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ÚVODNÍ SLOVO P!EDSEDY SPRÁVNÍ RADY

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi, prosím, krátce se poohlédnout po druhém roce fungování neziskové 
organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., která poskytuje sociální a zdravotně sociální 
služby v Pardubickém kraji. 

Od počátku působení na trhu sociálních služeb se naše organizace zaměřujeme 
na pomoc lidem v nouzi či lidem nacházejícím se v obtížné životní situaci, kteří 
ztratili zázemí a tolik potřebnou jistotu. Díky našim službám mohou tito lidé získat 
podporu a pomoc při překlenutí, často jejich nejtěžšího, období v životě.

Věnujte proto, prosím, část svého času ke shlédnutí této výroční zprávy, kterou 
držíte v rukou, a posuďte sami, jak se nám naše práce daří. 

Rok 2010 byl ve znamení rozvoje naší společnosti. Po předchozím období 
stabilizace, jsme podnikli řadu opatření a změn, které vedly k zefektivnění chodu 
společnosti.  Mimo důležitých změn týkajících se vnitřního systému nastavení 
organizace jsme s vědomím odpovědnosti k veřejnosti spustili novou webovou 
prezentaci, která jasně a přehledně umožňuje návštěvníkům našich stránek 
orientaci v poskytovaných službách, aktivitách a dění v jednotlivých organizačních 
jednotkách.

Změny se týkaly i rozsahu a struktury poskytovaných služeb. Zahájili jsme činnost 
nové služby, a to Noclehárny pro ženy, naopak svoje služby přestaly s koncem 
roku poskytovat Pečovatelská služba Pardubice a Dobrovolnické centrum. V druhé 
polovině roku jsme se zaměřili na přípravy směřující k otevření Azylového domu pro 
ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, které bude již třetím zařízením tohoto typu 
v Pardubickém kraji, ve kterém naše organizace poskytuje sociální služby. 

Naší snahou je, díky systému provázaných sociálních služeb, přispět ke zlepšení, 
nebo ustálení životní úrovně našich uživatelů. Veškeré tyto aktivity však vyžadují 
čas, velkou míru trpělivosti, odhodlání, neutuchající snahu a odborný přístup 
pracovníků SKP-CENTRUM, o.p.s., kteří se usilovně snaží pomáhat druhým lidem.

Rád bych v této chvíli poděkoval všem, kteří se v uplynulém roce zasloužili o vývoj 
naší společnosti a kteří neváhali nabídnout pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují.

Zároveň bych rád projevil své díky všem zástupcům Pardubického kraje, státní 
správy, představitelům měst, obcí a všem drobným dárcům a sponzorům, kteří nám 
vycházejí vstříc nejen při zahajování nových projektů, ale i v otázkách samotného 
fungování poskytování služeb. Bez jejich podpory a zájmu by naše počínání bylo 
nemožné.
Všem, kteří nás podporovali a pevně věřím, že i nadále podporovat budou, přeji 
mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Ing. Petr Šilarpředseda správní rady
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Pod"kovÁní #editele SKP-CENTRUM, o.p.s.

Vážené dámy, Vážení pánové,

rád bych poděkoval všem, kteří se podílejí na fungování naší organizace, všem 
pracovníkům SKP-CENTRUM, o.p.s., kteří jsou denně připraveni poskytovat kvalitní 

odbornou pomoc a péči našim uživatelům. Ocenění patří jejich plnému nasazení 
 lidskému přístupu. 

Současně mé díky směřuji také na zástupce Pardubického kraje, státní správy, 
představitele měst a obcí. Velké díky patří všem sponzorům i drobným fi nančním 

dárcům. Ti všichni nám umožňují uskutečňovat projekty zaměřené na pomoc 
osobám v těžké životní situaci.

Pevně věřím, že i rok příští přinese mnoho pozitivního ve fungování naší
organizace a že budeme nadále poskytovat uživatelům kvalitní služby, které jim 

pomohou ustát náročná období života. 

 

Ing. Michael Skalický Ph.D.

ředitel společnost



4

zakladní údaje a kontakty:

V prosinci 2007 vyzvalo Ministerstvo vnitra ČR občanské sdružení SKP-CENTRUM, 
o.s. k transformaci na jinou právní formu. Požadavek byl zdůvodněn 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 kontinuální 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 přípravků 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.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.

