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Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

dovolte mi, prosím, krátké zamyšlení a ohlédnutí za uplynulým rokem 2009. 

Minulý rok by se dal charakterizovat jako nový začátek pro SKP-CENTRUM. Náročná transformace občanského sdružení v obecně prospěšnou spo-

lečnost se podařila a SKP-CENTRUM, o.p.s. má za sebou první rok fungování. 

Jasným důkazem, že jsme vykročili dobrou cestou a správnou nohou je skutečnost, že v rukou držíte tuto výroční zprávu. Nelze nezmínit fakt, že 

uplynulý rok byl rokem protkaným mnoha změnami. Obměna  proběhla v půli roku na pozici  ředitele společnosti, změn doznalo i složení správní 

rady. Systém řízení společnosti také nezůstal bez přeměny, což mělo za následek úpravu struktury organizace.

Vzhledem k našemu „mládí“ musím zmínit velmi příjemný okamžik, kterým bylo slavnostní otevření Domova Simeon, jehož stavba trvala více než 

rok. Od počátku minulého roku začal tento Domov, s příznačným názvem „Simeon“, poskytovat respitní, tedy odlehčovací péči rodině, která ošet-

řuje nesoběstačného seniora či zdravotně postiženou blízkou osobu. 

V tuto chvíli je namístě poděkovat všem zástupcům Pardubického kraje, státní správy, představitelům měst, obcí a všem drobným dárcům a spon-

zorům, kteří nám vycházejí vstříc nejen při zahajování nových projektů, ale i v otázkách spojených s poskytováním běžných zdravotně sociálních 

služeb. 

Mé velké a upřímné díky patří všem aktivním a kvalitním zaměstnancům SKP-CENTRUM, o.p.s. za perfektně odvedenou práci. 

Ocenění si zaslouží i minulí a současní členové dozorčí rady a správní rady, kteří se mimo jiné aktivně podíleli na mnoha jednáních o Domově Sime-

on, a kteří významně přispěli k úspěšnému zahájení jeho provozu.

Rád bych však poděkoval i těm, kteří již ukončili své působení ve společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. a obrátili své kroky jiným směrem. Jejich přínosu 

pro společnost jsme si všichni vědomi. 

S každou změnou něco končí a něco začíná. Změny v SKP-CENTRUM, o.p.s. přinesly nový způsob uvažování a odlišný přístup k poskytování sociál-

ních služeb. 

Věřím, že se nám společnými silami podaří i v roce 2010 dosáhnout všech cílů, které jsme si stanovili. Jsem přesvědčen, že uděláme vše proto, 

abychom i nadále poskytovali co nejefektněji a nejlépe sociální a sociálně zdravotní služby, a že naše úsilí ocení nejen spokojení uživatelé. 

S úctou

 

 Ing. Petr Šilar

 předseda správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Úvodní slovo předsedy správní rady
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Vážení čtenáři, vážené čtenářky, milí přátelé,

rád bych se na tomto místě připojil k poděkování v úvodním slově a zároveň vyjádřil pár svých dojmů a přání. 

Moje působení v čele SKP-CENTRUM, o.p.s. nemá zatím příliš dlouhou historii. Přesto již mohu konstatovat, že jsem měl možnost setkat se pracovně 

i osobně s mnoha velmi zajímavými lidmi, pro které je působení v sociálních službách životním posláním a věnují se mu s plným nasazením. 

Poznal jsem neobyčejně složité lidské osudy klientů našich služeb včetně úsilí, které je věnováno řešení jejich problémů.

Viděl jsem radost, kterou společně prožívají pracovníci i uživatelé služby při každém malém úspěchu.

Poznal jsem prostředí, kde podaná ruka znamená mnohdy více než finanční pomoc.

I tato moje nová poznání vypovídají o vztazích mezi lidmi a dávají naději do budoucna. Doufám, že je to dobré znamení pro nás pro všechny, svědčí 

o tom, že stále ještě žijeme ve společnosti, která není lhostejná k ohroženým, slabým, nešťastným a potřebným lidem.

Všem svým kolegům a kolegyním v SKP-CENTRUM, o.p.s. přeji stabilnější ekonomické prostředí a takovou společenskou podporu, abychom se 

mohli plně věnovat své práci bez pocitů nejistoty a obav z blízké budoucnosti.

Klientům, kteří využívají  naše služby,  přeji více štěstí, než které jim osud zatím dopřál a zároveň vlídnou pomocnou ruku, které se mohou bezpečně 

přidržet.

Všem, kteří nás podporovali, a pevně věřím, že nadále podporovat budou, přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů a hřejivý pocit z podpory 

dobré věci.

S přáním dalších úspěšných let

 Ing. Michael Skalický, Ph.D.

 ředitel společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.

I Mi h l Sk li ký Ph D

Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s.
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V prosinci 2007 vyzvalo Ministerstvo vnitra ČR občanské sdružení SKP-CENTRUM, o.s. k transformaci na jinou právní formu. Požadavek byl zdůvod-

něn právním názorem ministerstva, podle kterého nemůže občanské sdružení sloužit k výkonu profesní činnosti – poskytování sociálních služeb. 

Podle zákona č. 83/1990, Sb., o sdružování občanů, nelze občanské sdružení transformovat na jinou právní formu bez jeho předchozí likvidace. 

Dne 13. 3. 2008 byla proto založena obecně prospěšná společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., která se v průběhu roku 2008 připravovala na kontinu-
ální převzetí všech poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb od občanského sdružení.

Občanské sdružení SKP-CENTRUM vstoupilo dne 1. 7. 2008 do likvidace. 

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

Dne 10. ledna 2009 byla do výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností zapsána doplňková činnost:
 Masérské, rekondiční a regenerační služby.
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 Speciální ochranná desinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických příprav-

 ků s výjimkou speciální ochranné desinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech.

Dne 1. ledna  2009  převzala společnost SKP-CENTRUM, o.p.s. od zanikajícího občanského sdružení  SKP-CENTRUM, o.p.s. všechny jím poskytované 

sociální a sociálně zdravotní služby a plynule pokračovala v jejich zajišťování. 

SKP-CENTRUM, o.p.s. je v současnosti největším poskytovatelem sociálních služeb na území Pardubického kraje, který v regionu zajišťuje široké 

spektrum pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb, z nichž některé jsou v místě svého působení jedinečné a nemají alternativu 

v jiném poskytovateli.

Základní údaje a kontakty

Název organizace: SKP-CENTRUM, o.p.s.  Telefon: 464 629 618

Sídlo organizace: Jungmannova 2550 Fax: 464 629 623

 530 02 Pardubice E-mail: info@skp-centrum.cz

Identifikační číslo: 275 34 804 Internet: www.skp-centrum.cz

Bankovní spojení: 221077482/0300

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:
Ing. Květoslava Jeníčková

Členové dozorčí rady:
Pavel Kožíšek

Jaroslav Žítek

Ředitel společnosti:

Ing. Michael Skalický, Ph.D.

