovních míst, organizač-
ních změnách a podobně. 

Měsíční obložnost služby

Leden

87,63 %

Únor

97,02 %

Březen

84,41 %

Duben

85,28 %

Květen

91,4 %

Červen

59,72 %

Červenec

32,53 %

Srpen

35,75 %

Září

44,44 %

Říjen

68,55%

Listopad

80,28 %

Prosinec

52,15 %
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CO SE V ROCE 2015 UDÁLO

Velký zájem o díla známých
umělců i netradiční zážitky
– takový byl 12. benefiční večer 
V neděli 6. prosince se na zámku v Pardubicích sešli lidé, kte-
ří chtěli spojit příjemné s  užitečným. Měli možnost vydražit 
kvalitní umělecká díla známých autorů a tím podpořit sociál-
ní služby poskytované SKP-CENTRUM, o.p.s. Dražba vynesla 
bezmála 150 tisíc korun.

Celkem se dražilo 20 položek, mezi nimiž byla například 
podepsaná fotografie od Roberta Vana nazvaná Julie, která 
vznikla v roce 1985 na Lanzarote. Ta si našla nového majitele za  

14 tisíc korun. Mezi další fotografie patřil i unikátní snímek 
Václava Havla z  roku 2009 od jeho osobního fotografa Old-
řicha Škáchy, ten se vydražil za 11 tisíc korun. Největší zájem 
pak byl již tradičně o dílo Olbrama Zoubka, jehož zlacený re-
liéf ze slitiny olova a cínu se vydražil za celých 23 tisíc korun. 
Zájem byl dále o litografii známého sochaře Kurta Gebauera 
znázorňující dvě nahé ženy v sauně. Tato práce se prodala za 
16 tisíc korun.

Účastníci měli možnost vydražit i několik nevšedních zážitků, 
například let historickým dvouplošníkem, horkovzdušným 
balónem, předplatné do divadla, poukazy na thajskou masáž 
nebo vouchery do saunového světa Cedrus Spa. Tři z těchto ak-

tivit se dražily formou tiché aukce, při níž zájemci píší během 
celého večera své příhozy do připraveného formuláře. 
Celým večerem vtipně provázel již tradičně Zdeněk Izer, který 
sám za 8 tisíc vydražil náhrdelník a náušnice od šperkařky Věry 
Novákové. 

Pardubický ples médií a charity
podpořil Domov Simeon
V  sobotu 17. ledna se uskutečnil čtvrtý ročník Pardubické-
ho plesu médií a  charity. Základní myšlenkou pořadatelů je 
potřeba neformálního setkání zástupců médií působících  
v  Pardubickém kraji se zástupci společností využívajících 
média k  budování svého dobrého jména. Další neméně vý-
znamnou myšlenkou je myšlenka charitativní, plynoucí ze 
spolupráce s organizací SKP-CENTRUM, o.p.s., která je spolu-
pořadatelem plesu. Výtěžek tomboly ve výši 17 500 Kč putoval 
na podporu Domova Simeon.

Na programu bylo vystoupení tanečního klubu LIFE, taneč-
ní skupiny T-BASS a přítomným se představili také klienti Free 
klubu. Mezi atraktivní události sobotního večera patřila rovněž 
pěvecká vystoupení, například Pavlíny Lištiakové, finalistky 
soutěže začínajících zpěváků Česko zpívá pořádané Českým 
rozhlasem. „Nad plesem jsem převzal záštitu, protože velmi 
dobře symbolizuje, že ani ve chvíli, kdy jsme na vrcholu, v záři 
reflektorů a zájmu televizních kamer nesmíme zapomínat na 
ty, k  nimž osud nebyl tak přívětivý,“ řekl primátor Pardubic 
Martin Charvát.