Název organizace: SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Sídlo organizace:  Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Identifi kační číslo:  275 34 804

Telefon:   464 629 618
Fax:    464 629 623
E-mail:    info@skp-centrum.cz
Internet:   www.skp-centrum.cz

Bankovní spojení:  221077482/0300

Správní rada:

Předseda správní rady:
Ing. Petr Šilar

Členové správní rady:
Ing. Vlastimil Ročeň
Zuzana Špalovská

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:
Ing. Květoslava Jeníčková

Členové dozorčí rady:
Pavel Kožíšek
Jaroslav Žítek

Zakladatelé:

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

Ředitel společnosti:

Ing. Michael Skalický, Ph.D.
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STRUKTURA SPOLE NOSTI

správní rada dozorčí rada

management

divize 1 divize 2

MĚSTSKÝ AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY
A MATKY S DĚTMI (MADŽ)

DŮM NA PŮLI CESTY

KRIZOVÁ POMOC PŘI MADŽ INTERVENČNÍ CENTRUM

NOCLEHÁRNA PRO ŽENY PORADNA PRO PODPORU RODINY

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁNÍ

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
(NDC)

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

TERÉNNÍ PROGRAMY – PŘI NDC PREVENCE KRIMINALITY

NOCLEHÁRNA PRO MUŽE
TERÉNNÍ PROGRAMY PŘI NZDM

– FREE KLUB

DOMOV SIMEON – ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ – EMKO VYSOKÉ MÝTO

DOMOV SIMEON – DOMOV
PRO OSOBY SE ZDRAV. POSTIŽENÍM

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI MLÁDEŽ FREE-KLUB

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PARDUBICE, HORNÍ JELENÍ
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Rodina a děti
 
  Městský azylový dům
  pro ženy a matky s dětmi 

  
  Nízkoprahové zařízení
  pro děti a mládež Free klub 

  

  Nízkoprahové zařízení
  pro děti a mládež klub EMKO
  

  Poradna pro podporu rodiny 

  

  
  Intervenční centrum 

  

  
  Krizová pomoc 

  

  
  Přechodné zaměstnání 

  

  Terénní programy při NZDM
  Free klub 

 

Senioři 
  
  Domov Simeon 

  

  
  Ošetřovatelská služba 

  

  Pečovatelská služba

 

Osoby bez přístřeší 

 
  Azylový dům pro muže 

  

  Noclehárny pro muže 

  

  Noclehárny pro ženy
  

  Nízkoprahové denní centrum 

  

  Dům na půli cesty 

Dobrovolnické centrum
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POSLÁNÍ A CÍLE 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: 
seniorům, 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 služeb a zdravotně sociálních 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 odbornost 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 fi nančních 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.
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POSLÁNÍ A CÍLE SKP-CENTRUM, O.P.S

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 sociální 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. 



– emko
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Místo provozování služby:  Na Spravedlnosti 803, 530 02 Pardubice
Kapacita:    58 lůžek ve 24 pokojích
Provoz:     nepřetržitý
Telefon:     466 636 077, 777 765 835
E-mail:       madz@skp-centrum.cz
Internet:    www.skp-centrum.cz

Městský azylový dům pomáhá bezdětným ženám i ženám s dětmi překlenout složité 
životní období, kdy ztratily domov, jsou bez fi nančních prostředků, bez pomoci 

partnera, rodiny a přátel. 
V azylovém domě najdou útočiště, vlídné přijetí a chápavý personál. Pracovníci 

azylového domu usilují o snížení rizika sociálního vyloučení a o aktivní přístup žen
k řešení tíživé situace. Díky profesionální podpoře dostanou ženy novou šanci

k návratu do běžného života. 

V roce 2010 v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi činil celkový součet 
15 607 lůžkodnů.

Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Marcela. Do azylového domu v Pardubicích jsem šla proto,  abych 

ochránila sebe a hlavně své dvě malé děti před manželem. Často bil mě, někdy
i děti, když mě bránily. Zavíral nás pak do koupelny. Mnohdy jsme tam byli zamčení 

i přes celou noc.
Nejsem z Pardubic, rodiče a známí žijí daleko, nevěděla jsem na koho se obrátit. 

Jsem proto moc vděčná, že tu mohu být. Zařídila jsem pro děti novou školu, lékaře. 
Našla jsem si práci a díky pomoci sociálních pracovníků jsem vyřešila i péči o děti, 

když jsem  v zaměstnání.
Sháním teď za podpory pracovníků pronájem, kam bych se s dětmi přestěhovala. 

Už nám je lépe! 