Zakladatelé:

Pavel Kamp

Ing. Martin Kolovratník

Pavel Kožíšek

Ing. Petr Šilar

Hana Šlechtová

Mgr. Jan Vojvodík

Jaroslav Žítek

Správní rada:

Předseda správní rady:
Ing. Petr Šilar

Členové správní rady:
Ing. Petr Klimpl, do 24. 2. 2009

Ing. Vlastimil Ročeň

Zuzana Špalovská, od 27. 5. 2009
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struktura společnosti

Organizační schéma společnosti

MANAGEMENT

DOZORČÍ RADASPRÁVNÍ RADA

DIVIZE 1 DIVIZE 2

AZYLOVÉ DOMY

KRIZOVÁ POMOC

MADŽ

AZYLOVÉ DOMY

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

OBP

NÍZKOPR. ZAŘ. PRO DĚTI A MLÁDEŽ

TERÉNNÍ PROGRAMY

DC

DPC

IC

NZDM – EMKO

NÍZKOPR. ZAŘ. PRO DĚTI A MLÁDEŽ

TERÉNNÍ PROGRAMY

NZDM – FK

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

PROGRAMY PREVENCE KRIMINALITY

PPR

PZ

NOCLEHÁRNA

TERÉNNÍ PROGRAMY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PCE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HJ

OS

PS

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OS. SE ZDR. POSTIŽENÍM

SIM

ADM Azylový dům pro muže

DC Dobrovolnické centrum

DPC Dům na půli cesty

IC  Intervenční centrum

MADŽ  Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

MADŽ DC Dětské centrum

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

NDC Nízkoprahové denní centrum

NDC TP  Nízkoprahové denní centrum – terénní programy

NOC M Noclehárna pro muže

NOC Ž Noclehárna pro ženy

NZDM EMKO Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO

NZDM FK Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub 

NZDM TP Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – terénní programy

OS Domácí zdravotní (ošetřovatelská) péče

PPR Poradna pro podporu rodiny

PS HJ Pečovatelská služba Horní Jelení

PS PC Pečovatelská služba Pardubice

PZ  Přechodné zaměstnání

SIM Dům s respitní péčí Domov Simeon – respitní péče

SIM Dům s respitní péčí Domov Simeon – pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby a jejich zkratky:
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SENIOŘI

poskytované služby

RODINA A DĚTI OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Domov Simeon

Ošetřovatelská služba

Pečovatelská služba

Azylový dům pro muže

Noclehárny

Nízkoprahové denní centrum 

a terénní program

Dům na půli cesty

Městský azylový dům pro ženy 

a matky s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež

Poradna pro podporu rodiny

Intervenční centrum

Krizová pomoc

Přechodné zaměstnání

Terénní program při NZDM

Dobrovolnické centrum
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Název služby Počet mužů (chlapců) Počet žen (dívek) Počet dětí do 15 let Počet klientů celkem

Dům na půli cesty 32 14  46

Městský azylový dům  67  67 134
pro ženy a matky s dětmi

Dětské centrum   41 41 

Krizová pomoc  28  24 52

Intervenční centrum 13 162  175

Poradna pro podporu rodiny 33 99  132

Nízkoprahové zařízení pro děti 101 66  167
a mládež Free klub

Nízkoprahové zařízení pro děti 67 32  99
a mládež Free klub 

– Terénní programy

Nízkoprahové zařízení pro děti 92 67  159
a mládež Emko

Pečovatelská služba Pardubice 27 72  99

Pečovatelská služba Horní Jelení 

a okolí 13 35  48

Domácí zdravotní péče 103 223  326

Domov Simeon 31 56  87

Azylový dům pro muže 41   41

Noclehárna pro muže 150   150

Nízkoprahové denní centrum 246 34  280

Nízkoprahové denní centrum  85 26  111
– Terénní programy

Přechodné zaměstnání 37 23  60

Celkový počet uživatelů služeb: 1 071 1 004 132 2 207

Počet klientů, kteří v roce 2009 využili služby poskytované SKP-CENTRUM, o.p.s.

poskytované služby
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Poslání SKP-CENTRUM, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: se-

niorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, 

příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních a sociálně-zdravotních služeb.

Cíle SKP-CENTRUM, o.p.s.

Kvalita 
Sociální služby jsou určeny lidem, kteří z mnoha důvodů ztrácejí schopnost žít plnohodnotný život ve společnosti druhých lidí. Neobejdou se bez 

pomoci a podpory od svých blízkých či ze strany poskytovatelů sociálních služeb.

Pomoci člověku překonat obtížné životní období, vrátit jeho životu smysl, jedinečnost a důstojnost vyžaduje vysoké nasazení, profesionalitu a od-

bornost všech pracovníků v sociálních službách. Vysoká kvalita poskytovaných služeb pozitivně ovlivňuje image společnosti.

Pro poskytování kvalitních sociálních služeb ve společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. jsou stanoveny cíle:
 Zajistit odbornou úroveň poskytovaných služeb. 
 Zabezpečit efektivní a smysluplné využívání poskytnutých finančních prostředků.  
 Rozvíjet odpovídající profesní kompetence všech pracovníků společnosti. 
 Podporovat další vzdělávání pracovníků společnosti.
 Zajišťovat odpovídající podmínky pro poskytování sociálních a sociálně zdravotních služeb.

Spolupráce 
Široké spektrum poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb a jejich uživatelé z mnoha rozdílných prostředí a s různými osobními 

problémy a potřebami jednoznačně vyžadují vzájemnou spolupráci všech pracovníků ve společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., rovněž tak intenzivní 

spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb, organizacemi a institucemi.

Pro rozvoj kvalitní interní i externí spolupráce jsou stanoveny cíle:
 Vytvářet pozitivní pracovní klima na všech místech, kde společnost poskytuje své služby.
 Rozvíjet odpovídající profesní kompetence všech pracovníků společnosti. 
 Podporovat otevřenou komunikaci ve společnosti. 
 Projevovat opravdový zájem o každého uživatele služby.
 Aktivně vstupovat do partnerských vztahů s jinými poskytovateli sociálních služeb i s dalšími organizacemi a institucemi.

Image 

Oblast působení společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. je velmi široká, organizace  při své činnosti spolupracuje s mnoha externími partnery. Pracovníci 

společnosti tak vytvářejí nejen povědomí o lidech, kteří jsou jejími klienty, ale vytvářejí obraz o způsobu práce v SKP-CENTRUM, o pohledu na soci-

ální problematiku, o vztazích uvnitř společnosti.

To, jak je společnost SKP-CENTRUM, o.p.s. veřejností vnímána, výrazně ovlivňuje její postavení v síti ostatních poskytovatelů sociálních služeb 

a zároveň utváří a formuje názor veřejnosti na sociální služby obecně.

Pro pozitivní image společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. jsou stanoveny cíle:
 Ve vztazích s odbornou i laickou veřejností vystupovat jako zaměstnanec společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., nikoli pouze jako zaměstnanec 

 jednotlivé služby.
 Podněcovat pracovníky, aby svým chováním a jednáním pomáhali vytvářet dobré jméno společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.
 Zajistit prezentaci SKP-CENTRUM, o.p.s. jednotným způsobem. 

poslání a cíle
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Místo provozování služby: Na Spravedlnosti 803, Pardubice

Kapacita: 58 lůžek ve 24 pokojích

Provoz: nepřetržitý

Telefon: 466 636 077, 777 765 835

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Sociální služba zajišťuje střechu nad hlavou a základní jistoty pro bezdětné ženy i ženy s dětmi, které se ocitly bez přístřeší. Pro mnoho žen je to 

na dlouhou dobu jediné útočiště, kde mohou s dětmi být. Životní osudy obyvatelek azylového domu jsou často velmi složité, o to více těší všechny 

zúčastněné, když se ženě podaří zvládnout životní krizi a vrátit se do běžného života.

V roce 2009 využilo službu azylového domu 67 žen a 67 dětí. 

Pro zkvalitnění poskytovaných služeb byla v azylovém domě zřízena nová dětská herna, vybavená hračkami a zázemím pro maminky, které hernu 

se svými dětmi využívají. V blízkosti herny vznikla malá klubovna, kde si ženy mohou v klidu posedět s knihou nebo časopisem. 

Dvorek azylového domu obohatilo nové prostorné pískoviště, které děti využívají doslova za každého počasí.

Co se podařilo:

Azylový dům aktivně podporuje a motivuje ženy k návratu do běžného života. Jednou z mnoha činností, které přispívají k rozvoji a upevnění potřeb-

ných kompetencí jsou aktivizační programy pro ženy, realizované jednou až dvakrát měsíčně.

Zdravé vaření
Příprava zdravého jídla pro sebe a pro své děti není v azylovém domě pro ženy zdaleka takovou samozřejmostí, jako v ostatních rodinách. V jednom 

červencovém odpoledni se ženy učily uvařit dobré jídlo s využitím běžného ovoce a zeleniny. Výsledky jejich snažení pod vedením zkušených ku-

chařek byly velmi dobré, neobvyklá jídla chutnala nejen jim, ale i jejich dětem. 