Projekt Práva dětí a mládeže 
v oblasti domácího násilí
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím za-
hájilo 1. dubna realizaci projektu „Práva dětí a mládeže v oblas-
ti domácího násilí“. Finančně ho podpořilo Ministerstvo práce  
a sociálních věcí z dotačního programu Rodina a ochrana práv 
dětí. Cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku 6–15 let, kte-
ré byly domácím násilím přímo ohroženy. Avšak i děti, které 
jsou „pouze“ svědky domácího násilí v rodině, se mohou po-
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týkat se stejnými problémy jako děti, které jsou týrány, a proto 
i na ně byl tento projekt zacílen. Spočíval v odborné individu-
ální práci sociálního pracovníka a psychologa s dítětem a mla-
distvým v krizové situaci.

Uskutečnilo se také několik interaktivních přednášek na zá-
kladních školách. „Stále častěji si uvědomujeme, že nelze vy-
jmout děti, které jsou třeba ,jen‘ svědky domácího násilí, ze sys-
tému péče o ohroženou osobu. V rámci policejního vykázání 
násilníka z bytu bylo v roce 2014 označeno v Pardubickém kraji 
63 dětí jako osoby ohrožené,“ vysvětlila vedoucí intervenčního 
centra Mgr. Iva Bandžuchová.

Největší problém
je finanční negramotnost
V úterý 2. června proběhla v Nízkoprahovém denním centru 
v Pardubicích akce „Může se to stát i vám“, na níž se návštěvníci 
dozvěděli, co nejvíc trápí lidi bez domova, a byli seznámeni se 
způsoby, jak se těmto lidem snažíme pomoci.

Podle sociální pracovnice Zuzany Hanušové se v  poslední 
době rozšířil počet mladých lidí bez přístřeší. „Mladí lidé mají 
přehnané nároky na finanční ohodnocení za vykonanou práci, 

na bydlení a životní standard,“ vysvětlila Hanušová. „Dále jsou 
bezdomovectvím více ohroženi lidé předdůchodového věku, 
kteří mají zdravotní komplikace, nebo lidé pobírající malý 
důchod,“ dodala. „Největším problémem je z našeho pohledu 
finanční negramotnost a s ní související lehkost získávání půj-
ček. Klienti se stydí situaci přiznat a  přicházejí, až když jsou 
dluhy příliš vysoké,“ řekla koordinátorka Nízkoprahového 
denního centra Mgr. Lenka Šuláková.

Návštěvníci si vyslechli, jak se do centra klienti dostávají, 
jaká je jejich věková struktura, jaké jsou jejich nejčastější pro-
blémy, ale také jak se centrum a terénní program snaží lidem 
bez přístřeší pomoci. „Výklad pracovnic byl doplněn papíry 
s příběhy klientů, které lemovaly stěny kulturní místnosti, a bě-
hem dne byl připraven film o dluhové problematice, jež je jed-
nou z nejčastějších příčin života na ulici,“ přiblížila Šuláková.

Výsledek hry? 
Dvacet čtyři tisíce pro Domov Simeon
Sportovní setkání partnerů tenisového klubu LTC Pardubi-
ce a  podpora činnosti obecně prospěšné společnosti SKP-
-CENTRUM – tento dvojí účel měl turnaj LTC Pardubice 
a  SKP-CENTRUM OPEN CUP 2015, který se uskuteč-
nil 11. června na kurtech u  zámku. Celkem se ho zúčast-
nilo 24 hráčů, převážně z  řad pardubických firem, or-
ganizací a  úřadů. Hra se odehrávala v  poměrně horkém 
počasí, přesto mnozí z  těchto tenisových amatérů podávali 
obdivuhodné výkony. Nejlepší tenis předvedla dvojice Mi-
roslav Mareš a  Jan Horák. Na druhém místě skončili Lukáš 
Skokan a Jan Švadlenka, třetí místo připadlo Petru Valachovi  
a Janu Kafkovi.

Tenisové zápolení bylo však pouze jedním aspektem setká-
ní. Tím druhým byla podpora činnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Celkový výtěžek ze startovného činil rovných 24 000 korun. 
Peníze byly použity na nákup seniorských křesel pro Domov 
Simeon v  Horním Jelení, který poskytuje odlehčovací služby 
a pomoc lidem se zdravotním postižením. „Jsem rád, že teniso-
vý klub LTC Pardubice a SKP-CENTRUM, o.p.s., založily tra-
dici partnerských tenisových turnajů s charitativním zaměře-
ním, které mají pro firmy a zástupce státních organizací kromě 
finančních darů a reklamních příspěvků i sportovně společen-
skou hodnotu. Těším se, že se nám příští rok podaří uspořádat 

další ročník tohoto turnaje s minimálně stejnou společenskou 
a sportovní úrovní,“ zhodnotil turnaj Ing. Petr Beneš, předseda 
LTC Pardubice. 

