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Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

dovolte mi, prosím, krátce se poohlédnout za dalším rokem fungování naší 
společnosti.  Stejně jako v letech minulých jsme byli i v roce 2016 klidným 
přístavem pro mnoho lidí, kteří potřebovali nějakou formu naší pomoci. 
V uplynulém roce jsme v našich službách poskytli podporu více než 2 000 lidem. 

Naši pomoc jsme směřovali, jak již předesílá samotná historie a poslání naší 
organizace, především k poskytování sociálních a sociálně-zdravotních služeb 
zacílených na osoby v tísni, seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižené, osoby bez přístřeší, příslušníky minorit, oběti domácího 
násilí a v neposlední řadě i děti a mladé lidi bez funkčního rodinného zázemí.

Po celý uplynulý rok jsme se snažili nejenom poskytovat kvalitní a efektivní 
sociální služby pro výše uvedené cílové skupiny, ale zároveň tyto služby rozvíjet, 
přizpůsobovat je potřebám a problémům, se kterými se na nás naši klienti obrací. 
Dovolil bych si alespoň několik z nich stručně zmínit. V rámci Azylového domu 
pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě jsme zahájili činnost Centra pro děti, 
v rámci terénních služeb NZDM Free klub jsme zřídili internetovou poradnu, 
Intervenční centrum navázalo na pilotní projekt z roku 2015 a mezi své základní 
služby začlenilo práci s dětmi, jež se staly svědky domácího násilí, a zároveň 
rozšířilo svoje působení o město Lanškroun. Ve druhé polovině roku jsme také 
zahájili realizaci dvou evropských projektů. Projekt „Tvorba podpůrné sítě pro 
osoby opouštějící pobytové sociální služeby“, kterým reagujeme na potřebu 
nejenom našich klientů s nabídkou podpory při získávání a udržení samostatného 
bydlení. Druhý projekt „Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené 
děti a rodinu“ si pak klade za cíl nastavení co nejefektivnější spolupráce 
všech zainteresovaných subjektů a naše organizace v něm vystupuje nejenom 
jako poskytovatel služeb, ale také jako prostředník při nastavování vzájemné 
spolupráce. Díky spolupráci s Magistrátem města Pardubice byla zahájena 
plánovaná rekonstrukce Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi 
v Pardubicích. Tato rekonstrukce probíhá za plného provozu služeb a přesto, že je 
náročná pro klienty i pracovníky, tak nepochybně významně přispěje ke zlepšení 
prostředí v azylovém domě.

Tolik alespoň některé důležité události z roku 2016.  Věřím, že na dalších 
stranách Výroční zprávy získáte podrobné  a přehledně uspořádané informace 
o jednotlivých poskytovaných službách a veškerých aktivitách, které nás v tomto 
roce provázely. 

Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří se podílejí na fungování naší 
organizace. Poděkování patří všem pracovníkům SKP-CENTRUM, o.p.s., kteří jsou 
denně připraveni poskytovat kvalitní odbornou pomoc a péči uživatelům našich 
služeb.

Zároveň bych rád projevil své díky všem zástupcům Pardubického kraje, 
Magistrátu Města Pardubice,  zástupcům státní správy, představitelům měst, 
obcí, spolupracujícím organizacím a všem dárcům a  sponzorům, kteří nám 
pomáhají zajistit služby na nejvyšší možné úrovni. 

Pevně věřím, že i rok příští přinese mnoho pozitivního ve fungování naší 
organizace a budeme uživatelům nadále poskytovat kvalitní služby, které jim 
pomohou ustát náročná období života.

 Mgr. Jiří Pitaš

 ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s.

Úvodní slovo
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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 příslušníkům minorit. SKP-CENTRUM, o.p.s., pro ně provozuje efektivní 
a vzájemně provázaný systém sociálních a sociálně zdravotních služeb. 

• Kvalita
• Spolupráce
• Celospolečenský rozsah

Poslání

Cíle

KVALITA
Chceme naše služby poskytovat na nejvyšší možné 

úrovni. Spolupracujeme s odborníky v oboru a soustře-
ďujeme se na rozvoj pracovníků. Součástí naší strategie 
jsou nástroje sledující kvalitu služeb, 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. 

CELOSPOLEČENSKÝ ROZSAH
Naše činnost má široký rozsah. Sociální práci vnímáme 

jako aktivitu zaměřenou na celou společnost. Pracujeme 
s klienty na tom, aby upevňovali kompetence potřebné 
k běžnému životu nebo aby tyto kompetence získávali. 
Naše preventivní činnost ve vztahu ke společnosti je 
zaměřená tak, abychom mírnili sociálně patologické jevy 
a tím předešli sociálnímu vyloučení našich klientů. Sna-
žíme se o to, abychom odstraňovali překážky, které by 
mohly negativně ovlivňovat zapojení klientů do běžného 
života. 

SPOLUPRÁCE
V maximální míře využíváme 

zapojení našich služeb do šir-
ší sítě sociálních institucí. Mo-
tivujeme klienty k využívání 
širokého spektra zdrojů, aby-
chom tak působili preventivně 
proti vzniku závislosti na soci-
álním systému. Sami využívá-
me spolupráce našich služeb 
a současně i dalších organi-
zací působících v prostředí 
klientů. Spolupracujeme také 
se státní správou a samosprá-
vou, stejně jako s akademic-
kou sférou, abychom udrželi 
kontakt s aktuálními trendy 
v oboru. 
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Základní údaje a kontakty

Název organizace: SKP-CENTRUM, o.p.s.
Právní forma:  obecně prospěšná společnost
Adresa: Jungmannova 2550 
 530 02 Pardubice
IČ: 275 34 804

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

Telefon:  464 629 618
E-mail: info@skp-centrum.cz
Internet: www.skp-centrum.cz
Bankovní spojení: 221077482/0300

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

V roce 2016 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., 19 služeb, 
z nich 17 registrovaných dle zákona 108/2006 Sb., o soci-
álních službách.

SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytova-
telem sociálních a zdravotních služeb na území Pardubického 
kraje, který v regionu zajišťuje široké spektrum pobyto-
vých, ambulantních i terénních sociálních služeb, z nichž 
některé jsou v místě svého působení jedinečné, neboť 
nemají alternativu v jiném poskytovateli. 
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- ADMIN. PRACOVNÍK
- FUNDRAISER
- ODBORNÝ GARANT

DIVIZE I DIVIZE II

- PERSONÁLNÍ ÚSEK
- EKONOMICKÝ ÚSEK
- ÚSEK KVALITY 

A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

ŘEDITEL

Organizační struktura organizace

VEDOUCÍ 
DIVIZE I

METODIK 
SOCIÁLNÍ PRÁCE

VEDOUCÍ 
DIVIZE II

VEDOUCÍ 
PROVOZU

VEDOUCÍ 
EKONOM
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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 Vysoké Mýto
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub
• Terénní program při NZDM – Free klub
• Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
• Komunitní práce a Terénní program ve vyloučených romských lokalitách v Ústí nad Orlicí
• Přechodné zaměstnání – Probační program2

SENIOŘI
• Domov Simeon – odlehčovací služba
• Domov Simeon – osoby se zdravotním postižením
• Pečovatelská služba Horní Jelení
• Ošetřovatelská služba (domácí zdravotní péče)3

OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
• Dům na půli cesty
• Noclehárna pro ženy
• Noclehárna pro muže
• Azylový dům pro muže
• Nízkoprahové denní centrum
• Nízkoprahové denní centrum – terénní programy

1 dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (mimo níže uvedené)
2 dle Zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
3 dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Poskytované služby1
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Evropské projekty

• Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální služby - „Služba podpory bydlení“ 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

• Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené děti a rodiny
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000989
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Druh služby: 

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

 20 lůžek (8 pokojů)
Provoz: 
 nepřetržitý
Působnost: 

 Vysoké Mýto, Pardubický kraj
Telefon: 

 461 102 356
 773 449 991
E-mail: 

 adz.info@skp-centrum.cz

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

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

Během roku 2016 jsme poskytli službu 20 ženám (z toho byly dvě bezdětné) 
a 40 dětem. 

Zhodnocení služby v roce 2016

 V azylovém domě vzniklo Centrum pro děti. Jedná se o samostatný projekt, který 
je finančně podpořen z Nadace ČEZ. Probíhá v něm ověřování metod společné práce 
matek a dětí pod vedením pedagogického pracovníka. Je určeno dětem ve věku od 
tří let a jejich matkám, které aktuálně využívají služeb azylového domu. Podporuje 
upevňování kontaktu s rodinou a sociální začleňování. Slouží ke spolupráci s uživa-
telkami při výchově a vzdělávání jejich dětí. Centrum pro děti svým rozsahem činnosti 
nemůže a ani nemá za cíl nahrazovat běžně dostupné a přirozené zdroje, tj. mateř-
ské a základní školy, pedagogicko-psychologické poradny, školní poradenství apod. 
Cílem Centra pro děti je maximální podpora dětí a matek ve využití těchto zdrojů 
a v přípravě na vstup do nich. 

Z hlediska spádovosti bylo pět uživatelek azylového domu z Vysokého Mýta, osm 
z jiných obcí Pardubického kraje a sedm z ostatních krajů. 

Průměrný věk klientek činil 35 let, z toho nejmladší uživatelce bylo 23 a nejstarší 
55 let. Průměrná roční obložnost byla ve výši 77 %. Nejnižší jsme zaznamenali v břez-
nu, červnu a říjnu, a naopak nejvyšší v lednu, dubnu a v září.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě

Odkud uživatelka přichází: Kam uživatelka po ukončení pobytu odchází: 

Rodina 47 %

Bydlení 53 %

Rodina 27 %

Ubytovna 7 %

Komerční bydlení 20 %

Jiná sociální služba 7 %

Jiný azylový dům 7 %

Jiné 32 %

Třetí subjekt 0 %

Jiná sociální služba 0 %

Z výkonu trestu 0 %
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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

Pomáháme ženám a jejich dětem překlenout složité životní období, kdy ztratily 
domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci rodiny, partnera či přátel. Nabí-
zíme ubytování ve vybavených pokojích zpravidla nepřevyšující dobu jednoho roku, 
sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí, pomoc při výchově dětí, při vedení domácnosti, při hospo-
daření s finančními prostředky a při hledání návazného bydlení a zaměstnání. Pomoc 
v azylovém domě vyhledávají ženy, které jsou oběťmi domácího násilí, jsou v rodinné 
či sociální krizi nebo jsou bez přístřeší či po návratu z výkonu trestu. 