DŮVODY VYUŽITÍ AZYLOVÉHO DOMU

rodina (nefunkční vztahy)

ztráta bydlení

intervence třetího subjektu

po výkonu trestu

ODCHOD UŽIVATELEK Z AZYLOVÉHO DOMU

rodina

ubytovna

podnájem

jiné (neuvedly)

MěstskÝ azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi  

o' '
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Místo provozování služby:  Na Spravedlnosti 803, Pardubice

Kapacita:  10 dětí

Provoz:  pondělí–pátek, 8.00–16.00 hod.

Telefon:   466 636 077, 777 765 835

E-mail:    info@skp-centrum.cz

Internet:  www.skp-centrum.cz

Dětské centrum v azylovém domě pro ženy zajišťuje zejména předškolním dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí cílenou výchovu a vzdělá-

vání tak, aby se vytvořily a posílily žádoucí kompetence, vedoucí k úspěšnému zvládnutí základní školy. Děti v dětském centru mají připravený spo-

lečný a individuální vzdělávací program, ve kterém se učí všem potřebným životním dovednostem. Program vyplňují pestré hry, výtvarné a pracovní 

činnosti, pohybové a hudební činnosti, vycházky, návštěvy divadel a společné aktivity s matkami dětí.

V odpoledních hodinách probíhají v dětském centru volnočasové aktivity a doučování pro školní děti.

Centrum bylo nově vybaveno dětskou horolezeckou stěnou, která je dětmi velmi oblíbená a často využívaná.

V roce 2009 docházelo do dětského centra 41 dětí.

Co se podařilo:

Jedním z úspěšných programů v dětském centru byla arteterapie, konkrétně malování kamenů. Programu se pod vedením zkušené lektorky zúčast-

nilo 10 dětí. V rámci tohoto programu byla využita pomoc dobrovolníků, pravidelně docházejících do dětského centra.

dětské centrum
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- free klub 

Místo provozování služby: Jungmannova 2550, Pardubice

Kapacita: 30 osob denně

Provoz: pondělí–pátek, 14.00–18.00 hod.

Telefon:  464 629 614, 774 658 593

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Sociální služba umožňuje smysluplné trávení volného času zejména dětem a mládeži z nepříznivého sociálního prostředí. Tato skupina mladých 

lidí je ohrožena sociálním vyloučením – nepřijetím ze strany ostatních vrstevníků, vedoucím k projevům nežádoucího chování a nezřídka až k so-

ciální patologii. V nízkoprahovém zařízení poskytujeme uživatelům služby odbornou pomoc, informace, nabídku aktivit, kamarádství a přátelství. 

Služba je významnou prevencí před sociálním vyloučením a jeho dalšími následky. 

Velký zájem mladých lidí ve věku od 19 do 26 let o služby nízkoprahového zařízení byl důvodem  ke zvýšení horní věkové hranice uživatelů této 

služby, a to z 18 na 26 let. 

V roce 2009 využilo službu celkem 167 dětí a mladých lidí, z toho 101 chlapců a 66 dívek.

Co se podařilo:

Zážitkové léto s Free klubem
Čtyři celodenní výlety v červenci a srpnu umožnily dětem a mládeži od 6 do 18 let navštívit zajímavá místa, na která by se vzhledem ke svým mož-

nostem jinak pravděpodobně nepodívali. Celkem 41 chlapců a dívek poznalo město Jaroměř a zámek Kuks a prohlédli si Obří akvárium v Hradci 

Králové a ZOO ve Dvoře Králové. Cílem posledního výletu bylo lanové centrum Peklák v České Třebové.

Výlety zpříjemnily všem účastníkům letní prázdniny strávené ve městě a přinesly jim nejen nová poznání, ale i radostné zážitky.

VÝVOJ POČTU UŽIVATELŮ SLUŽBY V ROCE 2009
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Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež - emko

Místo provozování služby: Průmyslová 168, Vysoké Mýto

Telefon:  466 636 077, 774 658 597

Provoz: pondělí – pátek, 12.00–17.30 hod.

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Sociální služba umožňuje smysluplné trávení volného času zejména dětem a mládeži z nepříznivého sociálního prostředí. Tato skupina mladých lidí 

je ohrožena sociálním vyloučením – nepřijetím ze strany ostatních vrstevníků, vedoucím k projevům nežádoucího chování a nezřídka až k sociální 

patologii. V nízkoprahovém zařízení poskytujeme uživatelům služby odbornou pomoc, informace, nabídku aktivit, kamarádství a přátelství. Služba 

je významnou prevencí před sociálním vyloučením a jeho dalšími následky. 

Na programu EMKA dlouhodobě spolupracovaly tři dobrovolnice, EMKO rovněž umožnilo dlouhodobou praxi čtyřem absolventům rekvalifikačního 

vzdělávání.

Terénní programy při NZDM EMKO fungovaly v roce 2009 v omezené míře. Pracovníci působili v rámci prevence především v rizikových lokalitách 

Vysokého Mýta.

V roce 2009 navštívilo EMKO celkem 159 dětí a mladých lidí, z toho 92 chlapců a 67 dívek.

POČET POSKYTNUTÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2009
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Co se podařilo:

Úspěšnou akcí a zároveň prezentací společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. a nízkoprahového zařízení EMKO, byla účast na Bambiriádě 2009 v Chrudimi. 

Pět dívek a jeden chlapec předvedli společné taneční a pěvecké vystoupení, které si sami připravili.

vzdělávací aktivity

upevňování schopností a dovedností

kontaktní rozhovory

informační servis

konzultace

krizová intervence

situační intervence

770

127

31

8
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Poradna pro podporu rodiny

Místo provozování služby: Erno Košťála 980, 530 02 Pardubice

Telefon:  466 260 528, 774 755 744

Provoz: sociální poradenství :   úterý  8.00–16.00 hod.

 právní poradenství:  čtvrtek  16.30–18.30 hod.

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz
       

Poradna pro podporu rodiny pomáhá lidem, kteří řeší rodinné problémy. Seznamuje je s jejich právy a povinnostmi, týkajícími se rodinné proble-

matiky, se souvisejícími dostupnými službami, pomáhá jim hájit jejich oprávněné zájmy. Služba je tedy určena všem lidem, kteří potřebují podporu 

v obtížné situaci v rodině. 

Poradna pro podporu rodiny nabízí sociální poradenství, právní poradenství, psychologické poradenství a Kurz efektivního rodičovství. 

Sociální pracovníci služby poskytují uživatelům například odborné sociální poradenství, krizovou intervenci, pomoc při vypracování písemných 

žádostí a podání, zprostředkování kontaktů na navazující pracoviště.

Odborné poradenství v oblasti psychologie poskytuje psycholog, odborné poradenství v oblasti práva, včetně pomoci při vypracování písemných 

žádostí a podání, poskytuje právník.

Kurz efektivního rodičovství tvoří devět dvouhodinových setkání zaměřených na řešení vztahu mezi rodičem a dítětem.  Součást programu je prak-

tický nácvik řešení nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají.

V roce 2009 se podařilo realizovat 2 cykly Kurzu efektivního rodičovství. Jeden se uskutečnil v Pardubicích, druhý cyklus byl realizován ve spolupráci 

se Základní a mateřskou školou ve Starém Máteřově. 

   

V roce 2009 využilo sociální službu 132 uživatelů, z toho 33 mužů a 99 žen.

PROCENTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ PŘÍPADŮ DLE ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY

osobní problematika

párová problematika

rodinná problematika

PROCENTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ ČETNOSTI KONZULTACÍ 

DLE DRUHU POSKYTOVANÉHO PORADENSTVÍ

sociální poradenství

právní poradenství

psychologické poradenství
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intervenční centrum  

Místo provozování služby: Erno Košťála 980, 530 02 Pardubice

Telefon:  466 260 528, 774 755 744

Provoz: pondělí–pátek, 8.00–16.00 hod.

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

      

Intervenční centrum je odborné pracoviště, které nabízí pomoc lidem ohroženým násilným chováním ze strany těch, se kterými společně bydlí. 