Diskuzní fórum se zaměřilo na práva
dětí v oblasti domácího násilí
V  pátek 12. června pořádalo Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím již 5. ročník diskuzního fóra, ten-
tokrát na téma „Procesní způsobilost od 16 let aneb práva ne-
zletilých v oblasti domácího násilí“. Akce se zúčastnili zástupci 
neziskových organizací, škol, OSPOD, Policie ČR i města Par-
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dubice. Na úvod promluvil europoslanec Mgr. Tomáš Zde-
chovský, který společně s Ing. Pavlem Šotolou a Mgr. Jakubem 
Rychteckým převzal nad diskuzním fórem záštitu. Přítomné 
také pozdravil ředitel SKP –CENTRUM, o.p.s., Mgr. Jiří Pitaš.

V rámci prezentace byl představen projekt Práva dětí a mlá-
deže v oblasti domácího násilí. Přítomné zaujal pohled dětské 
psycholožky intervenčního centra Mgr. Petry Kamenické. Své 
prezentace přednesly i Mgr. Marie Hykyšová (OSPOD Pardu-
bice), Mgr. Martina Třešňáková (FOD) a Mgr. Petra Karabcová 
(Policie ČR).

Dům na půli cesty otevřel své dveře
Ve čtvrtek 25. června proběhl v Domě na půli cesty den ote-
vřených dveří. Návštěvníci si odsud odnesli informace o chodu 
zařízení a mohli nahlédnout do prostor této služby, včetně kan-
celáří pracovníků. Celkem k nám zavítalo 37 lidí, kteří přišli jak 
„z ulice“, tak z jiných sociálních služeb či různých zařízení. Jako 

významnou vnímáme návštěvu zástupce probační a mediační 
služby a také asistentky prevence kriminality. S některými zá-
jemci byla dokonce navázána spolupráce. Zájemci mohli přijít 
v době od 9.00 do 17.00 hod. Bylo pro ně připraveno občerst-
vení, na kterém se podíleli i samotní klienti. K ochutnání byly 
připraveny například svatební koláčky nebo šneci z  listového 
těsta se slaninou. Cílem akce bylo rozšířit povědomí o této naší 
službě, což se povedlo.

Besedy o bezdomovectví:
Na ulici může skončit kdokoliv
V posledních červnových týdnech jsme navštívili Střední prů-
myslovou školu potravinářství a služeb Pardubice s hodinovou 
debatou o osobách bez přístřeší. V přátelské atmosféře proběh-
lo pět setkání, kterých se zúčastnilo celkem 98 studentů. Ti se 
zamýšleli nad tím, jak vypadá typická osoba bez přístřeší, jak se 
obvykle dostane „na ulici“, i nad tím, jak se jí dá pomoci. „Naše 
přednáška byla netypická. Nejprve studenti ve skupinkách 
dostali papír, na který psali a kreslili, co je k tématu napadlo. 
To jsme poté doplnili našimi zkušenostmi,“ řekl koordinátor 
Domu na půli cesty Bc. Milan Soudek.

„Největším překvapením pro studenty bylo hlavně to, že 
i  mezi jejich vrstevníky, které potkávají běžně třeba na dis-
kotékách, jsou osoby bez přístřeší,“ dodala koordinátorka 
Nízkoprahového denního centra Mgr. Lenka Šuláková. Akce 
měla za účel mladým lidem ukázat, že „na ulici“ se může 
dostat každý, a není proto dobré dívat se na lidi bez domova  
s opovržením.