Službu jsme v roce 2016 poskytli 66 dospělým ženám (z toho bylo 16 bezdět-
ných) a 93 dětem. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Službu využilo 32 žen a  37 dětí z Pardubic, z Pardubického kraje bylo 12 žen a 21 
dětí. Z jiných krajů naši službu využilo 22 žen a 35 dětí. V roce 2016 byla započata 
rekonstrukce budovy azylového domu, kdy se opravovaly prostory suterénu – záze-
mí domu (prádelna, sušárna atd.) a Dětské centrum. V následujícím roce se bude 
v úpravách pokračovat (jedná se o nové koupelny a toalety). V celém domě budou 
nové elektrické rozvody. Pracovní tým se částečně obměnil, změnila se koordinátor-
ka služby a nastoupila nová sociální pracovnice. Dále byly častěji realizovány akce 
pro matky s dětmi v azylovém domě (tvoření, malování atd.) a také výlety mimo azy-
lový dům (lanový park, Perníková chaloupka, Ekopaleta atd.). 

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Odkud uživatelka přichází: Kam uživatelka po ukončení pobytu odchází:

Třetí subjekt 3

Jiná sociální služba 4

Z výkonu trestu 1

Rodina 8

Bydlení 36

Rodina 11

Ubytovna 3

Komerční bydlení 22

Ulice 3

Jiný azylový dům 7

Jiné 8
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Druh služby: 

 krizová pomoc
Forma služby: 
 pobytová
Sídlo služby: 
 Na Spravedlnosti 803 
 Pardubice
Kapacita: 

 tři lůžka a postýlka 
 (na jednom pokoji)
Provoz: 
 nepřetržitý
Působnost: 

 Pardubice, Pardubický kraj, 
 celá ČR
Telefon: 

 466 636 077
 777 765 835
E-mail: 

 madz@skp-centrum.cz

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

V roce 2016 jsme zajistili pomoc 42 dospělým ženám a 59 dětem. Z toho bylo 
8 žen bezdětných. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Průměrná obložnost služby za rok 2016 činila 52 %. Služba byla využita 212 dní 
v roce. Nejvíce byl obsazen měsíc srpen, nejméně květen.  Naše služba je unikátní 
tím, že je schopna po 24 hodin denně přijmout ženu, příp. matku s dětmi, které se 
dostaly do krizové situace, nevědí jak ji řešit nebo ji aktuálně nejsou schopny řešit 
vlastními silami. Pro úspěšný servis je nutné vysoké nasazení pracovníků a aktivita 
ze strany uživatelek. Kladná hodnocení žen a matek 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

Počet uživatelek:

Leden Červenec

Únor Srpen

Březen Září

Duben Říjen

Květen Listopad

Červen Prosinec

Žen 5 Žen 5

Žen 3 Žen 5

Žen 4 Žen 5

Žen 4 Žen 3

Žen 5 Žen 4

Žen 5 Žen 5

Dětí 12 Dětí 9

Dětí 6 Dětí 9

Dětí 4 Dětí 5

Dětí 5 Dětí 3

Dětí 3 Dětí 8

Dětí 9 Dětí 5
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Druh služby:

 nízkoprahová zařízení 
 pro děti a mládež
Forma služby:

 terénní a ambulantní
Sídlo služby:

 Husova 146 
 Vysoké Mýto
Kapacita:

 30 uživatelů služby 
 v jeden okamžik - klub
 10 uživatelů služby 
 v jeden okamžik - terén
Provoz:

 klub: Po–Čt 13.00–17.00 hodin
  Pá 12.00–16.00 hodin
 terén: Čt 17.00–18.30 hodin

Působnost:

 Vysoké Mýto a okolí
Telefon:

 461 102 351
 774 658 597
E-mail:

 emko@skp-centrum.cz
Facebook:

 NZDM EMKO Vysoké Mýto

Nabízíme dětem a mládeži ve věku 10–26 let z Vysokého Mýta a okolí pomoc, 
radu a podporu při zvládání složité životní situace. 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 pomá-
háme zmírňovat situaci klientů. Aktivity nebo radu a podporu poskytujeme v klubu 
i venku na ulici. 

Celkem bylo v roce 2016 podpořeno 86 uživatelů, dohromady se jednalo o 2 906 
návštěv. Součástí služby je i terénní práce s uživateli ze vzdálenějších sociálně 
vyloučených lokalit, během níž bylo při 45 setkáních podpořeno 47 uživatelů. 

Zhodnocení služby v roce 2016

V průběhu roku byly pro klienty připravovány různorodé aktivity. Jednalo se o vý-
tvarné workshopy, sportovní turnaje a preventivní besedy. Dále měli uživatelé služby 
možnost vypůjčit si hudební nástroje, společenské hry, knihy a časopisy. Zájemci 
přicházeli s žádostí o pomoc či radu zejména v těchto oblastech: školní prospěch, 
nedostatek pracovních příležitostí, hledání práce, experimentování s návykovými 
látkami, oblast zdraví a hygieny, láska, sexualita, neplánované těhotenství a péče 
o dítě, konflikty v rodině, ve škole i mezi vrstevníky, finance a dluhy.

Pracovníci se snažili pružně reagovat na jejich problémy a společně s nimi hledat 
nejlepší řešení situace. V roce 2016 byl realizován projekt Prevence bez hranic. Pro-
jekt byl příležitostí, jak našim klientům zprostředkovat reálný pohled na možné ná-
sledky, které s sebou přináší rizikové chování, a to nenásilnou, přirozenou a zejména 
zážitkovou formou. Projekt byl realizován exkurzemi v jednotlivých zařízeních, kde 
je pracováno s dětmi a mladými lidmi, kteří se dostali do styku s rizikovým chová-
ním. Exkurze se konaly v průběhu celého roku, přibližně jednou za dva měsíce. Díky 
bezprostřední zkušenosti a prožitkům „na vlastní kůži“ mohli naši klienti zjistit, jaká 
opravdová úskalí s sebou nese rizikové chování, a zároveň jak se jim vyhnout. 

Již tradičně se konala akce pro širokou veřejnost nazvaná Sportem proti pasivitě, 
která proběhla během letních prázdnin v areálu místní základní školy formou čtyř 
sportovních odpolední plných her a zábavy.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO Vysoké Mýto
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Druh služby: 

 nízkoprahová zařízení 
 pro děti a mládež
Forma služby: 
 ambulantní
Sídlo služby: 
 Jungmannova 2550 
 Pardubice
Kapacita: 

 30 uživatelů služby 
 v jeden okamžik
Provoz: 
 Po–Pá  13.00–17.00 hodin
Působnost: 

 Pardubice
Telefon: 

 464 629 620, 464 629 627
 774 658 593
E-mail: 

 freeklub@skp-centrum.cz
Facebook:

 NZDM – Freeklub

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 
důvěryhodného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Vytváříme pestrou na-
bídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřujeme na mapování 
a rozvíjení silných stránek klientů. 

Celkem bylo v roce 2016 podpořeno 148 uživatelů, dohromady se jednalo 
o 3 552 návštěv. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Pro naše klienty jsme v rámci běžné činnosti připravovali každý měsíc aktivity na 
vybrané preventivní téma. Během celého roku se klienti seznamovali s problemati-
kou, která se jich přímo dotýká. V klubu jsme debatovali o lásce, kamarádství, ale 
také alkoholu, drogách, šikaně a sebepoškozování. Klienti měli možnost účastnit se 
interaktivních besed, výtvarných workshopů, sportovních turnajů, ale mohli i sami 
přicházet s návrhy, jak v klubu trávit volný čas a o jakých tématech mluvit. 

Již druhým rokem úspěšně probíhal aktivizační program pro uživatele starší pat-
nácti let „Job klub“. Mladí lidé měli možnost osvojit si v několika lekcích dovednosti 
potřebné pro získání prvního zaměstnání a získat vhled na trh práce, navíc se v prů-
běhu lekcí učili zodpovědnému přístupu a plánování budoucnosti. 

O letních prázdninách jsme se zaměřili především na to, jak trávit volný čas a ne-
nudit se. S klienty jsme uspořádali akce nejen v prostorách klubu, ale navštívili jsme 
také pardubický Skatepark a uspořádali výlet do Punkevních jeskyní. 

Během letních prázdnin se také zrealizovaly dvě „nocovačky“ pro klienty klubu, 
které doprovázel celovečerní program s holčičí a klučičí tématikou. 

Po celý rok jsme vytvářeli aktivity, které korespondují se zájmy a potřebami našich 
klientů, ale také jsme realizovali tematické akce, např. k Haloweenu a Vánocům. 
Klienti se na programu aktivně podíleli a akce hodnotili pozitivně. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub

Dívek 57 Počet exkurzí 17

Chlapců 91

Počet uživatelů v roce 2016:
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Druh služby:

 terénní programy
Forma služby:

 terénní
Sídlo služby:

 Jungmannova 2550 
 Pardubice
Kapacita:

 10 uživatelů služby 
 v jeden okamžik
Provoz:

 Po–Pá  zpravidla 13.00–17.00 hodin 
   (dopoledne online)
Působnost:

 Pardubice
Telefon:

 464 629 614
 774 584 822
E-mail:

 teren@skp-centrum.cz
Facebook:

 Terén Freeklub
Internet:

 www.free-klub.cz

Terénní program při NZDM – Free klub

Dívek 43

Chlapců 56

Pracujeme v přirozeném prostředí svých uživatelů (sídliště, parky, hřiště). Vyhle-
dáváme 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 vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Zaměřu-
jeme se zejména na mapování a rozvíjení silných stránek klientů.

Zhodnocení služby v roce 2016

Terénní program se zaměřoval především na zkvalitnění služby a budování důvěr-
ného vztahu ke klientům. Pracovníci se věnovali prezentaci služby na základních 
školách, kde oslovovali potenciální klienty. Službu propagovali také na pardubickém 
Majálesu. 

Během roku proběhlo několik aktivit, například plavba parníkem Arnošt, návštěva 
hvězdárny a obřího akvária. Všechny tyto aktivity měly za cíl především zprostředko-
vat zážitek. Uspořádané akce udělaly klientům radost. 

Pracovníci terénního programu do lokalit nenosili jen hry na zahnání nudy, ale 
nabízeli i zážitkové workshopy, při kterých si mohla mládež vyzkoušet něco nového. 
Na různých hřištích v Pardubicích proběhla například výroba draků, sušených kytic 
nebo vánočních věnců. 