Svoje služby poskytuje jako jediné pracoviště svého druhu na území Pardubického kraje.

Sociální pracovnice Intervenčního centra poskytují odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, jak v souvislosti s policejním vykázáním 

násilné osoby ze společného obydlí, tak na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním nebo jejích blízkých.

Individuální odborná pomoc, kterou Intervenční centrum nabízí, je velmi široká. Týká se osobních problémů uživatelů služby v oblasti sociální, 

zdravotní i psychologické a sociálně právní. 

Intervenční centrum úzce spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb, s Policií ČR, s Městskou policií, s orgány sociálně právní ochrany 

dětí a mnoha dalšími zainteresovanými institucemi, je koordinátorem pomoci obětem domácího násilí v Pardubickém kraji.

Díky personální posile a podpoře jednotlivých měst mohlo Intervenční centrum v průběhu roku 2009 zřídit nová detašovaná pracoviště. Pracovníci 

Intervenčního centra pravidelně dojíždí do České Třebové, do Hlinska, do Králík a do Svitav. 

Intervenční centrum se v roce 2009 věnovalo zvyšování povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice domácího násilí. V průběhu roku uspo-

řádalo samo nebo ve spolupráci s dalšími subjekty, které řeší problematiku domácího násilí, 48 setkání nad tématikou domácího násilí. Zúčastnilo 

se jich celkem 713 účastníků.  

Službu Intervenčního centra v roce 2009 využilo celkem 175 uživatelů služby, z toho 13 mužů a 162 žen.

POČET PŘÍPADŮ DOMÁCÍHO NÁSILÍ SPOJENÝCH S VYKÁZÁNÍM 

NÁSILNÉ OSOBY DLE MÍSTA INCIDENTU
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Případy domácího násilí bez souvislosti s vykázáním násilné osoby

Případy domácího násilí v souvislosti s vykázáním násilné osoby

POČET PŘÍPADŮ DOMÁCÍHO NÁSILÍ BEZ SOUVISLOSTI S VYKÁZÁNÍM 
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MěstskÝ azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi - krizová pomoc 

o' '

Místo provozování služby: Na Spravedlnosti 803, Pardubice

Kapacita: třílůžkový pokoj

Provoz: nepřetržitý

Telefon:  466 636 077, 777 765 835

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Krizová pomoc je poskytována dětem a mládeži od 6 do 18 let a plnoletým ženám a matkám s dětmi. Ti, kteří službu využívají, jsou v akutní životní 

krizi, zpravidla pod vlivem silného stresu opustili domov a ocitli se v bezvýchodné situaci.

Důvodem pro odchod či útěk z domova bývá domácí násilí, neshody v rodině, problémy ve škole, obavy z následků nějaké události, apod. 

Krizová služba je prevencí před možným zkratkovitým chováním člověka, před ohrožením jeho zdraví či života.  

V roce 2009 využilo službu 28 žen s 22 dětmi a samostatně 2 nezletilé děti.

VYUŽITÍ KRIZOVÉ POMOCI V ROCE 2009

bezdětné ženy

ženy s dětmi

děti
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přechodné zaměstnání

Místo provozování služby: Bělehradská 813, 530 02 Pardubice

Telefon:  466 263 428, 773 449 993

Provoz: pondělí–pátek, 7.00–16.30 hod.

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Sociální rehabilitace

Nezaměstnanost, ztráta motivace pro budoucnost, bezvýchodnost situace, desiluse, to vše jsou průvodní znaky mnoha klientů služby Přechodného 

zaměstnání. 

Tito lidé marně hledají pracovní uplatnění.  Na úřadech práce patří mezi tzv. dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné uchazeče o práci. 

Důvodem pro jejich opakované neúspěchy při hledání práce bývá jejich nízké vzdělání, nedostatečná kvalifikace, neochota či neschopnost rekvali-

fikace, osobnostní problémy, malé sebevědomí, nedostatek životních zkušeností, problémy v komunikaci s druhými lidmi, apod. 

 

Pracovníci sociální služby Přechodné zaměstnání v programu Sociální rehabilitace pomáhají uživatelům služby s osvojováním praktických schop-

ností a dovedností potřebných pro získání a udržení zaměstnání. Sem patří například základní pracovní návyky, informace o právech a povinnostech 

zaměstnance, základní znalosti o náležitostech pracovní smlouvy a souvisejících dokumentů, finanční gramotnost, jednoduchá práce s PC, aktivní 

hledání zaměstnání, apod.

Prevence kriminality
       

V programu Prevence kriminality umožňuje služba svým klientům prostřednictvím pracovních aktivit vykonání alternativních trestů:     
 Probační program – mladiství, vykonávající alternativní trest.
 Výkon trestu obecně prospěšných prací. 
 Výchovná povinnost – společensky prospěšná činnost.

Výchovné působení pracovníků služby na klienty při výkonu alternativních trestů směřuje ke snižování rizika opakování trestné činnosti a přispívá 

k obnovení narušených vztahů mezi uživatelem, rodinou a společností.

Sociální službu Přechodné zaměstnání v roce 2009 využilo celkem 60 klientů.
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Místo provozování služby: Jungmannova 2550, Pardubice

Telefon:  464 629 614, 774 658 598

Provoz: pondělí–pátek, 14.00–18.00 hod.

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Terénní pracovníci v odpoledních a večerních hodinách aktivně vyhledávají a kontaktují děti a mládež v jejich přirozeném prostředí (na ulici) a ne-

násilnou formou jim navrhují možnosti dalšího rozvoje nebo podporu a pomoc v obtížných životních situacích. Nabízejí jim alternativu pro trávení 

volného času, zvou je k návštěvě Free klubu, zajímají se o jejich problémy, zájmy a potřeby. Nedílnou součástí práce terénních pracovníků je mapo-

vání výskytu sociálně patologických jevů a zároveň jejich prevence.

Ve spolupráci se 14 základními školami byly vytipovány lokality, ve kterých je působení terénních pracovníků nejvíce potřebné. Jedná se zejména 

o centrum Pardubic, Dubinu, Polabiny, Ohrazenice, Duklu, Karlovinu, Tyršovy sady a Bubeníkovy sady.

Široká nabídka činností, anonymita a bezplatnost jsou znaky, které charakterizují terénní programy při NZDM – Free klub. Jedná o jedinou službu 

tohoto typu v Pardubicích.

V roce 2009 bylo terénními pracovníky kontaktováno celkem 67 chlapců a 32 dívek.

Terénní programy při NZDM 
- Free klub 

VÝVOJ POČTU UŽIVATELŮ SLUŽBY V ROCE 2009
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domov simeon

Domov Simeon – respitní péče
Místo provozování služby: K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení

Kapacita: 16 lůžek ve dvoulůžkových pokojích

Provoz: nepřetržitý

Telefon:  466 616 476, 777 765 840

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Domov Simeon – pro osoby se zdravotním postižením
Místo provozování služby: K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení

Kapacita: 4 lůžka ve dvou pokojích

Provoz: nepřetržitý

Telefon:  466 616 476, 777 765 840

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Domov Simeon je nově postavené zařízení, které zahájilo provoz dne 23. 3. 2009.

Domov Simeon poskytuje odlehčovací (respitní) služby rodinám klientů, kteří z důvodu vysokého věku či nemoci potřebují trvalou péči svých 

blízkých. V případě, že se rodina krátkodobě či dlouhodobě (až tři měsíce) nemůže postarat o člověka, kterému zajišťuje každodenní péči, Domov 

Simeon tuto péči plně převezme, a to včetně nezbytných zdravotních úkonů. Klienty domova jsou zejména senioři nebo lidé, kterým jejich nemoc 

omezila pohyblivost a soběstačnost. 

Služba je v domově poskytována tak, aby napomáhala uživatelům zajistit v rámci jejich možností fyzickou a psychickou soběstačnost. Jedním ze zá-

kladních cílů služby pak je umožnit v co nejvyšší možné míře zapojení do běžného způsobu života. V případech, kdy zdravotní stav uživatelů služby 

již neumožňuje běžný způsob života, je pro ně v domově zajištěno důstojné prostředí a odpovídající sociální a sociálně zdravotní péče.