Sportem proti pasivitě 4
V letních měsících v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mlá-
dež EMKO ve Vysokém Mýtě již počtvrté probíhal projekt 
Sportem proti pasivitě, financovaný městem Vysoké Mýto. Jeho 
cílem bylo v rámci čtyř odpolední nabídnout smysluplné trá-
vení prázdninového volného času. Projekt byl zaměřen na děti 
a mládež ve věku 10–26 let z Vysokého Mýta a blízkého okolí, 
která často tráví svůj volný čas pasivně. 

„Letos jsme se zaměřili především na skupinové hry, při kte-
rých se děti a dospívající učí spolupráci, toleranci a respektu, 
smyslu pro férové jednání a  prohlubují vzájemné mezilidské 

vztahy. Sport je také jednou z vhodných možností, jak aktivně 
trávit volný prázdninový čas, a zamezit tak každodenní nudě, 
která často vede k vandalismu a rizikovému chování,“ uvedla 
koordinátorka služby Kateřina Rejmanová. Celkem se těchto 
čtyř akcí zúčastnilo 31 stávajících uživatelů a stejný počet no-
vých zájemců. Přišli se na nás podívat i rodiče.

V Pardubicích se pije „odložené kafe“
Po Praze, Brně a Českých Budějovicích jsou Pardubice dalším 
městem, ve kterém mohou lidé přispět na tzv. odložené kafe, 
které si pak vychutnají lidé v nouzi. Zámecká kavárna se při-
dala ke společensky prospěšnému projektu Coffeeshare. Jeho 
smyslem je podpora těch, pro něž je káva vypitá v klidu v ka-
várně něčím těžko představitelným. Těmto lidem nabízí kafe 
zdarma. Iniciativa je také známa pod označením odložená (či 
zavěšená) káva a pomáhá lidem v nouzi tím, že jim umožňu-
je nejen uhasit žízeň, ale zároveň si odpočinout v důstojném 
a příjemném prostředí kavárny, které pro ně bývá kvůli jejich 
finanční situaci nedostupné. 

Na pultu Zámecké kavárny stojí kasička s  logem Coffe-
eshare, do které mohou zákazníci vhazovat své peníze pro 
potřebné. Všichni ti, kdo na nápoj nemají prostředky, pak 
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mohou přijít a  o  „zavěšenou“ kávu si u  pultu říci. Pokud je 
v kasičce dost peněz, kavárna jim nápoj připraví. „Není na per-
sonálu kavárny, aby určoval, kdo má a kdo již nemá právo si  
o  ,zavěšenou, kávu říct. Kdo si pro ni přijde, má na ni právo. 
Každá kavárna má také možnost si vytvořit vlastní podmínky 
výdeje kávy,“ vysvětlila Petra Trachtmanová, mluvčí iniciativy 
Coffeeshare. 

Hlavním smyslem Coffeeshare je podpora sociálně nej-
slabších a  jejich začlenění do společnosti. „Je to příležitost 
pro všechny šťastnější ukázat svou spoluúčast a  pokusit se  
v prostředí kavárny vytvořit prostor pro solidární společenství 
lidí, bez ohledu na aktuální sociální situaci člověka. ,Zavěšená, 
káva je tu pro každého, kdo je ve finanční tísni,“ řekla Tracht-
manová. V Pardubicích projekt Coffeeshare spolupracuje s or-
ganizací SKP-CENTRUM, o.p.s., jejíž klienti si tzv. odložené 
kafe v Zámecké kavárně již také vychutnali.

Dětem se z tábora nechtělo,
došlo i na slzy
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub ve spolu-
práci s Dětským centrem Veská zrealizovalo osmidenní tábor 
pro děti vytipované Oddělením sociálně-právní ochrany dětí 
Pardubice. Konkrétně se jednalo o 14 dětí ve věku 10 až 15 let.