V rámci terénního programu vznikly také nové webové stránky, které slouží jako 
internetová poradna. Pracovníci terénu jsou ve své pracovní době online a připraveni 
pomoci nebo poradit každému, kdo se do poradny napíše. Kromě toho také publikují 
zajímavé články o tom, co mladé lidi zajímá nebo trápí. Nabízejí podporu nejen ve 
formě osobního setkání, ale i v kyberprostoru, který je přirozeným prostředím mla-
dých lidí.

Počet exkurzí 17

Počet uživatelů v roce 2016:
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Pardubice 26 Pardubicko 73

Chrudim 18 Chrudimsko 19

Svitavy 12 Svitavsko 9

Jiný kraj 6

Celkem 132

Ústí nad Orlicí 21 Ústecko Orlicko 25

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 hodin
Působnost: 

 Pardubický kraj
Telefon: 

 466 260 528
 774 755 744
E-mail: 

 ic.pardubice@skp-centrum.cz
Facebook:

 Intervenční centrum Pardubice

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 ohro-
ženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním pomáháme dosáhnout 
ukončení násilného chování. Poskytujeme odbornou pomoc a podporu v sociální, 
psychologické a právní oblasti. Naši pomoc mohou vyhledat jak oběti domácího ná-
silí, tak jejich příbuzní a známí, kteří chtějí vědět, jak postupovat v krizové situaci. 

V roce 2016 se na nás se žádostí o pomoc obrátilo celkem 229 uživatelů 
(204 žen a 25 mužů). 

Zhodnocení služby v roce 2016

Část uživatelů naší služby s námi začne spolupracovat poté, co násilí v domác-
nosti řeší Policie ČR. Během roku 2016 došlo v Pardubickém kraji k 77 přípa-
dům vykázání násilníka z domu. V rámci těchto vykázání policie označila 79 žen, 
18 mužů a 69 dětí za osoby ohrožené domácím násilím. 

Během loňského roku jsme poskytovali nejen psychologické poradenství ohrožo-
vaným osobám, které jsou naší cílovou skupinou, ale i krátkodobé odborné psycho-
logické poradenství, které využilo 20 dětí, jež byly svědky domácího násilí a jejichž 
zákonný zástupce byl klientem intervenčního centra. 

Pro lepší dostupnost klientů nám byla za podpory městských úřadů zřízena „kon-
taktní místa“ – Králíky, Svitavy, Hlinsko, Česká Třebová. V říjnu přibylo i město 
Lanškroun, kam pracovnice dojíždí pravidelně každé první pondělí v měsíci. 

V září jsme uspořádali výroční konferenci, jejímž cílem bylo odborníkům a veřejnos-
ti připomenout 10 let od zavedení institutu vykázání v ČR a zároveň i výročí vzniku 
intervenčních center. Během této akce došlo ke vzájemnému sdílení informací a zku-
šeností s danou problematikou, což jistě přispěje ke zkvalitnění práce s osobami 
ohroženými domácím násilím.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Vykázání v roce 2016 dle okresů: Nízkoprahové kontakty za Pardubický kraj:
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Druh služby:

 terénní programy
Forma služby:

 terénní
Sídlo služby:

 Čs. armády č. p. 1181 
 Ústí nad Orlicí
Kapacita:

 1360 kontaktů za rok
Provoz:

 Po–Pá  7.00–15.30 hodin 
Působnost:

 Ústí nad Orlicí
Telefon:

 774 584 822
E-mail:

 daniela.hudouskova@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 
procesu sociálního začleňování a podporujeme je při řešení jejich nepříznivé sociál-
ní situace, která bývá často spojena s hrozbou vystěhování, propuštěním z výkonu 
trestu odnětí svobody, nezaměstnaností, dlouhodobým pobíráním sociálních dávek, 
závislostí na alkoholu nebo zadlužeností. Poskytujeme poradenství, doprovody na 
úřady, předáváme kontakty na návazné služby. 

Zároveň se formou komunitní práce snažíme o propojení obyvatel žijících ve vylou-
čených lokalitách, všech zainteresovaných institucí a příslušníků majority, a jejich 
společné řešení problémů daných lokalit. Obsahem projektu byly činnosti směřují-
cí k rozšíření sociálních kontaktů, vztahů a vazeb, k využití různých zdrojů pomoci 
a podpory a k celkovému formování komunity jako celku. Cílem bylo, aby si komunita 
sama začala definovat, jaké problémy vnímá za klíčové, a snažila se hledat řešení 
a cesty, jak problémové situace řešit. 

V roce 2016 využilo služeb terénního programu v sociálně vyloučených romských 
lokalitách v Ústí nad Orlicí 80 uživatelů, s nimiž proběhlo 728 setkání. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Služba poskytuje aktivní pomoc zhruba 45 klientům měsíčně. Jedná se zejména 
o sociální poradenství, bydlení, zaměstnání a vzdělávání. Největším problémem za 
uplynulé období je neprodlužování nájemních smluv u nájemníků s dluhy u města 
a velmi těžká situace s hledáním nového bydlení. Ve čtyřech rodinách došlo k nepro-
dloužení nájemních smluv a následnému vystěhování. Pomáhali jsme jim s řešením 
jejich bytové situace umístěním v azylových domech a v pronájmech jiných bytů. 

Velkým problémem je zadluženost obyvatel lokalit. Často pomáháme klientům 
s komunikací s exekutorskými úřady a poskytujeme dluhové poradenství. V roce 
2016 došlo k vystěhování nájemníků z bytového domu z důvodu rekonstrukce a je-
jich přestěhování do jiné lokality. S tímto problémem souvisí sestěhování romských 
obyvatel do jedné lokality, kde v současné době nejsou dobré sousedské vztahy. 

Klienti většinou naši službu vyhledávají a vnímají ji jako potřebnou. 

V rámci komunitní práce proběhlo v létě sportovní odpoledne a následné opé-
kání vuřtů se zábavným programem pro děti. Této akce se zúčastnilo 38 dětí a 30 
dospělých. Komunitní akce se setkala s velkým ohlasem a zájmem ze strany klientů 
a chtěli by v této tradici pokračovat i v následujícím období. 

Komunitní práce a Terénní program ve vyloučených romských 
lokalitách v Ústí nad Orlicí
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Druh služby: 

 Probační program 
dle Zákona č. 218/2003 Sb., o odpo-
vědnosti mládeže za protiprávní činy 
a soudnictví ve věcech mládeže (zá-
kon o soudnictví ve věcech mládeže)

Forma služby: 
 ambulantní
Sídlo služby: 
 Jungmannova 2550 
 Pardubice
Provoz: 
 Po–Pá  12.00–16.30 hodin
 nebo dle domluvy s klientem 
Působnost: 

 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 

 461 103 330
 774 658 589
E-mail: 

 pz.info@skp-centrum.cz

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

Probačního programu se zúčastnilo celkem 14 uživatelů, z toho 10 nových 
a 4 přecházející z roku 2015. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Za rok 2016 proběhlo celkem 166 schůzek pracovníků s uživateli. V tomto roce byl 
probační program ukončen osmi klientům na základě jeho splnění a dva klienti ukon-
čili probační program, když jej nesplnili. V tomto roce proběhla personální změna 
na pozici psychologa služby, která však neměla vliv na chod probačního programu. 
Pracovníci také postoupili v tvorbě a úpravě metodiky služby a pracovních postupů. 
V roce 2016 poskytovali základní sociální poradenství, psychologické poradenství, 
psychoterapeutická sezení a vzdělávací aktivizační činnosti, jako je doučování, zá-
kladní znalosti práce na PC, finanční gramotnost, orientace na trhu práce, nácvik 
komunikačních dovedností apod. Cílem bylo osvojení a rozvoj dovedností, soběstač-
nosti, snížení rizika opakování trestné činnosti a schopnost řešení konfliktů v krizi. 

Přechodné zaměstnání – Probační program



19

Ženy 11 Ženy 13

Ženy 8 Ženy 9

Ženy 8 Ženy 11

Ženy 10 Ženy 12

Ženy 12 Ženy 9

Ženy 11 Ženy 11

Muži 8 Muži 10

Muži 5 Muži 7

Muži 6 Muži 8

Muži 4 Muži 3

Muži 6 Muži 3

Muži 7

Celkem mužů 69Celkem žen 125 Celkem dohromady 194

Muži 2

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:

 466 030 617
 466 616 476
 777 765 849
E-mail:

 simeon.info@skp-centrum.cz
Facebook:

 Domov Simeon

Poskytujeme sociální péči, ubytování a celodenní stravu dospělým lidem, kteří mají 
z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci problém s péčí o sebe 
a kteří se na přechodnou dobu, maximálně tři měsíce, ocitnou bez pomoci a podpory 
členů rodiny či blízkých osob, které o ně běžně pečují. S ohledem na soběstačnost 
každého jedince zajišťujeme péči, jejímž obsahem je nejen starost o člověka po 
stránce tělesné a psychické, ale i podpora klienta v zapojení se do společenského 
dění. Služba poskytuje pečující rodině či blízkým osobám čas na nezbytný odpočinek. 

Odlehčovací službu jsme v roce 2016 poskytli 136 novým uživatelům – 89 že-
nám a 47 mužům. Uzavřeli jsme 194 smluv o jejím poskytnutí. Průměrná obložnost 
v roce 2016 činila 80 %. 

Zhodnocení služby v roce 2016

V průběhu roku probíhaly pravidelně návštěvy canisterapeutky, kterých se klienti 
aktivně účastnili. Také se jednou měsíčně konala muzikoterapie. Uživatelé měli mož-
nost využít každé dopoledne nabídku aktivizačních činností zaměřujících se na pro-
cvičení jemné motoriky, jednoduché cviky, procvičení paměti, nácvik chůze. Nabídka 
aktivizací je různorodá a každý den probíhá jinak. Využívána je téměř všemi klienty. 

Dle potřeby dochází nejméně jednou do měsíce pedikérka a kadeřnice. V průběhu 
roku proběhla v Domově Simeon opakovaná vystoupení žáků ZŠ Horní Jelení, ZUŠ 
Karla Malicha Holice a žáků MŠ Horní Jelení. Klienty navštěvovaly také děti z místní 
školní družiny, které s nimi hrály společenské hry, předčítaly jim, připravovaly soutě-
že. Návštěvy dětí byly vždy pro klienty příjemným zpestřením pobytu. O prázdninách 
dvakrát proběhlo vystoupení dětí z hudebního tábora Radost Horní Jelení. 