V průběhu poskytování služby byl ze strany uživatelů a jejich rodinných příslušníků projeven zájem o zajištění sociální služby s neomezenou dobou 

pobytu v zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením. Tento požadavek byl posouzen vzhledem k indikátorům, které závazně stanovuje 

projekt pro Finanční mechanismus EHP/Norsko a byl shledán jako uskutečnitelný.

Dne 19. 10. 2009 byla zaregistrována čtyři stávající lůžka pro sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, kde není omezena doba 

pobytu a uživatel služby může mít sjednán pobyt na dobu neurčitou. Všechna čtyři lůžka jsou již obsazena uživateli služby (pro poskytování respitní 

péče nadále zůstalo šestnáct lůžek).

Z důvodu nezbytného poskytování zdravotní péče uživatelům této služby byla v listopadu 2009 podána na VZP ČR žádost o uzavření tzv. Zvláštní 

smlouvy, která se uzavírá mezi poskytovatelem sociálních služeb a zdravotní pojišťovnou. Smlouva umožní SKP-CENTRUM, o.p.s., vykazovat od-

bornou zdravotní péči, poskytovanou uživatelům služby kvalifikovanou zdravotní sestrou, zdravotní pojišťovně a žádat o její úhradu z veřejného 

zdravotního pojištění. Žádost byla VZP ČR vyhodnocena kladně a smlouva s VZP ČR byla uzavřena.
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domov simeon

V Domově Simeon se v roce 2009 vystřídalo celkem 87 klientů, z toho 31 mužů a 56 žen.

Pro obohacení a zpříjemnění pobytu klientů v domově byly organizovány kulturní, společenské i terapeutické aktivity, například pravidelné mše 

v místní kapli, koncerty, vystoupení dětí z místní školy, apod.

ROZDĚLENÍ POČTU UŽIVATELŮ SLUŽBY DLE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI V ROCE 2009
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Co se podařilo:

V dubnu uspořádali pracovníci domova pro svoje klienty a jejich rodinné příslušníky tradiční Čarodějnice s odpoledním opékáním na zahradě.  

Do přípravy akce byli zapojeni i uživatelé služby, kteří společnými silami celý den vyráběli čarodějnici. Odpoledne byla podle tradice slavnostně 

zapálena. Posezení u ohýnku zpříjemnila kytara a všem dobře známé písničky. Jarní příroda, vlídné počasí a příjemná atmosféra přinesly dobrou 

náladu a pohodu všem zúčastněným.

Investiční projekt Domov respitní péče Simeon podpořil Finanční mechanismus zemí Evropského hospodářského prostoru a Norského království.
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Místo provozování služby: Bělehradská 813, 530 02 Pardubice

Provoz: denně, 6.00–20.00 hod.

Telefon:  466 799 077, 777 765 836

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Domácí zdravotní péče je nestátní zdravotnické zařízení, které v rámci společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. poskytuje zdravotnické služby. Kvalifikova-

né zdravotní sestry na základě indikací lékařů a uzavřených smluv se zdravotnickými pojišťovnami zajišťují zdravotnické výkony v domácím prostře-

dí pacienta. Díky jejich práci nemusí být pacient vždy hospitalizován, může zůstat doma, v rodině, v prostředí, které důvěrně zná a cítí se zde dobře. 

Většina pacientů vítá možnost zůstat v domácím prostředí i ve vážnějším zdravotním stavu, zdravotní sestry zvládnou zajistit i hospicovou péči 

a léčbu bolesti.

Zcela zásadní podmínkou pro realizaci domácí zdravotní péče je dobrá spolupráce s praktickými i odbornými lékaři, kteří zdravotnické výkony u pa-

cientů indikují. V roce 2009 lze spolupráci s lékaři hodnotit jako velmi dobrou.

Sestry v domácí péči zajišťují například léčebnou rehabilitaci, převazy operačních ran, bércových vředů, dekubitů a jiných defektů, odběry krve, 

moči, výtěry, aplikace injekcí, aplikace infuzní terapie, a mnohé další výkony, pro které jsou v rámci své odbornosti kompetentní.

Zdravotní sestry v roce 2009 ošetřily celkem 326 pacientů v domácím prostředí, z toho 103 mužů a 223 žen.

Domácí zdravotní (ošetřovatelská) péče
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Místo provozování služby: Bělehradská 813, 530 02 Pardubice
Telefon:  466 799 071, 774 658 599

Provoz: denně, 6.00–20.00 hod.

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Místo provozování služby: Sokolova 555, Horní Jelení
Telefon:  606 371 136

Provoz: denně, 6.00–20.00 hod.

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Seniorský věk nebo zdravotní postižení není nemoc. Proč kvůli tomu opouštět domov?

Pečovatelská služba pomáhá lidem v Pardubicích a v Horním Jelení a okolí, kterým jejich věk nebo zdravotní stav natolik omezil soběstačnost, že se 

již neobejdou bez pomoci druhého člověka, přesto však chtějí zůstat doma, v prostředí které důvěrně znají a mají rádi.  Rodina zpravidla nemůže 

zajistit celodenní péči o svého blízkého, pečovatelská služba pomáhá zajistit nezbytný osobní komfort pro uživatele služby a zvládnout péči o jeho 

domácnost. Pracovníci pečovatelské služby pomáhají uživatelům služby v jejich domácím prostředí při zajištění stravy, při osobní hygieně, při úkli-

du v domácnosti. Mohou donést nákup, léky, mohou uživatele doprovodit k lékaři. 

Pracovníci pečovatelské služby usilují u svých klientů o udržení co největší míry samostatnosti tak, aby i lidé se sníženou soběstačností mohli žít 

co nejdéle způsobem, na který byli zvyklí. 

Pečovatelskou službu v Pardubicích využilo v roce 2009 celkem 99 uživatelů služby, z toho 27 mužů a 72 
žen. Celkem bylo poskytnuto 56 081 úkonů. 

Pečovatelskou službu v Horním Jelení a okolí využilo v roce 2009 celkem 48 uživatelů služby, z toho 
13 mužů a 35 žen.

Pečovatelská služba Pardubice, 
Horní Jelení a okolí

POSKYTNUTÉ ÚKONY – PARDUBICE
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Místo provozování služby: Milheimova 694, Pardubice

Kapacita: 23 lůžek v šesti pokojích

Provoz:  nepřetržitý

Telefon:  464 629 249, 777 765 850

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

       

Sociální služba poskytuje ubytování a návazné služby pro muže, kteří ztratili vlastní bydlení. Příčinou ztráty bydlení u mužů bývá často ztráta za-

městnání a rozpad rodiny. Tito muži se pokouší přežít krizi pár dnů či týdnů na ulici, potom však začnou hledat řešení a potřebují pomoc a podporu. 

Muž je zpravidla vnímán jako samostatný a silný člověk, který se o sebe, případně i o rodinu, musí umět postarat. Muži v osobní krizi však nemají 

sílu sami zvládnout problém. V azylovém domě pomoc a podporu nacházejí, mobilizují svoje schopnosti a vracejí se do normálního života.

V roce 2009 byla poskytnuta služba azylového domu 41 mužům.

Ve druhém pololetí roku začala v azylovém domě postupná revitalizace prostředí, která bude pokračovat i v následujícím roce.

Azylový dům pro muže

SPOLUPRÁCE NA HLEDÁNÍ VHODNÉHO UBYTOVÁNÍ V ROCE 2009
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Co se podařilo:

Dva dny před Štědrým večerem uspořádali pracovníci azylového domu pro uživatele služby sváteční večeři. Podávala se polévka, bramborový salát, 

řízky a zákusky. Společné posezení u vánoční tabule pomohlo navodit vánoční atmosféru a sváteční náladu u všech obyvatelů azylového domu. 
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noclehárna pro muže

Místo provozování služby: Milheimova 694, Pardubice

Kapacita: 12 lůžek

Provoz: denně, 20.00–8.00 hod. 