Tábor proběhl ve dnech 17. až 24. srpna v Hluboké u Trhové 
Kamenice. Program zajišťovali pracovníci NZDM – Free klub, 

kteří dětem připravili celotáborové aktivity, jež je zavedly do 
světa indiánů. „Cílem bylo zprostředkovat nevšední zážitek, za-
žít si týden mimo civilizaci, bez televize, internetu nebo obcho-
dů s energy drinky. Chtěli jsme dětem zprostředkovat pozitivní 
zkušenost s autoritami, umožnit jim zažít úspěch a ocenění,“ 
uvedla Monika Škvrnová, koordinátorka NZDM – Free klub. 
Celý program byl zpracován zážitkovou formou, byl nabit ak-
tivitami v přírodě, kde základem bylo naučit se spolupracovat 
v  týmu, dodržovat pravidla tábora, vzájemně se respektovat 
a chránit slabší. 

Podle dětí i  pracovníků se tábor vydařil. „Po závěrečném 
hodnocení tábora společně s dětmi jsme došli k závěru, že se 
podařilo dosáhnout cíle akce. Všechno proběhlo bez větších 
komplikací, což je důkazem toho, že byl tábor dobře zorgani-
zovaný a děti bavil. Samy děti byly nadšené a při závěrečném 
loučení došlo i na slzy,“ zhodnotila úspěšnost akce Škvrnová.

První pardubická Noc venku
Ve čtvrtek 19. listopadu se v prostorách SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
uskutečnila historicky první Noc venku v Pardubicích, kterou 
pořádalo Nízkoprahové denní centrum za účelem podpory 
osob bez přístřeší. Jde o  celorepublikovou akci, která se 
odehrála celkem v 18 městech.

Program byl zahájen v 18.00 hodin úvodním slovem Jiří-
ho Pitaše, ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s., promluvili také 

senátorka Miluše Horská, krajský radní Pavel Šotola a Zde-
něk Linhart, předseda Komise pro sociální a zdravotní věci 
města Pardubice. Poté následovala prezentace Nízkopra-
hového denního centra, Azylového domu pro muže, Měst-
ského azylového domu pro ženy a matky s dětmi a Domu 
na půli cesty. Po krátké pauze vystoupil se svou autorskou 
tvorbou písničkář Honza z Choltic. Pak přišla na řadu část 
věnovaná workshopu (výroba dárkových krabiček z  Tetra 
Paku) a brainstormingu na téma „Co si myslíte o osobách 
bez přístřeší?“ Závěrem doprovodného programu se usku-
tečnilo promítání inspirativního dokumentárního filmu 
Z popelnice do lednice.

Akci navštívilo zhruba 40 účastníků, z nichž 15 si na vlastní 
kůži vyzkoušelo, jak těžké může být přespat venku v nepřízni-
vém počasí, což bylo hlavním bodem programu od desáté ve-
černí do šesté ranní. Vydatný déšť se stal faktorem, který dodal 
celé akci na autentičnosti, a pro zúčastněné se tak Noc venku 
stala mnohem silnějším zážitkem. 

Zákazníci v hradeckém Makru
věnovali 571 kg potravin
Těstoviny, čaje, rýži, čokoládu, cukrovinky, polévky v  sáčku, 
konzervy, marmelády, nápoje, mléko, sůl, mouku… Takové 
potraviny věnovali v rámci Národní potravinové sbírky, která  
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v sobotu 21. listopadu probíhala ve vybraných prodejních ře-
tězcích, nakupující zákazníci. V  Makru u  Hradce Králové se 
mezi osmou ranní a osmou večerní shromáždilo celkem 571 
kilogramů trvanlivých potravin, které byly následně rozděleny 
mezi klienty SKP-CENTRUM, o.p.s. Sbírku organizuje Byznys 
pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových 
bank a Armádou spásy. 

„Přes půl tuny vybraných potravin považujeme určitě za 
úspěch. Srdečně děkujeme zaměstnancům Makra za velmi 
vstřícný a profesionální přístup. Nejenže pomáhali samotnou 
sbírku realizovat tím, že zákazníkům rozdávali letáky a přebí-
rali od nich potraviny, ale řada ze zaměstnanců sama nákupem 
přispěla. Také děkujeme královéhradecké Potravinové bance  
a platformě Byznys pro společnost za organizaci této sbírky,“ 
uvedl Mgr. Jan Klika, fundraiser SKP-CENTRUM, o.p.s.