Každé pondělí se v Domově Simeon konají bohoslužby, které navštěvují i obyva-
telé domu s pečovatelskou službou a ostatní obyvatelé města Horní Jelení. V úterý 
klientům přichází předčítat knihovnice.  Při středečním filmovém klubu promítáme 
uživatelům služby filmy na plátno. Čtvrteční dopoledne patří pečení. V květnu byl rea-
lizován Den otevřených dveří pro odbornou a laickou veřejnost, kterého se zúčastnilo 
50 návštěvníků. 

Uživatelům a jejich rodinám poskytujeme základní sociální poradenství. Během 
roku bylo pomáháno s podáním žádosti o příspěvek na péči v pěti případech, návrh 
na změnu výše přiznaného příspěvku byl zprostředkován sedmkrát. 

V roce 2016 jsme také instalovali mobilní bylinkovou zahrádku a pořídili nové ma-
teriální vybavení.

Domov Simeon – odlehčovací služba

Počet uzavřených smluv:

Leden Červenec

Únor Srpen

Březen Září

Duben Říjen

Květen Listopad

Červen Prosinec
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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

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

V roce 2016 jsme službu poskytli pěti uživatelům – pěti ženám. Průměrná roční 
obložnost v roce 2016 činila 99 %. 

Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením
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Ženy 22 Ženy 23

Ženy 18 Ženy 21

Ženy 19 Ženy 21

Ženy 19 Ženy 22

Ženy 20 Ženy 21

Ženy 21 Ženy 21

Muži 17 Muži 13

Muži 13 Muži 12

Muži 14 Muži 12

Muži 13 Muži 12

Muži 12 Muži 12

Muži 11 Muži 12

Druh služby:

 pečovatelská služba
Forma služby:

 terénní
Sídlo služby:

 K Dubu 702 
 Horní Jelení
Kapacita:

 33 klientů/měsíc
Provoz:

 Po–Ne  8.00–14.00 hodin 
 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

Poskytujeme pomoc lidem, kteří jsou pro svůj věk, zdravotní postižení či dlouho-
dobou nemoc odkázáni na pomoc druhých osob. Ve spolupráci s rodinou nabízíme 
uživatelům podporu a péči dle jejich aktuálních potřeb tak, aby byly zachovány nebo 
podpořeny jejich stávající dovednosti, a co nejdéle tak mohli setrvat ve svém přiroze-
ném prostředí. Cílem služby je poskytnout klientům pomoc a podporu v činnostech, 
které sami nezvládnou, a když rodina nemůže zajistit celodenní péči o svého blízké-
ho. 

V roce 2016 využilo naší služby 52 klientů (21 mužů a 31 žen), uzavřeli jsme 17 
nových smluv. Klientům jsme věnovali 1442 hodin přímé péče v jejich rodinném 
prostředí.

Zhodnocení služby v roce 2016

Klienti pečovatelské služby mají možnost účastnit se vystoupení a kulturních akcí 
pořádaných v Domově Simeon. Poskytli jsme klientům a jejich rodinám základní so-
ciální poradenství. Pomáhali jsme s žádostmi o příspěvek na péči a s umístěním do 
domova pro seniory. 

V roce 2016 došlo ve službě k personálním změnám (dvě nové pracovnice v sociál-
ních službách a nová sociální pracovnice). Pro zkvalitnění služeb jsme vyměnili doda-
vatele teplých jídel. Nově byl z prostředků Nadace AGROFERT zakoupen automobil. 

Při poskytování služby spolupracujeme s praktickými lékaři, úřady práce (pomoc 
s podáním žádosti o příspěvek na péči) a především s rodinami našich klientů. Spo-
lupráci můžeme vyhodnotit jako velice dobrou.

Pečovatelská služba Horní Jelení

Počet uzavřených smluv:

Leden Červenec

Únor Srpen

Březen Září

Duben Říjen

Květen Listopad

Červen Prosinec
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Forma služby: 
 terénní
Sídlo služby: 
 Jana Palacha 324/23 
 Pardubice
Kapacita:

 380 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

Nabízíme péči terénních zdravotních sester, specialistek pro oblast Pardubice 
a okolí, Holice a okolí. Díky práci kvalifikovaných zdravotních sester nemusí být 
pacient vždy hospitalizován, může tak zůstat doma, v rodině, tedy v prostředí, 
které důvěrně zná a v němž se cítí dobře. Zdravotní služby zajišťujeme denně včetně 
víkendů a svátků. Poskytované služby jsou indikovány praktickými lékaři a hrazeny 
zdravotními pojišťovnami. 

V roce 2016 jsme ošetřili 367 uživatelů (z toho 139 mužů a 228 žen) a vykonali 
téměř 25 000 návštěv. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Plynulý nárůst počtu klientů i výkonů svědčí o zakotvenosti domácí zdravotní péče 
v systému národní zdravotní péče. Tento vzestupný trend kopíruje i demografické 
křivky stárnutí obyvatelstva nejen v našem městě a okrese, ale v celé ČR. Možnost 
využít dostupnost domácí zdravotní péči naší organizace zlepšuje klientům a pečují-
cím osobám dostupnost ošetření.

K udržení a rozvoji kvality naší péče přispívá i důraz na celoživotní vzdělávání 
pracovníků, které i nadále podporujeme a rozvíjíme nejen formou specializačního 
studia. Jsme členy odborného profesního sdružení Česká asociace sester, sekce do-
mácí péče, a členy představenstva profesního sdružení Gremium manažerů agentur 
domácí péče.  

Poděkování náleží nejen praktickým lékařům za úzkou spolupráci v péči o klienty, 
ale i dalším spolupracujícím subjektům – pečovatelským a asistenčním službám, so-
ciálním pracovníkům města Pardubic a dalším, se kterými úzce koordinujeme naše 
služby. Jsme účastni na komunitním plánování v rámci rozvoje služeb města Pardu-
bic a podílíme se i na tvorbě komunitních plánů pro seniory.

Ošetřovatelská služba (domácí zdravotní péče)

nad 65 let 78 %

20–65 let 21,7 %

do 19 let 0,3 %

Věkové rozvržení klientů v roce 2016:
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Druh služby:

 domy na půl cesty
Forma služby:

 pobytová
Sídlo služby:

 Jungmannova 2550 
 Pardubice
Kapacita:

 11 jednolůžkových pokojů
Provoz:

 nepřetržitý
Působnost:

 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:

 464 629 612
 774 658 590
E-mail:

 dpc.info@skp-centrum.cz

Poskytujeme sociální službu osobám ve věku 18–26 let, které odchází ze zařízení 
ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, jsou bez funkčního rodinného záze-
mí nebo se ocitly v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím nabízených činností 
podporujeme tyto mladé lidi, aby se aktivně podíleli na změnách vedoucích k osa-
mostatnění a uplatnění ve vlastním životě. Snažíme se vést uživatele služby k eko-
nomické nezávislosti, aby svým aktivním přístupem rozvíjeli schopnosti a dovednosti 
potřebné pro uplatnění v běžném životě. Mimo jiné také poskytujeme psychickou 
podporu a pomoc při doprovázení klientů k soudům, na úřady, k lékařům či na pra-
covní pohovory. 

V roce 2016 službu využilo celkem 36 uživatelů, z toho 12 žen a 24 mužů. Z celko-
vého počtu jich bylo deset přímo z Pardubic. Průměrná roční obložnost činila  74 %. 
Dům na půli cesty v roce 2016 obdržel 43 žádostí o ubytování od 15 žen a 28 mužů. 

Zhodnocení služby v roce 2016

V roce 2016 byl vymalován prostor internetové místnosti, na čemž se aktivně 
podíleli i uživatelé služby. 

Pracovníkům se v roce 2016 velmi dařilo spolupracovat v síti sociálních služeb 
s jinými organizacemi, díky tomu mohli efektivněji pracovat s cílovou skupinou. Také 
aktualizovali a přepracovali metodiku služeb a pracovní postupy. 

Během roku v domě proběhlo deset exkurzí z různých středních škol, vysokých škol 
a ústavů. Uživatelé v rámci služby navštívili s pracovníky Veletrh pracovních příleži-
tostí, odkud si odnesli cenné informace o pracovních místech a trhu práce celkově. 
Pracovníkům se podařilo udržet v chodu sociální dílnu pro uživatele, kteří nestudují 
a nemají zaměstnání.  Tu založili v roce 2015 a i nadále ji shledávají velice přínos-
nou. Pracovníci s uživateli také společně již tradičně oslavili Velikonoce a Vánoce, 
uspořádali filmová odpoledne a velmi oblíbené grilování.

Dům na půli cesty

Obložnost domu na půli cesty:

1. čtvrtletí 81 %

2. čtvrtletí 76 %

3. čtvrtletí 78 %

4. čtvrtletí 61 %
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Leden 77 % Červenec 53 %

Únor 65 % Srpen 80 %

Březen 63 % Září 68 %

Květen 63 % Listopad 73 %

Červen 61 % Prosinec 53 %

Duben 64 % Říjen 89 %

Druh služby: 

 noclehárny
Forma služby: 
 ambulantní 
Sídlo služby: 
 Na Spravedlnosti 803 
 Pardubice
Kapacita: 

 6 lůžek (2 pokoje)
Provoz: 
 denně  19.00–7.30 hodin
Působnost: 

 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon: 

 466 636 077 
 777 765 835

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

Nocleh jsme poskytli 40 ženám. Služba byla využívána 366 dní v roce a bylo 
umožněno 1 484 noclehů. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Průměrná roční obložnost činila 67 %, nejvyšší byla zaznamenána v měsících říjnu 
a v srpnu - naopak nejméně byla služba využívána v červenci a v prosinci. 

Bylo realizováno 66 konzultací klientek se sociální pracovnicí a uskutečněno 24 
profesních kontaktů. Klientky žádaly pomoc především s hledáním vhodného nava-
zujícího bydlení, se stabilizací své finanční situace, případně s hledáním zaměstnání.

Noclehárna pro ženy

Měsíční obložnost služby:
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Leden 47 % Červenec 56 %

Únor 78 % Srpen 48 %

Březen 88 % Září 62 %

Květen 80 % Listopad 81 %

Červen 68 % Prosinec 91 %

Duben 86 % Říjen 72 %

Druh služby:

 noclehárny
Forma služby:

 ambulantní
Sídlo služby:

 Milheimova 694 
 Pardubice
Kapacita:

 12 lůžek (2 pokoje)
Provoz:

 denně  19.00–7.30 hodin
Působnost:

 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:

 464 629 249 
 777 765 850
E-mail:

 adm@skp-centrum.cz

Dospělým mužům bez přístřeší zajišťujeme důstojné podmínky k uspokojení 
základních lidských potřeb. Nabízíme hlavně přenocování, ale i zajištění podmínek 
pro osobní hygienu i pro přípravu stravy. Muži mohou tuto instituci využívat opako-
vaně a kromě výše zmíněných služeb jsou jim nabídnuty i informace a podpora pro 
jejich nepříznivé životní situace. 