Telefon:  464 629 249, 777 765 850

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Noclehárna je sociální služba, které zajišťuje možnost přenocování mužům bez přístřeší, kteří nechtějí z různých důvodů využívat azylový dům pro 

muže. Noclehárna poskytne mužům základní hygienické podmínky, možnost vyprání či výměnu osobního oblečení, jednoduchou večeři a snídani 

a lidsky přijatelné přenocování.

Zejména při nepříznivých klimatických podmínkách je noclehárna službou předcházející pobytu mužů bez přístřeší na nevhodných či nebezpečných 

veřejných místech ve městě.

Pracovníci na noclehárně usilují o změnu způsobu života mužů bez přístřeší, dohlížejí na jejich zdravotní stav a snaží se jim v mezích možností 

pomoci. 

Noclehárnu v roce 2009 využilo celkem 150 mužů, z toho většina z nich opakovaně.

Co se podařilo:

70 uživatelů noclehárny, kteří neměli uspořádané své osobní záležitosti a neměli žádné příjmy, se v průběhu roku zaregistrovalo na úřadu práce 

nebo si zařídilo sociální dávky.
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nízkoprahové denní centrum

Místo provozování služby: Milheimova 694, Pardubice

Kapacita: 25 osob/denně

Provoz: pondělí–pátek, 9.00–15.00 hod. 

Telefon:  464 629 249, 777 765 850

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

V denním centru nacházejí muži i ženy bez přístřeší denní zázemí, ve kterém dostanou od sociálních pracovníků potřebné informace i pomoc v řeše-

ní svých osobních záležitostí. Pravidelnými návštěvníky denního centra jsou lidé, kteří nemají žádné jiné ubytování, žijí den ze dne a jejich způsob 

života je po určitém čase začne ohrožovat na zdraví. V denním centru mohou využít základní hygienický servis, dostanou čisté oblečení a teplý 

nápoj. Tato jednoduchá opatření jim pomáhají udržet alespoň minimální osobní komfort a přijatelný zdravotní stav. Nízkoprahové denní centrum je 

služba, bez které by se výrazně zvýšil počet lidí bez domova, pohybujících se na ulicích ve špatném zdravotním stavu. 

V roce 2009 prošlo Nízkoprahovým denním centrem 280 uživatelů služby, z toho 246 mužů a 34 žen.

80 návštěvníků denního centra začalo využívat noclehárnu a 10 z nich si požádalo o ubytování v azylo-
vém domě.

V průběhu roku se 64 uživatelů služby stalo prodejci časopisu Nový prostor. Tato aktivita je pro osoby bez přístřeší určitým zdrojem příjmu a pomá-

há jim v rozvoji kompetencí potřebných ke zlepšení jejich životní situace.

Co se podařilo:

Praha, 20. června 2009 – Homeless World Cup. Šest uživatelů služby se zúčastnilo českého kvalifikačního turnaje na mistrovství světa ve streetfot-

balu. V konkurenci mnoha týmů z celé ČR obsadili 7. místo a získali cenu za nejkrásnější dresy turnaje.
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nízkoprahové denní centrum 
- terénní programy

Místo provozování služby: Milheimova 694, Pardubice

Telefon:  464 629 249, 777 765 834

Provoz: pondělí–pátek, 8.00–15.00 hod.

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Terénní pracovníci cíleně vyhledávají a kontaktují osoby bez přístřeší, které se pohybují na veřejných místech v krajském městě. Nabízejí jim mož-

nost využít denního centra a noclehárny a seznamují je se službami, které zde mohou využít. Terénní pracovníci rovněž pomáhají lidem bez přístřeší 

při obstarávání základní zdravotní péče a osobních záležitostí. 

Pracovníci nosí do terénu pro uživatele služby teplé nápoje, podle potřeby i čisté a teplé prádlo, jako jsou ponožky, rukavice a čepice.

Terénní pracovníci motivují uživatele služby k využití denního centra a noclehárny, kde jsou lepší podmínky pro další sociální práci s nimi. Výsled-

kem práce terénních pracovníků bylo 35 mužů a 12 žen bez přístřeší, kteří nabízené služby skutečně využili.

V roce 2009 se podařilo kontaktovat 111 osob bez přístřeší, z toho 85 mužů a 26 žen, a motivovat je 
k větší či menší spolupráci s terénními pracovníky.

V průběhu roku pokračovalo rozšiřování lokalit, ve kterých terénní pracovníci působí a mapování osob bez přístřeší na území Pardubic.

Co se podařilo:

Na předvánoční slavnostní večeři do azylového domu přišlo 30 uživatelů služby terénního programu, kteří se takovýchto aktivit účastní velmi zřídka.
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Dům na půli cesty
o o

Místo provozování služby: Jungmannova 2550, Pardubice

Kapacita: 10 lůžek v jednolůžkových pokojích

Provoz:  nepřetržitý

Telefon:  464 629 612, 774 658 588

E-mail:   info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

Dům na půli cesty poskytuje pobytovou sociální službu mladým lidem od 17 do 26 let. Službu využívají zejména chlapci a dívky, kteří po dosažení 

zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, či jiná zařízení pro péči o děti a mládež. V Domě na půli cesty najdou 

rovněž zázemí mladí lidé, kteří jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ochranné léčby. Tito mladí lidé zpravidla nemají rodinné zá-

zemí, kam by se mohli vrátit a začít zde budovat svůj vlastní samostatný život. Potřebují pomoc a podporu při dokončení svého vzdělání, při hledání 

práce, při hledání vlastního bydlení. 

Dům na půli cesty plní významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů, ke kterým mají mladí lidé s často nepříliš pozitivní minulostí velmi 

blízko.

V roce 2009 využilo službu Domu na půli cesty 46 uživatelů služby, z toho 32 chlapců a 14 dívek. 
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Co se podařilo:

Pracovníci Domu na půli cesty uspořádali pro své klienty víkendový pobyt v Hradišti u obce Nasavrky. Výhodné ubytování pro účastníky akce zajistili 

v budově zdejší církevní školy. Pobytu se zúčastnilo celkem 16 mladých lidí, z nichž většina byli současní uživatelé služby či jejich přátelé a rodina. 

Někteří účastníci využili službu Domu na půli cesty již v minulosti a nadále se sem vracejí. Víkendový zážitkový pobyt přinesl uživatelům služby nové 

prožitky a všem účastníkům pomohl k vzájemnému hlubšímu porozumění.
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Dobrovolnické centrum

Místo provozování služby: Bělehradská 813, 530 02 Pardubice

Telefon:  777 765 848

E-mail:  info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz

V naší společnosti existují lidé, kteří cítí potřebu pomáhat druhým, většinou nad rámec svých pracovních či studijních povinností, ve svém volném 

čase. Jako jednotlivci by pravděpodobně obtížně hledali uplatnění v organizacích, jejich činnost by byla nekoordinovaná a právně nezajištěná. Pro 

tyto zájemce zajišťuje Dobrovolnické centrum práci v přijímajících organizacích, kterými jsou zejména zařízení zajišťující sociální či sociálně zdravot-

ní služby a zdravotnická zařízení. Dobrovolníci doplňují profesionální péči v těchto zařízeních, uživatelům služeb zpříjemňují volný čas a významně 

přispívají k rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb. 

Přínos pro organizace a podpora dobrovolnické činnosti tkví v tom, že dobrovolníci věnují svůj volný čas druhým lidem, obohacují práci novými 

nápady, zabraňují stereotypu a přinášejí nový elán a nadšení k práci.

Přínosem pro dobrovolníky je možnost získání nových přátel a kontaktů, zkušeností, informací, znalostí a dovedností. Mohou se realizovat, aktivně 

trávit svůj volný čas, zažít dobrý pocit z vykonané práce a vlastní potřebnosti.

Působení dobrovolníků v roce 2009 bylo nově rozšířeno do organizací Dům s pečovatelskou v Pardubicích v ulici Na Dubině, Domov Simeon v Hor-

ním Jelení a Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji.

Dobrovolnické centrum spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem vnitra ČR a s Národním dobrovolnickým centrem Hestia. 