Burza filantropie vynesla 17 a půl 
tisíc pro SKP-CENTRUM, o.p.s.
S projektem Prevence bez hranic se 7. října v Ústí nad Orlicí 
v rámci Burzy filantropie ucházelo Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež – EMKO o přízeň donátorů. A uspělo. Nadační 
fond J&T věnoval tomuto projektu 14 500 korun, dalších pět 
tisíc přidal KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.

Smyslem projektu Prevence bez hranic je zprostředkování 
reálného náhledu na možné následky, které s sebou přináší rizi-

kové chování, a to nenásilnou, přirozenou a zejména zážitkovou 
formou. Díky bezprostřední zkušenosti a prožitkům „na vlast-
ní kůži“ mohou naši klienti zjistit, jaká opravdová úskalí s se-
bou rizikové chování nese, a zároveň jak se jim vyhnout. Díky 
příspěvku donátorů uskutečňujeme v  roce 2016 sérii exkurzí 
do zařízení jako je K-centrum, azylový dům pro muže, Rozkoš 
bez rizika, Dům světla nebo věznice. Naším cílem je, aby klienti 
viděli, jak to skutečně v jednotlivých institucích vypadá, jak to 
v nich chodí, a co je tedy může kvůli rizikovému chování potkat. 

V Domově Simeon
vznikla místnost na tři klíče
Domov Simeon uspěl u státního podniku Lesy České republi-
ky s projektem „Místnost na 3 Klíče – Kaple, Knihovna, Klub“ 
zaměřeným na revitalizaci místnosti, která dříve sloužila pře-

devším jako kaple k  pravidelným bohoslužbám, občas také 
k  divadelním představením či vystoupením. Díky podpoře 
Lesů České republiky se nám podařilo tuto kapli vybavit no-
vým nábytkem tak, že působí útulně, osobně, funkčně a klienti 
ji daleko více využívají. V nových příjemných prostorách uži-
vatelé tráví volný čas, potkávají se s ostatními klienty nebo se 
svými blízkými či prostě jen rozjímají u kávy a oblíbené knihy. 
Zajištění příjemného rodinného prostředí je základem pro pře-
konání dočasného odloučení od vlastních rodin.

Nadační fond Albert
podpořil Dětské centrum
V roce 2015 podpořil Nadační fond Albert provoz Dětského 
centra v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. 
Naším cílem bylo rozvíjet vzájemnou spolupráci dvojic mat-
ka – dítě/děti. Díky Nadačnímu fondu Albert se nám podařilo 
tuto činnost rozšířit, a tím zlepšit výchovné, vzdělávací a osob-
nostní kompetence maminek a  dětí. Posláním projektu bylo 
a  stále je předcházet sociálnímu vyloučení dětí ze znevýhod-
něného prostředí. Prostřednictvím výchovně vzdělávacích 
činností, volnočasových a  herních aktivit se zaměřujeme na 
všestranný rozvoj dětí, zajišťujeme jim podnětné prostředí, pří-
pravu na školní docházku, mimoškolní aktivity a  doučování. 
Do činnosti Dětského centra se v  roce 2015 podařilo zapojit 
27 maminek a 42 dětí.
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Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.

Rozvaha SKP-CENTRUM, o.p.s. (v tisících Kč) k 31. 12. 2015

AKTIVA k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015
A. Dlouhodobý majetek celkem 6 360 6 256
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 18 598 18 830
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 12 238 12 574
B. Krátkodobý majetek celkem 8 789 6 557
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 1 717 1 600
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 7 048 4 708
IV. Jiná aktiva celkem 24 249

AKTIVA CELKEM 15 149 12 813

PASIVA k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015
A. Vlastní zdroje celkem 5 029 4 993

I. Jmění celkem 4 645 4 564

Účet výsledku hospodaření X 46
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 41 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 343 383

II. Výsledek hospodaření celkem 384 429
B. Cizí zdroje celkem 10 120 7 820
I. Rezervy celkem 1 014 1 467
II. Dlouhodobé závazky celkem 189 304
III. Krátkodobé závazky celkem 8 577 4 890
IV. Jiná pasiva celkem 340 1 159

PASIVA CELKEM 15 149 12 813
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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 2015