V roce 2016 noclehárnu využilo 160 uživatelů, kterým jsme poskytli 3 130 noclehů. 
Průměrná roční obložnost byla 71 %. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Hlavním smyslem noclehárny je skutečná pomoc v nouzi. Nabízíme službu, která 
často dokáže osobám bez přístřeší bez jakékoli nadsázky zachránit život (zejmé-
na v zimě). Někdy jim poskytneme jen postel, ale někdy nastartujeme nový život. 
Uživatelé mají možnost v noclehárně přenocovat, zajistit si hygienický servis, ohřát 
jednoduchou stravu, nechat si vyprat prádlo či využít možnost sociálního šatníku. 

V průběhu roku 2016 jsme poskytli přenocování 160 mužům. Nejčastějšími důvo-
dy využití služby byla ztráta zaměstnání a s ní spojená ztráta bydlení nebo rozvrácené 
rodinné poměry. 

V rámci noclehárny jsme mapovali potřeby uživatelů prostřednictvím regionálních 
karet. Nejčastějšími problémy, které jsou řešeny v rámci sociálního poradenství, bylo 
řešení návazných služeb, hledání bydlení, zaměstnání a poskytnutí sociálních dávek.

Noclehárna pro muže

Měsíční obložnost služby za rok 2016:
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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
Email:

 adm@skp-centrum.cz

Služby poskytujeme mužům starším 18 let, kteří se ocitli v situaci, kterou považují 
za nepříznivou. Obvykle bývá spojena se ztrátou bydlení. Prostory azylového domu 
nabízejí těmto mužům důstojné podmínky k zajištění základních životních potřeb. 
Snažíme se motivovat uživatele služby k aktivnímu přístupu při řešení jejich životní 
situace a k návratu zpět do společnosti. Zprostředkováváme jim kontakt s dalšími 
sociálními službami, lékaři, úřadem práce apod. Podporujeme a rozvíjíme individuál-
ní schopnosti a dovednosti klientů a pomáháme jim nalézt nový životní směr. 

Služeb azylového domu využilo celkem 52 mužů. Průměrná roční obložnost činila 
75 %. Přímo z Pardubic bylo 25 klientů, 16 mužů pocházelo z jiných měst a obcí 
Pardubického kraje a 11 mimo tento kraj.

Zhodnocení služby v roce 2016

Nejmladšímu uživateli, který využil v roce 2016 naše služby, bylo 21, nejstaršímu 
73 let. Nejčastěji k nám přicházeli muži z výkonu trestu, z ulice, nocleháren, z domů 
na půli cesty, nízkoprahového denního centra, z ubytoven či bytů (vlastních či ko-
merčních). 

Za pomoci regionálních karet jsme mapovali potřeby uživatelů služby. Nejčastěji 
se jednalo o pomoc s vyřízením sociálních dávek, hledáním práce, řešením dluhů 
a hledáním návazného bydlení. 

V prosinci proběhlo vánoční posezení s uživateli služby a předání vánočních dárků 
od Farního sboru Československé církve evangelické v Pardubicích.

Azylový dům pro muže

Věková struktura uživatelů v Azylovém domě pro muže :

18–26 let 7

27–45 let 18

46–64 let 24

65+ let 3
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Leden 91 Červenec 68

Únor 80 Srpen 79

Březen 84 Září 88

Květen 86 Listopad 77

Červen 80 Prosinec 75

Duben 84 Říjen 79

Druh služby:

 nízkoprahové denní centrum
Forma služby:

 ambulantní
Sídlo služby:

 Jana Palacha 324 
 Pardubice
Kapacita:

 25 uživatelů v jeden okamžik
Provoz:

 Po–Pá  9.00–15.00 hodin
Působnost:

 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:

 466 263 428 
 773 099 585
E-mail:

 ndc@skp-centrum.cz
Facebook:

 Nízkoprahové denní centrum

Osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou bydlení starším 18 let pomá-
háme při řešení jejich nepříznivé životní situace a snažíme se zmírňovat následky 
této situace. Každý všední den nabízíme klientům bezpečné zázemí, potravinovou 
pomoc v podobě instantní polévky, kávy a čaje, možnost vysprchovat se, vyprat prá-
dlo a použít oblečení z charitativního šatníku. Zároveň zde klienti mohou využít 
sociální poradenství a servis prodeje časopisu Nový prostor. Odborný tým pomáhá 
uživatelům udržet alespoň minimální osobní komfort. 

Za pomoci sociálního poradenství pracujeme na tom, aby se jejich situace dále 
nezhoršovala, a zároveň pomáháme udržet jejich přijatelný zdravotní stav (monitoru-
jeme šíření infekčních nemocí). Díky službě se výrazně omezil počet lidí bez domova 
na veřejných prostranstvích. 

V roce 2016 jsme poskytli pomoc 236 osobám bez přístřeší – 54 ženám a 182 
mužům. Průměrně nás každý měsíc navštívilo 81 uživatelů. Měli jsme otevřeno 250 
dní v roce. 

Zhodnocení služby v roce 2016

Typickým klientem služby je muž ve středních letech, většinou po padesátce. 
V minulém roce značně ubylo klientů mladších, tj. do 30 let. Zároveň přibyli klienti se 
zdravotním hendikepem. Snažili jsme se, aby nízkoprahové denní centrum využívaly 
opravdu ty osoby, které nemají jinou možnost pomoci (např. v jiném městě nebo 
u jiné služby). Pozitivně hodnotíme hlavně vzrůstající snahu klientů (80,5 %) řešit 
svou situaci. Využili k tomu 1 269 konzultací s našimi pracovníky. 

Díky Novému Prostoru mělo možnost zlepšit svou nepříznivou sociální situaci 25 
uživatelů. 

Během roku se pracovalo se širším spektrem sociálních služeb, které mohou kli-
entovi pomoci. Nejčastěji byli klienti odkazováni na naše další služby (noclehárny, 
azylové domy a Dům na půli cesty). Jiné instituce byly voleny dle tématu a potřeby 
klienta – další služby, lékaři, ubytovny, personální agentury, případně organizace pra-
cující se stejnou cílovou skupinou. 

Pozitivně můžeme ohodnotit nový projekt města Pardubice - ordinaci lékařky pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Pokračovali jsme ve snaze o zlepšení vnímání cílové skupiny veřejností – připravili 
jsme několik přednášek pro Univerzitu Pardubice, Den otevřených dveří pod heslem 
„Ulice – můj domov“ a opět jsme se zapojili do celorepublikové akce „Noc venku“. 

Nízkoprahové denní centrum

Počet uživatelů v jednotlivých měsících roku:
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Druh služby: 

 terénní programy
Forma služby: 
 terénní  
Sídlo služby: 
 Jana Palacha 234/37 
 Pardubice
Kapacita: 

 10 uživatelů v jeden okamžik
Provoz: 
 Po–Pá  7.00–15.00 hodin
Působnost: 

 Pardubice a okolí
Telefon: 

 461 102 384 
 773 099 585
Email:

 teren.ndc@skp-centrum.cz

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

Během roku strávily pracovnice v terénu 185 dní a uskutečnily 1328 kontaktů 
s cílovou skupinou. Poskytly pomoc 90 uživatelům.

Zhodnocení služby v roce 2016

Služba byla poskytována kvalitněji a dbalo se na to, aby klienti svoji situaci aktivně 
řešili. Proběhlo 167 konzultací k řešení jejich situace, 264-krát byla předána potravinová 
pomoc osobám, které si ji nemohou samy obstarat. Zároveň byla služba nabídnuta 56 
zájemcům. Během roku pracovnice pravidelně docházely do centra města, Polabin, na 
Dubinu a na Duklu. Byl dán prostor k monitoringu nových lokalit, kterých bylo zmapováno 22. 

Během roku proběhly i čtyři večerní monitoringy nových lokalit ve spolupráci 
s Městskou policií Pardubice. Nejčastějšími příčinami toho, že klienti přišli o bydlení, 
byl rozvod nebo rozchod, problémy s alkoholem a ztráta práce. Průměrný věk v cílové 
skupině se pohybuje od 40 do 50 let. Z celkového počtu klientů jich kolem dvaceti 
využilo některou z návazných služeb. Většina klientů měla na začátku spolupráce 
zájem především o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Polovina 
z nich si časem stanovila i další úkoly (vyřízení občanského průkazu, zaregistrování 
na úřadu práce, žádost o dávky hmotné nouze, hledání bydlení atd.). 

Spolupracovali jsme s asistentkami prevence kriminality Městské policie Pardubice, 
pracovnicemi Úřadu práce ČR, pracovnicemi zdravotně sociálního oddělení Nemocnice 
Pardubice a v neposlední řadě s lékařkou pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Naše pracovnice pokračovaly v programu informování o službách a cílové skupině 
prostřednictvím přednášek ve školách, aktivit Den otevřených dveří a Noc venku.

Nízkoprahové denní centrum – terénní programy

Leden 43 Červenec 33

Únor 49 Srpen 40

Březen 58 Září 43

Květen 45 Listopad 28

Červen 49 Prosinec 18

Duben 47 Říjen 44

Počet uživatelů v jednotlivých měsících roku:
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Druh služby:

 ambulantní, terénní
Sídlo služby:

 Jana Palacha 324/1 
 Pardubice
Kapacita:

 max. 100 klientů/rok
Provoz:

 Po–Pá  8.00–16.30 hodin
Působnost:

 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:

 461 102 337 
 773 093 585
E-mail:

 martin.zahalka@skp-centrum.cz
Facebook:

 Služba podpory bydlení

Posláním služby je získat uživatelům potřebné kompetence ke zvládnutí jejich 
nepříznivé situace a dosáhnout co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávis-
losti, soběstačnosti a to především za účelem udržení nebo opětovného získání 
standardního bydlení, uplatnění se na běžném trhu práce a vedení uživatele k běžnému 
způsobu života, zapojeného do aktivit rozvoje společnosti. 

Během dvou měsíců fungování v roce 2016 využilo službu 7 uživatelů.

Zhodnocení služby v roce 2016

Projekt byl zahájen 1. 11. 2016. Během dvou měsíců zbývajících do konce roku 
jsme se věnovali především konkrétnímu rozplánování jednotlivých úkolů v rámci 
aktivit, vytvoření pracovních postupů, tiskových materiálů (letáky, vizitky, apod.). 
Činnost týmu se zaměřila na nastavení spolupráce s pobytovými službami organiza-
ce. Od počátku jsme se soustředili na individuální práci s uživateli služeb. Za každý 
měsíc jsme vypracovali hodnotící zprávu projektu s podrobným popisem a sumářem 
k jednotlivým aktivitám. 