Je rovněž členem Koalice dobrovolnických iniciativ. V roce 2009 byla úspěšně schválena akreditace programu Dobrovolnická činnost u ohrožených 
dětí a mládeže u Ministerstva vnitra ČR.

Prostřednictvím realizace konkrétních dobrovolnických programů Dobrovolnické centrum aktivně rozšiřuje myšlenku „dobrovolnictví“ v Pardubic-

kém kraji. Šíření této myšlenky probíhá také formou přednáškové činnosti ve vzdělávacích institucích.

Činnost dobrovolníků je pozitivně ceněna všemi zúčastněnými stranami. 

V roce 2009 vyslalo Dobrovolnické centrum do přijímacích organizací 87 dobrovolníků, kteří odpracovali 
celkem 2 086 dobrovolnických hodin.
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VI. Benefiční večer SKP-CENTRUM, o.p.s.

V neděli 29. listopadu 2009 se v nádherném Rytířském sále pardubického zámku uskutečnil VI. Benefiční večer SKP-CENTRUM, o.p.s., ve prospěch 

uživatelů sociálních služeb, na kterém se dražila umělecká díla pardubických i královéhradeckých dárců, většinou dlouholetých příznivců společ-

nosti SKP-CENTRUM, o.p.s.

Benefičního večera se účastnili významní představitelé státní správy a samosprávy, ředitelé velkých firem, podnikatelé a další hosté, kteří chtěli 

v charitativní dražbě přispět na podporu činnosti obecně prospěšné společnosti.

Jako host večera vystoupil ostravský písničkář, textař a skladatel Pavel Dobeš s Tomášem Kotrbou.

Ve zcela zaplněném historickém sále svým malým koncertem navodil příjemnou předvánoční atmosféru a uvedl vlastní dražbu uměleckých děl.

Moderování celého večera se svým neopakovatelným způsobem ujal bavič a moderátor Zdeněk Izer, který benefiční dražbu pro SKP-CENTRUM uvá-

děl již v minulých letech. Jeho osobitý humor odlehčil vážnost benefičního večera a přítomným hostům zpříjemnil první adventní neděli.

Do charitativní dražby svými díly nezištně přispěli tito umělci a dárci (v abecedním pořadí):

benefiční koncert

 Bavor Josef

Brandová Ivana

Čejková Darja

Černoš Jan

Francová Eva

Harvilková Milada, Mgr.

Jebavý Jaroslav

Juračka František, Mgr.

Kafka Karel

Kalenský František J.

Lukavská Ivana

Malá Brigita, Mgr.

Matějka Jiří

Odvárka Jan

Peřina Jiří

Píšová-Slavíková Jitka

Sáva Jiří

Staňková Lucie

Šilar Petr, Ing.

Šindler Jiří

Šmíd Pavel

Špaček Petr

Vavřina Jiří

Velová Blanka

Vojíř Miloš

Vojtěchovský Luděk

Zoubek Olbram, Akad. sochař
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 Benefiční dražba vynesla příjemnou částku 244 320 Kč. Výše částky svědčí o kvalitě uměleckých děl i zájmu přítomných dražitelů.

Dalším příjemným okamžikem benefičního večera byl šek na 240 000 Kč, který společně věnovali SKP-CENTRUM, o.p.s. společnost Východočeská 

plynárenská a.s., člen skupiny RWE, firma K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice a Rotary club Pardubice.

SKP-CENTRUM, o.p.s. upřímně děkuje:

 Unii výtvarných umělců v Hradci Králové za jejich aktivní účast a spolupráci při zajišťování uměleckých děl do charitativní dražby,

 všem umělcům za jejich pochopení a vstřícnost, kterou projevili svým darem do charitativní dražby,

 všem dražitelům za ochotu vstoupit do dražby a zakoupením uměleckých děl přispět na činnost společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.,

 společnosti Východočeská plynárenská a.s., firmě K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice a členům Rotary clubu Pardubice za velkorysý 
 finanční dar.    

Věřme, že VII. Benefiční večer SKP-CENTRUM, o.p.s., v roce 2010, bude důstojným a úspěšným pokračováním této dlouholeté krásné tradice.

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

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

 Krajský úřad Pardubického kraje Statutární město Pardubice Město Horní Jelení

Město Vysoké Mýto

PARDUBICEPARDUBICKÝ KRAJ

děkujeme...
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děkujeme...

Poděkování všem firmám, organizacím i soukromým dárcům za finanční i materiální dary, poskytnuté 
společnosti v roce 2009 (v abecedním pořadí):

Adam Kosek

AHOLD Czech Republic, a.s.

Albert/Hypernova, Radlická 117, Praha 5  

Albert-Hypernova, Pardubice

Albi

ALBI Česká republika a.s., Praha 

Autocolor-R-M, Staré Čívice

Centropen, a.s.

Centropen, a.s., 9. května 161, Dačice

Cukrárna Libuše, Pardubice

Česká federace potravinových bank

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

dm drogerie markt, s.r.o. 

Europaper, Pardubice

GFK Praha, s.r.o.

Hejhalova cukrárna, Vysoké Mýto

Hudební centrum s.r.o.

Isolit – Bravo, Červený Kostelec

Jana Pínová

Jaroslava Zvěřinová

Karel Zvěřina

Komerční banka, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Korunka – eshop.cz

Krajská knihovna, Pardubice

MC nakladatelství, Moldavská 531/11, Brno-Bohunice

Město Česká Třebová

Město Hlinsko

Město Králíky

Městský obvod Pardubice IV

Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové

Obecní úřad Rosice nad Labem

Obecní úřad Rybitví

ORDICZECH, s.r.o.

Orsay, Pardubice

P + D ABIES s.r.o., Hořice 

Petr Bajer, Holice

Petr Formánek

Pivovar Pernštejn, a.s., Pardubice

PNS Grosso s.r.o., Pardubice 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group 

Praha Music Center spol. s r.o.

Press-Pygmalion, s.r.o., Český Těšín 

Ravensburger Karton, s.r.o.

Ravensburger, Polička-Horní Předměstí

Rybniční hospodářství, s.r.o., Lázně Bohdaneč 

Siemens, s.r.o.

Štědří dárci ošacení, oblečení a obuvi

Středisko kulturních služeb města Svitavy

Universe Agency, s.r.o., Praha 2 

Věra Gřoňková

Vladimír Matouš

Výbor dobré vůle Olgy Havlové

Zuzana Pražáková

Vážení přátelé a příznivci, 

věřte, že vaše dary byly použity tam, kde jich bylo opravdu zapotřebí. Klienti sociálních služeb, poskytovaných společností SKP-CENTRUM, o.p.s., 

mohli mít i díky vaší přízni v roce 2009 o trochu méně složitý a o trochu více kvalitní život.

Děkujeme vám. 
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Dozorčí rada SKP-CENTRUM, o.p.s. pracovala v roce 2009 ve složení: 

Ing. Květoslava Jeníčková, pan Pavel Kožíšek, pan Jaroslav Zítek. 

Na svých zasedáních se pravidelně zabývala výsledky hospodaření společnosti, seznamovala se s některými řídícími akty správní rady. 

Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s. Ing. Michael Skalický, Ph.D. Dozorčí rada vznesla ke správní radě 

několik námětů. 

Dozorčí rada projednala účetní závěrku SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2009, neshledala v účetnictví společnosti závady a doporučila správní radě 

roční účetní závěrku za rok 2009 schválit. 

Ing. Květoslava Jeníčková

předsedkyně DR SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Zpráva dozorčí rady 



33

Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.