A. Náklady Činnost hlavní Činnost hospodářská CELKEM

I. Spotřebované nákupy celkem 7 384 994 8 378

II. Služby celkem 9 836 1 771 11 607

III. Osobní náklady celkem 20 844 3 270 24 114

z toho mzda ředitele 0 317 317

IV. Daně a poplatky celkem 7 8 15

V. Ostatní náklady celkem 129 74 203

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 1 084 79 1 163

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 606 0 606

NÁKLADY CELKEM 39 890 6 196 46 086

B. Výnosy Činnost hlavní Činnost hospodářská CELKEM

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 6 166 7 078 13 244

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0

III. Aktivace celkem 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 281 39 320

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 35 0 35

VI. Přijaté příspěvky celkem 770 0 770

VII. Provozní dotace celkem 31 836 0 31 836

VÝNOSY CELKEM 39 088 7 117 46 205

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -802 921 119

daň z příjmu 0 73 73

D. Výsledek hospodaření po zdanění -802 848 46
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Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.

Zdroje financování SKP-CENTRUM, o.p.s., v roce 2015
Provozní zdroje financování SKP-CENTRUM, o.p.s.
Pardubický kraj 12 272 000 Kč 26,56 %
Individuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ 10 905 564 Kč 23,60 %
Statutární město Pardubice 6 796 419 Kč 14,71 %
Úřad vlády České republiky 439 000 Kč 0,95 %
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 435 548 Kč 0,94 %
Ostatní města a obce 380 202 Kč 0,82 %
ESF - OP LZZ 374 293 Kč 0,81 %
Ministerstvo spravedlnosti ČR 125 114 Kč 0,27 %
Úřad práce ČR 54 000 Kč 0,12 %
Ministerstvo zdravotnictví ČR 53 692 Kč 0,12 %
Příjmy od uživatelů služeb 6 171 600 Kč 13,36 %
Tržby zdravotnického zařízení 7 072 199 Kč 15,31 %
Nadace, příspěvky 35 000 Kč 0,08 %
Dary věcné a finanční 734 900 Kč 1,59 %
Benefice a dražby 167 700 Kč 0,36 %
Ostatní výnosy 188 030 Kč 0,41 %
Celkem 46 205 261 Kč 100,00 %

Struktura příspěvků státní správy a samosprávy
Pardubický kraj 12 272 000 Kč 38,55 %
Individuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ 10 905 564 Kč 34,26 %
Statutární město Pardubice 6 796 419 Kč 21,35 %
Úřad vlády České republiky 439 000 Kč 1,38 %
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 435 548 Kč 1,37 %
Ostatní města a obce 380 202 Kč 1,19 %
ESF - OP LZZ 374 293 Kč 1,18 %
Ministerstvo spravedlnosti ČR 125 114 Kč 0,39 %
Úřad práce ČR 54 000 Kč 0,17 %
Ministerstvo zdravotnictví ČR 53 692 Kč 0,17 %
Celkem 31 835 832 Kč 100,00 %
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Hlavní poskytovatelé finančních prostředků:

Mediální partneři:

Nejvýznamnější sponzoři:

PARDUBICKÝ KRAJ
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A.C.in s.r.o.
Astralex s.r.o.
AUGUR Consulting s.r.o.
Balonklub Chrudim s.r.o.
Benepal, a.s.
BIPLANE s.r.o.
Brück AM spol. s r.o.
C & A Moda, s.r.o.
Cukrárna Libuše
Danuše Dolečková
DEKOM SYSTEM, s.r.o.
Doc. MgA. Irena Jůzová
Domácí potřeby Ing. Martin Kovář
EKO-DAT HK, spol. s r.o.
ELBAS, s.r.o.
Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s.
GREENGOLF Pardubice a.s.
HR - Průmyslové a spotřební zboží
Ing. František Šteker
Ing. Mgr. Miroslav Poche
Ing. Roman Línek, MBA
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
ISOTRA, a.s.
Ivana Lomová
Jan Pokorný
Jiří Plieštik

Poděkování firmám, nadacím a soukromým dárcům za finanční i materiální dary (v abecedním pořadí):