Během prvních dvou měsíců se tým navzájem seznámil, členové si ujasnili své 
úkoly (např. rozdělení do oblasti poradenství – dluhové, zdravotní, právní, sociální) 
s důrazem na fungování týmu jako multifunkčního.

Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální 
služby - „Služba podpory bydlení“

Název projektu: Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální služby

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

Období realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019

Klíčové aktivity projektu:

KA 1 Navázání spolupráce a nastavení mechanizmů

KA 2 Monitoring lokality, práce s cílovou skupinou

KA 3 Tvorba platformy pro koordinaci sítě se zapojením cílové skupiny

KA 4 Individuální práce s cílovou skupinou

KA 5 Realizace aktivizačních, asistenčních a motivačních programů pro cílovou 
 skupinu
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Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zavedení, příp. posílení spolupůsobnosti a návaznosti po-
máhajících aktérů služeb pro ohrožené děti a rodiny na území města Pardubic s cí-
lem najít a pomoci jim v řešení jejich nepříznivé situace. V rámci projektu dojde 
k nastavení mezioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny a dojde 
k zapojení více subjektů při hledání řešení jejich problému.

V průběhu projektu dojde k navázání bližších kontaktů mezi jednotlivými subjekty 
a tento aktivní pracovní vztah při řešení jednotlivých situací bude přenesen i na dobu 
po ukončení projektu. Projekt předpokládá aktivní spolupráci jednotlivých subjektů 
i po jeho ukončení. Tento cíl (v rámci projektu) bude naplněn po uskutečnění pláno-
vaných 6 kazuistických setkání, 4 metodických setkání, individuálních konzultací, 
kvalitativních rozhovorů a zkušenostní cesty k zahraničnímu expertovi).

Dojde k vytvoření metodického dokumentu, který bude obsahovat návod k postu-
pu při řešení konkrétní situace s motivací k zapojení širšího spektra místních aktérů. 
Jedná se o systémové, metodické řešení nejčastějších situací, které bude motivovat 
dané subjekty k řešení problému se zapojením více subjektů.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je Zefektivnění poskytování služeb a péče pro děti a ro-
diny ohrožené sociálně nepříznivou situací navázáním dlouhodobé spolupráce 
aktérů služeb na místní úrovni.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1 Přípravná fáze projektu

KA 2 Čerpání zkušeností u zahraničního partnera (zahraničního experta)

KA 3 Zpracování Analýzy systému péče o ohrožené děti a rodinu na území města 
 Pardubic

KA 4 Realizace kazuistických setkání 

KA 5 Realizace pracovního setkání zahraničního partnera/experta v Pardubicích

KA 6 Realizace metodických setkání

KA 7 Zpracování Metodického manuálu - systémové řešení krizových situací

KA 8 Uspořádání závěrečné konference projektu

Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené 
děti a rodiny

Partneři projektu:

Pedagogicko-psychologická poradna 
Pardubice, www.ppp-pardubice.cz

Mesto Banská Bystrica, 
www.banskabystrica.sk

DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., 
www.darops.cz

Statutární město Pardubice, 
http://www.pardubice.eu/

Název projektu: Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené děti a rodiny

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000989

Období realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
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Co se v roce 2016 událo

Pardubický ples médií a charity

V pátek 15. ledna se v pardubickém ABC klubu odehrál pátý 
Pardubický ples médií a charity. Výtěžek z tomboly činil 25 tisíc 
korun a použil se k financování provozu sociálních služeb.  

Základní myšlenkou pořadatelů je potřeba neformálního 
setkání zástupců médií působících v Pardubickém kraji se zá-
stupci společností využívajících média k budování svého dobrého 
jména. Další neméně významnou myšlenkou je myšlenka charita-

tivní, plynoucí ze spolupráce s organizací SKP-CENTRUM, o.p.s., 
která je spolupořadatelem plesu. 

Ples se opravdu vydařil, k čemuž přispěl bohatý program. K tan-
ci a poslechu hrála plesová hudební formace Tomas Show Band. 
Program byl doplněn vystoupením soutěžních tanečníků Taneč-
ního klubu LIFE. Mezi vrcholy večera patřilo vystoupení Elišky 
Rezkové, vítězky soutěže „Česko zpívá 2015“ pořádané Českým 
rozhlasem. V malém sále hosty bavil vybranými songy rezidentní 
DJ ABC klubu. Pro všechny účastníky pak bylo připraveno občers-
tvení formou rautu.

S tenisovou raketou se hrálo pro EMKO

Na kurtech legendární Pardubické juniorky se ve čtvrtek 
19. května uskutečnil benefiční tenisový turnaj SKP OPEN CUP 
2016. Účastníci měli dobrý pocit ze hry i z vybraných peněz na 
startovném, které posloužily k provozu Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež EMKO ve Vysokém Mýtě. Celkový výtěžek činil 
8 600 Kč.

Stejně jako vloni se hry zúčastnilo 24 hráčů, kteří se rozdělili 
do dvojic. Nejlepší tenis předvedli Petr Škůrek a Radek Čúzy. Pro 
tři vítězné dvojice byly připraveny tašky s logem turnaje a také da-
rovací certifikáty na exkurzi do vybraných služeb SKP-CENTRUM, 
o.p.s., konkrétně do Azylového domu pro muže, Nízkoprahového 
denního centra a Domova Simeon. 
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Rotary Club věnoval výtěžek z koncertu 
Domovu Simeon

Rotary Club Pardubice uspořádal při příležitosti oslavy devade-
sáti let od založení klubu charitativní recitál, na housle hrál Ivan 
Ženatý a na klavír Stanislav Bogunia. Koncert se konal 10. října 
v Sukově síni v Pardubicích. Výtěžek 55 tisíc korun byl věnován 
Domovu Simeon v Horním Jelení. 

Téměř 150 tisíc vynesl benefiční večer

Celkem 18 položek, mezi nimiž nechyběla díla Olbrama Zoub-
ka, Kurta Gebauera nebo Roberta Vana, se dražilo v neděli 4. pro-
since na pardubickém zámku. O dodatečnou 19. položku se 
postaral zpěvák Jiří Dědeček, který do dražby věnoval svou pode-
psanou knihu. Celkem aukce vynesla 149 500 korun. Peníze 
posloužily Centru pro děti v Azylovém domě pro ženy a matky 
s dětmi ve Vysokém Mýtě.

Již 13. ročníkem tradičního benefičního večera provázel Zdeněk 
Izer. Kromě toho, že publikum výborně bavil svými postřehy a vti-
py, dokázal také skvěle vést samotnou aukci. I jeho zásluhou se 
všechny nabízené položky vydražily. Před aukcí vystoupil hudeb-
ník Jiří Dědeček. Své písně prokládal humornými průpovídkami 
a vzpomínkami na Pardubice, kam za svých mladých let jezdil.

Při dražbě si největší pozornost vysloužila grafika Míly Fürstové, 
která žije dlouhodobě v Anglii. Mezi vlastníky jejího díla patří i krá-
lovna Alžběta II. nebo brunejský sultán. 

Nové centrum posiluje vztah mezi matkou a dítětem

Smysluplné trávení společného času nabídlo Centrum pro děti, 
které bylo slavnostně otevřeno 22. července v Azylovém domě pro 
ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě. Rozšířilo možnosti při vý-
chově a vzdělávání dětí zdejších klientek. Centrum vzniklo díky 
finanční podpoře Nadace ČEZ.

Nové Centrum pro děti v azylovém domě, jenž poskytuje 
zpravidla maximálně roční podporu a pomoc ženám a matkám 
s dětmi v tíživé životní situaci, bylo vytvořeno revitalizací jed-
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noho z tamních bytů. Každý všední den se zde zhruba čtyři ho-
diny věnuje matkám s dětmi odborně vyškolený pedagogický 
pracovník. „Cílem centra je podpora vztahu ‚matka a dítě‘. Ta je 
realizována v rámci individuálních konzultací s matkami. Kon-
zultace jsou zaměřené na zdravý vývoj sociálních vztahů mezi 
matkou a dítětem. Centrum slouží ke spolupráci s uživatelkami 
při výchově a vzdělávání jejich dětí,“ uvedla Vendula Pešková, 
koordinátorka Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve 
Vysokém Mýtě.

Centrum pomáhá matkám připravit děti na vstup do mateř-
ských a základních škol a pomoci jim při zvládání školních po-
vinností. Pedagogický pracovník učí děti samostatnosti a snaží 
se rozvíjet jejich sebedůvěru. Na programu jsou různé výtvarné, 
hudební, pohybové a další aktivity.

Náklady na vybudování Centra pro děti se vyšplhaly na 
198 441 korun, které azylovému domu pomohla uhradit Nadace 
ČEZ prostřednictvím svého grantového řízení „Podpora regionů“, 
jež je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „Vybu-
dování Centra podpoří desítky dětí i jejich maminek v azylovém 
domě v plynulé integraci do běžného způsobu života pomocí důra-
zu na osobnostní vývoj jeho malých uživatelů, dostatek motivace 
a inspirace pro jejich další rozvoj i posilování vzájemných vzta-
hů s rodiči i vrstevníky,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela 
Žemličková.

Lesy České republiky podpořily komunitní práci 
v Ústí nad Orlicí

Částkou 139 tisíc podpořil státní podnik Lesy České republiky 
projekt Komunitní práce v Ústí nad Orlicí. Darované finanční pro-
středky byly využity především na mzdu sociálního pracovníka 
a na pronájem kanceláře. Prioritou komunitní práce byla i v roce 
2016 integrace občanů ze sociálně vyloučených romských lokalit 
v Ústí nad Orlicí do společnosti.

Podpořený projekt navazuje na započatou práci se sociál-
ně vyloučenou komunitou v Ústí nad Orlicí v roce 2015 a jeho 
prioritou je s pomocí principů komunitní práce zapojit samotné 
romské obyvatele, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, 
aby byli schopni řešit své problémy, a došlo tak ke zlepšení jejich 
sociální situace a zapojení do společnosti. Dlouhodobým zámě-
rem komunitních pracovníků je motivování lidí z cílové skupiny 
k tomu, aby se stali odpovědnými za vlastní život a aby se chtěli 
sami podílet na řešení problémů, které si definují.