Zdroje financování SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo vnitra

Úřad práce

Pardubický kraj

Statutární město

Ostatní města a obce

Příjmy od uživatelů služeb

Tržby zdravotnického zařízení

Nadace, příspěvky

Dary věcné a finanční

Benefice a dražby

Ostatní výnosy

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 13 736 000 Kč 36,9 %

Ministerstvo zdravotnictví ČR 140 000 Kč 0,4 %

Ministerstvo vnitra 173 000 Kč 0,5 %

Úřad práce 206 291 Kč 0,6 %

Pardubický kraj 5 392 000 Kč 14,5 %

Statutární město 5 112 481 Kč 13,7 %

Ostatní města a obce 106 000 Kč 0,3 %

Příjmy od uživatelů služeb 3 486 956 Kč 9,4 %

Tržby zdravotnického zařízení 4 330 509 Kč 11,6 %

Nadace, příspěvky 65 582 Kč 0,2 %

Dary věcné a finanční 1 848 626 Kč 5,0 %

Benefice a dražby 244 320 Kč 0,7 %

Ostatní výnosy 2 346 589 Kč 6,3 %

Celkem 37 188 354 Kč 100,0 %

Struktura příspěvků státní správy a samosprávy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo vnitra

Úřad práce

Pardubický kraj

Statutární město

Ostatní města a obce

Struktura příspěvků státní správy a samosprávy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 13 736 000 Kč 55,2 %

Ministerstvo zdravotnictví ČR 140 000 Kč 0,6 %

Ministerstvo vnitra 173 000 Kč 0,7 %

Úřad práce 206 291 Kč 0,8 %

Pardubický kraj 5 392 000 Kč 21,7 %

Statutární město 5 112 481 Kč 20,6 %

Ostatní města a obce 106 000 Kč 0,4 %

Celkem 24 865 772 Kč 100,0 %
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Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.

Rozvaha SKP-CENTRUM, o.p.s. (v tisících Kč)

AKTIVA k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009

A. Dlouhodobý majetek celkem 3 351 4 097

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 433 4 375

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem –82 –278

B. Krátkodobý majetek celkem 988 7 629

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 26 1 895

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 921 4 757

IV. Jiná aktiva celkem 41 977

 AKTIVA CELKEM 4 339 11 726

PASIVA k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009

A. Vlastní zdroje celkem 3 560 4 636

I. Jmění celkem 3 591 4 627

 Účet výsledku hospodaření X 40

 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení –31 X

 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 0 –31

II. Výsledek hospodaření celkem –31 9

B. Cizí zdroje celkem 779 7 090

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlohodobé závazky celkem 105 199

III. Krátkodobé závazky celkem 674 6 820

IV. Jiná pasiva celkem 0 71

 PASIVA CELKEM 4 339 11 726
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Finanční zpráva SKP-CENTRUM, o.p.s.

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

 hlavní činnost hospodářská činnost činnost celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 4 736 652 5 388

II. Služby celkem 5 578 722 6 300

III. Osobní náklady celkem 21 276 2 824 24 100

IV. Daně a poplatky celkem 28 12 40

V. Ostatní náklady celkem 1 079 46 1 125

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  118 78 196

 a opravných položek celkem

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0

VIII. Daň z příjmu celkem 0 0 0

 NÁKLADY CELKEM 32 815 4 334 37 149 

 hlavní činnost hospodářská činnost činnost celkem

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 5 538 4 426 9 964

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celk. 0 0 0

III. Aktivace celkem 0 0 0

IV. Ostaní výnosy celkem 1 263 123 1 386

V. Tržby z prodeje majetku, zůčtování rezerv 0 0 0

 a opravných položek celkem

VI. Přijaté příspěvky celkem 973 0 973

VII. Provozní dotace celkem 24 866 0 24 866

 VÝNOSY CELKEM 32 640 4 549 37 189

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -175 215 40

D. Výsledek hospodaření po zdanění -175 215 40
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výrok auditora k roční uzávěrce

Výrok auditora 

k roční účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2009 

Provedl jsem audit přiložené řádné účetní závěrky obecně prospěšné společnosti

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
se sídlem Jungmannova 2550, Pardubice
IČO: 27534804 

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán o.p.s. Mojí úlohou je vydat na základě auditu výrok o této účetní závěrce. 

Audit účetní závěrky jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské 

směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné ne-

správnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplností a průkazností částek a informací uvedených v účetní závěrce a posou-

zení správností a vhodností účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní 

závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření mého výroku. 

Na základě výsledku použitých auditorských procedur jsem nezjistil skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy a účetní závěrka nebyly 

provedeny v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. 

Podle mého názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2009, 

výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2009 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 

Hradec Králové, 14. 6. 2010 

Auditor:  Ing. Václav Koutník

  Kyjovská 566

  Hradec Králové 6 

  č. dekretu KAČR 307 

'

uditor: Ing Václav Koutník
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Vyjádření nezávislého auditora 
k výroční zprávě 
k 31. 12. 2009

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
se sídlem Jungmannova 2550 
PARDUBICE 
IČO: 27534804

Ověřili jsme soulad výroční zprávy SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, Pardubice k 31. 12. 2009 s účetní závěrkou, která je obsažena v této 

výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán SKP-CENTRUM, o.p.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného 

ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standar-

dy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují 

skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme 

přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě SKP-CENTRUM, o.p.s. k 31. 12. 2009 ve všech významných ohledech v souladu 

s výše uvedenou účetní závěrkou.

 

Hradec Králové, 14. června 2010 

 Auditor: Ing. Václav Koutník

  Kyjovská 566 

  Hradec Králové 6 

  č. dekretu KAČR 307 

uditor: Ing Václav Koutník

výrok auditora k výroční zprávě' '
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Dům na půli cesty a Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci

Dům na půli cesty v Pardubicích pomáhá mladým lidem, kteří nikdy neměli domov nebo ho z nějakých důvodů ztratili a přišli tak o podporu v rodině.  

Chlapci i dívky z Domu na půli cesty hledají sami sebe, potřebují se orientovat v životě, hledají ztracenou půdu pod nohama, chtějí se osamostatnit, 

najít si vlastní bydlení, práci, přátele… 

Jsou to dlouhodobé a nesnadné cíle. Vyžadují každodenní spolupráci mezi pracovníky a uživateli služby, trpělivost, odhodlání, optimismus. Každý 

malý úspěch je povzbuzením pro všechny zúčastněné.  

Dům na půli cesty uspěl s projektem Autoškola pro každého u Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci. Finanční dar ve výši 45 000 Kč umožnil 

šesti uživatelům služby získat řidičský průkaz. Řidičské oprávnění výrazně zvýšilo jejich šanci uspět na trhu práce a najít si zaměstnání. Možnost 

absolvovat autoškolu, na kterou by jinak neměli dostatek financí, byla pro klienty Domu na půli cesty silnou motivací k dalšímu osobnímu rozvoji.

Domov Simeon a Nadační fond J&T

Rehabilitace a zdravotní cvičení patří ke každodenním aktivitám klientů Domova Simeon v Horním Jelení. Mírný pohyb a šetrné procvičování jednot-

livých částí těla pomáhá seniorům udržet si přiměřenou pohyblivost a přispívá nejenom k jejich lepší kondici, ale i k jejich dobré náladě. Věk klientů 

a jejich zdravotní stav zpravidla vyžaduje pohyb s podporou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 

Nadační fond J&T poskytl Domovu Simeon 19 504 Kč na nákup těchto pomůcek, konkrétně na dvě chodítka a pedálové šlapadlo, na overbaly a ge-

lové kroužky na cvičení.

Pomůcky obohatily možnosti pohybu a cvičení seniorů a přispěly ke zpříjemnění a zkvalitnění jejich pobytu v Domově Simeon.

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
– Strom pro lepší život

Ženy, ubytované v azylovém domě v Pardubicích, mívají skromná přání. To, co je pro nás ostatní běžné, je pro ně nedostupné. Přály by si vlastní 

domov, rodinu, lásku, partnera. Některá přání jsou a zůstanou nesplněná…

Díky Kooperativě a jejímu projektu Strom pro lepší život mohla být o Vánocích splněna alespoň přání jejich dětí. Pod vánočním stromkem se tak 

objevila nová postýlka „pro brášku“, velké auto na písek, knížky s obrázky nebo velké pastelky a modelína.

Slova díků nahradily zářící oči dětí a dojetí jejich maminek při rozbalování vánočních dárků od Kooperativy.

úspěšné granty...úspěšné granty...
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potěšilo nás...
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jak se žije ve službách...



Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
www.skp-centrum.cz