Jiří Zich
Jitka Píšová - Slavíková
Josef Žáček
JUDr. Šárka Línková
Julka Burešová, s.r.o. 
Kamila Ženatá
Kinnaree masáž s.r.o.
Knihkupectví Papyrus
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Lékárna Grand s.r.o.
Lesy České republiky, s. p.
Lilia Drahošová
Lotus Siam Style
Lucie Staňková
Luděk Vojtěchovský 
Maincor s.r.o.
Marie Fantyšová
Město Vysoké Mýto
Miloslav Krňávek
Nadační fond Albert
Nadační fond J & T
Olbram Zoubek
PepCom s.r.o.
Petr J. Špaček
Petr Nikl
Prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

Prof. Ak. soch. Kurt Gebauer
Prof. Mgr. Jindřich Štreit
RAPETO a.s.
RCD Radiokomunikace spol. s r.o.
Robert Vano
Siemens, s.r.o.
Špalda, s.r.o.
TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r.o.
Tomil s.r.o.
TVAR výrobní družstvo Pardubice
UPCE - Správa kolejí a menzy
Václav Macháň
VEGALL Pharma s.r.o.
Věra Nováková

Srdečně děkujeme všem, kdo v  roce 2015 
podpořili naše aktivity. 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.
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Děkovný e-mail od klientky Intervenčního 
centra pro osoby ohrožené domácím násilím:
Milá paní Bandžuchová,
omlouvám se, že opět otravuji a  cítím, že Vám hodně dlužím. 
Dnes je můj důležitý den. Celý týden jsem věnovala přípravě 
a pevně doufám, že mě již nic nezlomí. Cítím se dobře, nemám 
strach ani trému a to je pro mě důležité. Máte na tom s panem 
psychologem obrovskou zásluhu a  to neopomenu zdůraznit 
i v dnešním hlavním líčení.

Jestli budete mít chvilku během dne, vzpomeňte si na mě, budu 
moc ráda. Do nedávné doby jsem žila v naprosté izolaci od okolního 
světa, teprve s odstupem času vidím, co mám přátel, jak za mnou 
stojí rodina a jak se mi lépe dýchá. Určitě mi rozumíte. Člověk dělá 
v životě špatná rozhodnutí a teprve až když spadne na samé dno, 
uvědomí si, že je potřeba se odrazit a o to se právě snažím.

U  soudu jsem využila všech svých práv, nahlížení do spisu, 
právo klást otázky obžalovanému i  svědkům i  právo poslední 
řeči. Snad to zvládnu. Počítám i  s horší variantou, že by pana 
…… propustili, ale ani to už mě nezlomí.

Děkuji Vám za vše, panu doktorovi, smekám před Vaší prací. 
Pevně věřím, že Vaší práci zúročím.

Forrest Gump: „Máma říkala, že člověk musí odložit minulost 
a pak může jít dál“.

S pozdravem L.K.

Děkovný e-mail od bývalého uživatele 
Azylového domu pro muže:
Tímhle dopisem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům azy-
lového domu pro muže. Když jsem sem přišel, byl jsem na tom 
hodně špatně a díky všem zaměstnancům azylového domu, kteří 
mě pomohli a ne jenom ubytováním, ale hlavně přístupem a ra-
dami a díky tomu mi vrátili sebevědomí a jistotu v mém rozho-
dování. Odcházím, našel jsem si práci i bydlení a velkou zásluhu 
na tom mají všichni zaměstnanci tohoto azylového domu. Dnes 
vím, že tohle zařízení má obrovský význam a dokáže vrátit lidi 
z ulice do normálního života. Vážím si moc práce všech zaměst-
nanců azylového domu a přeju jim do další práce, která je bezpo-
chyby k nezaplacení aby vrátili do normálního života víc lidí. Za 
to všem zaměstnancům ještě jednou moc děkuji a moc si jejich 
práce vážím. S pozdravem klient ADM.

Děkovný dopis Pečovatelské službě: Z návštěvní knihy Domova Simeon:

Děkovný dopis Intervenčnímu centru:
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