Naši pracovníci využívají k motivaci komunity jejích silných 
stránek. Díky drobným úspěchům dochází u komunity k posi-
lování důvěry ve vlastní sílu a důvěry ve spolupráci s dalšími 
institucemi. Především že bude úspěšná a bude méně často 
docházet k odmítání ze strany majoritní společnosti. Pracovníci 
plánují a organizují harmonogram akcí a snaží se o zapojování 
lidí z lokality. V případě dílčích spěchů povzbuzují klienty k dal-
ším činnostem a aktivitám.

Pečovatelská služba v Horním Jelení jezdí 
v novém

Drobné i velké nákupy, donášku léků, dovoz obědů, doprovod 
k lékaři – to vše a ještě více musí zvládat naše Pečovatelská služ-
ba v Horním Jelení, která poskytuje služby v samotné obci i v okru-
hu 20 km kolem ní. Nyní jí v tom pomáhá nový vůz zakoupený díky 
Nadaci AGROFERT.

Sportovní odpoledne pro klienty EMKA

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO ve Vysokém 
Mýtě se zapojilo do grantového programu „Společně za úsměv“ 
vyhlašovaného každoročně obchodním družstvem KONZUM. 
V rámci projektu byly uspořádány dvě akce v tělocvičně.

Sportovní odpoledne bylo klienty velmi žádané. Díky podpoře 
obchodního družstva Konzum se zrealizovala dvě sportovní odpo-
ledne v tělocvičně, kde se zájemci věnovali hlavně míčovým hrám. 
Tyto kolektivní hry jsou jimi velmi vyhledávané. Sportovního odpo-
ledne se účastnilo celkem dvacet tři hráčů.

Z poskytnutých prostředků obchodního družstva Konzum byly za-
koupeny i drobné odměny pro účastníky. Pro ně byl odměnou nejen 
prostor pro aktivní využití volného času s přáteli, ale dostali i drobné 
ceny v podobě sladkostí, výrobků drogerie a nového vybavení.

Sportem proti pasivitě 5

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO ve Vysokém 
Mýtě se již popáté zapojilo do projektu Sportem proti pasivitě. 
Sportovní aktivity jsou dobrou volbou pro vybití nashromážděné 
energie a naplnění volného času, což pomáhá ke snížení rizikové-
ho chování, vandalismu a protizákonných činností.

Při různých sportovních disciplínách se děti vzájemně učí toleranci, 
spolupráci, smyslu pro férové chování, respektu a mezilidským vzta-
hům. Díky sportu se u nich rozvíjí získané schopnosti a dovednosti. 
Všechna sportovní odpoledne se uskutečnila na hřišti v areálu I. stup-
ně ZŠ Jiráskova. Byly zde k dispozici různé druhy sportů – například 
basketbal, fotbal, skákání do písku, překážková a běžecká dráha. 
Pro menší účastníky pracovníci připravili švihadla, frisbee, ogo, kužel-
ky, líný tenis, diabola a mnoho dalšího. Nejmenší návštěvníci během 
těchto tří odpolední využili vybavení na pískovišti. Sportovní aktivity 
prolínalo několik soutěží o drobné ceny a sladkosti. Celkem se těch-
to tří akcí opakovaně zúčastnilo 33 uživatelů služby NZDM EMKO 
a 40 nových zájemců. Děti přišli podpořit i jejich rodiče. 

Projekt „Sportem proti pasivitě“ byl financován městem Vysoké 
Mýto. Jeho hlavním smyslem bylo v rámci tří odpolední nabídnout 
smysluplné trávení prázdninového volného času. Akce byla zacíle-
na na děti a mládež ve věku 10–26 let z Vysokého Mýta a blízké-
ho okolí. Neopomenutelnou součástí byla i možnost kontaktování 
nových potenciálních uživatelů služby, prohloubení vztahu s těmi 
stávajícími a možnost představit služby NZDM EMKO široké veřejnosti.

Spolupráce s Nadačním fondem Albert

Stejně jako loni podporoval i v roce 2016 Nadační fond Albert 
provoz Dětského centra v Městském azylovém domě pro ženy 
a matky s dětmi. 

Posláním projektu bylo předcházet sociálnímu vyloučení dětí 
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím vý-
chovně vzdělávacích činností, volnočasových a herních aktivit se 
pracovníci zaměřili na všestranný rozvoj dětí, zajistili jim podnětné 
prostředí, přípravu na školní docházku, mimoškolní aktivity a do-
učování. Pracovali na jejich vývoji a ke stejné práci motivovali i jejich 
matky. Posilovali vazbu mezi matkou a dítětem a rozvíjeli u nich 
žádoucí kompetence. Posláním jejich práce bylo prostřednictvím 
výchovných a vzdělávacích činností s dítětem a matkou připravit je 
na úspěšné zvládnutí školy, života v rodině i ve společnosti. 
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Internetová poradna Terénního programu 
Free klubu spuštěna

Spustili jsme webovou poradnu pro klienty Terénního programu 
při NZDM Free klub. Jejím smyslem je oslovit děti a mládež, kteří 
místo trávení volného času někde na ulici nebo v parku posedáva-
jí u počítače. Projekt vznikl díky podpoře Nadace AGROFERT.

Díky atraktivní on-line poradně jsme schopni navázat kontakt s po-
tenciálními klienty, které bychom jinde třeba vůbec nepotkali. Jedná 
se o děti a mladé lidi ve věku 6–26 let, kteří jsou ohroženi negativ-
ními sociálními jevy nebo se ocitli v obtížné životní situaci. Typickým 
klientem je dítě, které z nějakého důvodu nemá naplněný volný čas 
smysluplně, doma se objevují patologické jevy (alkoholismus, nási-
lí…), je ze sociálně a ekonomicky slabé rodiny, má konfliktní vztahy 
se svým okolím, problémy se zvládáním školních povinností. V poz-
dějším věku mívá střety se zákonem, experimentuje s drogami apod.

Cílem projektu bylo vytvořit pro cílovou skupinu atraktivní in-
ternetovou platformu, která má sloužit zejména jako anonymní 
internetová poradna, jako fórum pro zajímavé články a diskuze na 
různá témata. Pracovní tým webové poradny tvořili terénní sociál-
ní pracovníci. V plánu byla každodenní práce s touto on-line plat-
formou (pondělí až pátek) v rozsahu přibližně tři až čtyři hodiny 
denně v závislosti na jejím využívání ze strany klientů.

Výroční konference o domácím násilí byla 
úspěšná

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím se 
sídlem v Pardubicích uspořádalo ve čtvrtek 22. září výroční konfe-
renci. Uskutečnila se ve společenském sále pardubické radnice 
na Pernštýnském náměstí. Tato akce přispěla k lepší práci s oso-
bami ohroženými domácím násilím.

Úvodní slovo pronesl Jiří Pitaš, ředitel pořádající organizace 
SKP-CENTRUM, o.p.s. Poté promluvila koordinátorka intervenční-
ho centra a hlavní organizátorka setkání Iva Bandžuchová. Cílem 
konference bylo odborníkům i veřejnosti připomenout 10 let od 

zavedení institutu vykázání v ČR a zároveň i výročí vzniku inter-
venčních center. Mezi hosty patřili například ředitel Městsképo-
licie Pardubice Rostislav Hübl, Milan Šimek z Krajského státního 
zastupitelství Hradec Králové nebo Petra Karabcová z Krajského 
ředitelství Policie České republiky. Na akci zavítala i Miluše Hor-
ská, místopředsedkyně Senátu PČR, která přítomné seznámila 
s výsledky kampaně „Mlčení bolí“.

Jedním z bodů konference bylo promítnutí filmu ČT „Z lásky ne-
návist“, který o tématu domácího násilí pojednává. Přítomní si na 
závěr vyslechli osobní zkušenost s domácím násilím od klientky 
pardubického intervenčního centra. Během konference, které se 
zúčastnilo téměř 120 odborníků z řad policistů, pracovníků nezis-
kovek, OSPOD i studentů, došlo ke vzájemnému sdílení informací 
a zkušeností s danou problematikou, což přispělo ke zkvalitnění 
práce s osobami ohroženými domácím násilím.

Maraton psaní dopisů

Podpořit nespravedlivě vězněné lidi ve světě, takový byl smysl 
Maratonu psaní dopisů. Tuto událost každoročně pořádá lidsko-
právní organizace Amnesty International. V roce 2016 se k ní 
připojilo i SKP-CENTRUM, o.p.s. Maraton psaní dopisů je největší 
mezinárodní akce na podporu nespravedlivě vězněných, proná-
sledovaných nebo utlačovaných lidí.

Dobble turnaj na Karlovině

V červenci byl na přání klientů Terénního programu při NZDM 
– Free klubu uspořádán turnaj v Dobble. Klienti si totiž tuto hru 
velmi oblíbili. Turnaj proběhl v lokalitě u Karloviny mezi paneláky, 
kde se pracovnice setkávají s klienty pravidelně každé úterý 
a čtvrtek. Smyslem akce bylo zahnat nudu na sídlišti a k tomu se 
ještě naučit užitečné věci. Při hře si klienti trénovali postřeh, slov-
ní zásobu, trpělivost a dodržování společně nastavených pravidel. 
Kromě toho jsme si po ukončení turnaje po sobě společně uklidili 
a učili se, jak a proč se třídí odpad. 
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V

S Arnoštem až ke Kuňce

e středu 7. září se vydali klienti na výlet lodí Arnošt z Pardubic. 
Zúčastnily se ho maminky a děti z Městského azylového domu pro 
ženy a matky s dětmi i uživatelé Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež – Free klubu. Počasí bylo nádherné a všichni si tak užili 
poklidnou plavbu směrem ke Kunětické hoře.

„Většina dětí jela na lodi poprvé a byly plavbou nadšené. Všech-
ny děti si natáčely a fotily plavbu a okolní krajinu. Nejvíce je za-
ujalo zdymadlo, kam se napouštěla voda, abychom mohli dále 
plout. Po cestě jsme si společně s dětmi zahráli pár her a povídali 
jsme si,“ přiblížili pracovníci. Děti byly hodné, poslouchaly pokyny 
kapitána lodi, takže si i maminky mohly užít chvíle pohody. Všich-
ni odcházeli spokojení a s otázkou: Kdy pojedeme znovu?

Buď Free!

Den otevřených dveří pod názvem „Buď Free!“ připravil na 
13. září Dům na půli cesty společně s Nízkoprahovým zařízením 
pro děti a mládež – Free klubem.

Začátek byl naplánován na desátou hodinu a dopolední čas byl 
určen převážně k prohlídce interiéru obou služeb. V poledne se 
program přesunul na venkovní zahradu, kde předvedli své umění 
basketbalisté BK JIP Pardubice, konkrétně Viktor Půlpán, Lamb 
Autrey, Ondřej Kohout a Kamil Švrdlík. Ukázali smečování, hod na 
koš i dribling. Kdo chtěl, mohl si zahrát streetball. Dětem se spo-
lečná hra líbila a byly vděčné i za podpisy hráčů, které se ocitly na 
fotkách i na rukou našich klientů. Následovalo vystoupení skupiny 
SebeRevolta, ta ukázala, jak cvičit s vlastní vahou, prezentovala 
skupinovou rozcvičku a kruhový trénink. Program zakončil raper 
Blackfish a taneční skupina Deep Skillz Crew z Letohradu.

Sportovně-zábavní odpoledne v Ústí nad Orlicí

Předposlední červnový den se odpoledne sešla komunitnípra-
covnice naší organizace s lídry z jednotlivých vyloučených lokalit 
a s asistenty prevence kriminality, aby společně zorganizovali 
sportovní a zábavní odpoledne. Odehrálo se v ulici J. K. Tyla a na-
vštívilo ho 38 dětí a 30 dospělých.

Pro děti jsme připravili různé sportovní disciplíny a soutěže, 
například běh na 100 m pro starší děti a na 50 m pro mladší, chůzi 
s pingpongovou pálkou a míčkem, hod míčkem, skok do dálky, jízdu 
na kole. Za své výkony byly děti odměněny sladkostmi, které nám 
jako sponzorský dar poskytl KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí. Děti si také zahrály fotbal a badminton. Po sportovních výko-
nech si děti s rodiči opekli špekáčky, zazpívali si romské písničky. 

Den otevřených dveří v Nízkoprahovém 
denním centru

V úterý 21. června se v Nízkoprahovém denním centru v Pardu-
bicích konal den otevřených dveří s názvem Ulice – můj domov. 

Během odpoledne návštěvníci zjistili, co dělá osobám na ulici 
radost, co je naopak tíží nebo jak si myslí, že je vnímá společ-
nost. Odpovědi byly vždy s příslušnou otázkou nalepeny na velké 
papíry. Součástí dne byla projekce filmu Ze dna vyprávějícím o ži-
votě na ulici v Praze. V prostorách centra v průběhu odpoledne 
zněly z reprobedýnek příběhy osob bez přístřeší, které pracovnice 
nahrávaly s uživateli služby v průběhu roku. Samy pracovnice po 
celou akci návštěvníkům vysvětlovaly, jak denní centrum i terénní 
program pro lidi bez přístřeší fungují. Prezentován byl i časopis 
Nový Prostor.

Oproti loňskému roku byla návštěvnost nižší. Avšak mezi ná-
vštěvníky se objevili i bývalí klienti služeb, kteří se z ulice dostali 
a přišli pracovníkům poděkovat. Den otevřených dveří navštívili 
i odborníci z institucí, se kterými centrum nespolupracuje. 

Odvážlivci překonali listopadovou noc 
ve spacáku venku

Nízkoprahové denní centrum ve spolupráci s Filozofickou fakul-
tou Univerzity Pardubice uspořádalo 24. listopadu již druhý ročník 
Noci venku. Do akce na podporu osob bez přístřeší se zapojilo 
mimo Pardubic dalších více jak 20 měst po celé České republice.

Po úvodním proslovu ředitele společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., 
zazpíval rodinný pěvecký sbor Klíčenky z Chrudimi, který příchozí 
navnadil na nastávající vánoční atmosféru. V následné sekci „Jak 
pomáháme?“ vystoupili dobrovolníci z Food Not Bombs, lékařka 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pracovníci Nízkopra-
hového denního centra a terénního programu, kteří odpovídali na 
dotazy z publika. Velkou pozornost ovšem přilákali Paleťáci, kteří 
předvedli skoro hodinovou improvizační show na témata, která jim 
předkládali lidé z publika, a Bóďa a Ráďa, kteří zazpívali několik 
písní Dukly Vozovny. Závěrem večera byl promítán film „Podlaha 
z trávy, strop z hvězd“, který doplnil zajímavými informacemi a zá-
žitky ze svého života Petr Bakla, hlavní protagonista dokumentu.

Během celého večera mohli návštěvníci zjistit, jak fungují služ-
by pro osoby bez přístřeší, přečíst si vybrané příběhy klientů nebo 
se dozvědět, jak si děti z NDZM Free klubu představují osobu bez 
domova. Akce se zúčastnilo přes 100 lidí, z nichž osm si na vlastní 
kůži vyzkoušelo nocování venku.
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Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.

Rozvaha SKP-CENTRUM, o.p.s. (v tisících Kč) k 31. 12. 2016

AKTIVA k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016

A. Dlouhodobý majetek celkem 6 256 7 064

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 18 830 20 147

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 12 574 13 083

B. Krátkodobý majetek celkem 6 557 7 472

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 1 600 1 280

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 708 5 196

IV. Jiná aktiva celkem 249 996

AKTIVA CELKEM 12 813 14 536

PASIVA k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016

A. Vlastní zdroje celkem 4 993 5 527

I. Jmění celkem 4 564 4 945

Účet výsledku hospodaření X 153

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 46 X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 383 429

II. Výsledek hospodaření celkem 429 582

B. Cizí zdroje celkem 7 820 9 009

I. Rezervy celkem 1 467 1 919

II. Dlohodobé závazky celkem 304 547

III. Krátkodobé závazky celkem 4 890 5 521

IV. Jiná pasiva celkem 1 159 1 022

PASIVA CELKEM 12 813 14 536

Výkaz zisku a ztráty SKP-CENTRUM, o.p.s. (v tisících Kč) za rok 2016

A. Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 13 652 2 733 16 385

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0

III. Osobní náklady celkem 22 074 3 882 25 956

z toho mzda ředitele 295 295

IV. Daně a poplatky celkem 6 14 20

V. Ostatní náklady celkem 557 44 601

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 664 103 767

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 36 953 6 776 43 729

B. Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

I. Provozní dotace celkem 28 924 0 28 924

II. Přijaté příspěvky celkem 1 314 0 1 314

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 5 941 7 092 13 033

IV. Ostaní výnosy celkem 327 23 350

V. Tržby z prodeje majetku, zůčtování rezerv a opravných položek celkem 76 200 276

VÝNOSY CELKEM 36 582 7 315 43 897

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -371 539 168

daň z příjmu 0 15 15

D. Výsledek hospodaření po zdanění -371 524 153
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Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.

Zdroje financování SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2016

Provozní zdroje financování SKP-CENTRUM, o.p.s.

Pardubický kraj 10 567 000 Kč 24,07%

Individuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ 11 665 000 Kč 26,57%

Statutární město Pardubice 5 337 261 Kč 12,16%

Ostatní města a obce 510 000 Kč 1,16%

ESF - OP LZZ 483 958 Kč 1,10%

Ministerstvo spravedlnosti ČR 296 927 Kč 0,68%

Úřad práce 26 000 Kč 0,06%

Ministerstvo zdravotnictví 37 740 Kč 0,09%

Příjmy od uživatelů služeb 6 179 355 Kč 14,08%

Tržby zdravotnického zařízení 6 762 975 Kč 15,41%

Tžby za prodané zboží 91 320 Kč 0,21%

Nadace, příspěvky 172 447 Kč 0,39%

Dary věcné a finanční 1 142 042 Kč 2,60%

Benefice a dražby 149 500 Kč 0,34%

Ostatní výnosy 475 879 Kč 1,08%

Celkem 43 897 404 Kč 100,0%

Struktura příspěvků státní správy a samosprávy
Struktura příspěvků státní správy a samosprávy

Pardubický kraj 10 567 000 Kč 36,53%

Individuální projekt Pardubického kraje - OPZ 11 665 000 Kč 40,33%

Statutární město Pardubice 5 337 261 Kč 18,45%

Ostatní města a obce 510 000 Kč 1,76%

Evropské sociální fondy - OPZ 483 958 Kč 1,67%

Ministerstvo spravedlnosti ČR 296 927 Kč 1,03%

Úřad práce 26 000 Kč 0,09%

Ministerstvo zdravotnictví 37 740 Kč 0,13%

Celkem 28 923 886 Kč 100,0%
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Hlavní poskytovatelé finančních prostředků

Mediální partneři
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A.C. in s.r.o.

Astralex s.r.o.

Axiom Solutions s.r.o.

Baborák Ivan

Benepal a.s.

Benešová Michaela

Brück AM spol. s r.o.

C&M Moda, s.r.o.

CandyHoover CR s.r.o.

CODE spol. s r.o.

Čejková Darja

Daněk Michal

DEKOM-SYSTEM s.r.o.

Destino s.r.o.

Dohnalová Jindra

Domácí potřeby – Ing. Martin Kovář

ELMO-TRADE s.r.o.

ENCENTEX s.r.o.

Fajtl Ludvík

Fajtlová Terezie

Fantyšová Marie

Fürstová Míla 

Gebauer Kurt

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Hrouzková Šárka

Chaloupka Miloslav

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Isolit Bravo, spol. s r.o.

Iveco Czech Republic, a.s.

Kalhous Radek

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Košař Jaromír 

Krosch Jaromír

Křiček Milan

Kuncová Marie

La Binh Giang

Lesy České republiky, s.p.

Lions group s.r.o.

Manželé Ludmila a Petr Ministrovi

MC nakladatelství Brno

Mergl Stanislav

Nadace AGROFERT

Nadační fond J&T

Patřičný Martin

Pekařství u Lifků s.r.o.

Pharmos, a.s.

Píšová – Slavíková Jitka

Poche Miroslav

Rotary Club Pardubice z.s.

Řehák Milan 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Sev.en. EC a.s. 

Slezáková Jitka

Stehno Libor

Stiborská Blanka

Tanak s.r.o.

Tažené konstrukce, spol. s r.o.

Transform a.s. Lázně Bohdaneč

Vano Robert

Vašurová Eva

Vegall Pharma s.r.o.

VESNA a.s.

Víšek Martin

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

WAMAG CZ s.r.o.

Zdechovský Tomáš

Zich Jiří

Zoubek Olbram

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

Srdečně děkujeme všem, kdo v roce 2016 
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 kli-
entům zachováte přízeň i v dalších letech. 
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SKP-CENTRUM, o.p.s.
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

Tel.: 464 629 618 I GSM: 773 087 585 I E-mail: info@skp-centrum.cz

IČ: 275 34 804 I Bankovní spojení: 221077482/0300

Foto: archiv organizace, Tereza Dostálová

www.skp-centrum.cz