PRO ŽENY A MATKY S D$TMI

M$STSKÝ AZYLOVÝ D%M 

Selhání rodiny
(28 %)

Z jiné služby
(noclehárna)

(2 %)

Intervence třetího 
subjektu

(13 %)

Ztráta bydlení
(57 %)

Důvod využití azylového domu



– free klub
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Místo provozování služby:    Jungmannova 2550, 530 02  Pardubice
Kapacita:     30 osob (okamžitá kapacita)
Provoz:      pondělí, středa, 14.00–18.00 hod.
     úterý, čtvrtek 14.00–19.00 hod.
      pátek 13.00–17.00 hod.
Telefon:      464 629 614, 774 658 593
E-mail:      freeklub@skp-centrum.cz
Internet:     www.skp-centrum.cz
Facebook:     NZDM – Freeklub

NZDM-Free klub umožňuje smysluplné trávení volného času zejména dětem
a mládeži z Pardubic, kteří pocházejí ze sociálně nepříznivého prostředí. Právě 
tyto děti a mladí lidé jsou mnohem více ohroženi sociálním vyloučením, které 
často vede k projevům nežádoucího chování a nezřídka až k sociální patologii. 
V nízkoprahovém zařízení poskytujeme uživatelům služby odbornou pomoc, 
podporu, informace, nabídku aktivit a partnerský přístup.

Služba je významným článkem na poli prevence před sociálním vyloučením a jeho 
dalšími následky.

V roce 2010 využilo službu celkem 173 dětí a mladých lidí ve věku 6 – 26 
let, se kterými proběhlo 6657 kontaktů. 

Příběh uživatele služby:

Ahoj, jsem Martin, je mi 14 let. Společně s mamkou a čtyřmi sourozenci bydlím na 
kraji Pardubic. Chodím do speciální základní školy, protože mi učení moc nejde. Do 
Free klubu jsem přišel se svojí starší sestrou, která sem chodí už dva roky. Moc 
mi vadí, když se mi lidé posmívají a nadávají mi, protože jsem černej. Tady jsem 
spokojenej, doma na mě nemají čas, nikdo si se mnou nepovídá. Nemusím být 
venku na ulici a to je paráda. Hrozně rád v klubu poslouchám písničky a tancuju, 
zkouším beatbox, hraju na klávesy a na kytaru. Taky jsem si zlepšil známky, 
protože se doučuju matiku na klubu s Martinou, ona je moje kontaktní pracovnice.

NÍZKOPRAHOVÉ ZA!ÍZENÍ PRO D$TI A MLÁDEŽ

– free klub
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Místo provozování služby:  Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon:     466 636 077, 774 658 597
Kapacita max. 10 uživatelů na jednoho pracovníka (okamžitá kapacita)
Provoz:     pondělí – pátek, 12,00 – 17,30 hod.
E-mail:      emko@skp-centrum.cz
Internet:    www.skp-centrum.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO nabízí dětem a mládeži
z Vysokého Mýta a blízkého okolí pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se 
kterými se setkávají a poskytuje jim bezpečné místo, kde mohou trávit svůj volný 

čas a realizovat vlastní aktivity. 
Pracovníci dětem a mladým dospělým poskytují pomoc, radu a podporu v situacích, 
kdy si „nevědí rady“. Jejich cílem je mírnit negativní dopady rizikového chování dětí, 

motivovat je k odpovědnosti za svůj život, povzbuzovat ke „směřování někam“ 
(někým být, někam patřit, někam mířit).

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.

V roce 2010 využilo službu celkem 104 dětí a mladých lidí ve věku 6 – 26 let, kterým 
bylo poskytnuto 5301 kontaktů.

Příběh uživatele služby
Moje jméno je Pája, bylo mi už 14. Do nízkoprahu chodím teď moc rád. Před dvěma roky jsem 

přestal chodit do školy, často jsem byl pryč z domu, taky jsem občas něco ukradl. Kamarádil 
jsem s klukama a holkama, který kouřili marihuanu.  Nejdřív jsme se sešli občas, ale později už 
každý den a několik hodin, docela se mi to líbilo. Cítil jsem se dobře. Jednoho dne jsem přišel 

do klubu, poznali tam, že jsem si dal pár jointů. Popovídal si se mnou Honza o drogách, mluvili 
jsme dlouho. Druhý den jsem přišel znovu a domluvil jsem se se sociální pracovnicí, že klidně 

povím o tom i jiným dětem. Pak jsem ale zase potkal svoji bývalou partu a začalo to všechno 
znovu. Rodiče mě převezli do diagnosťáku, pak jsem nějaký čas strávil i ve výchovném ústavu. 
Po roce jsem se vrátil k rodičům. Teď už je vše v pohodě, už s tím znovu nezačnu. Jsem rád, že 

tu EMKO je, neměl bych kam chodit.

 

– emkooo– emko – emko

NÍZKOPRAHOVÉ ZA!ÍZENÍ PRO D$TI A MLÁDEŽ
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Místo provozování služby:  Erno Košťála 980, 530 12 Pardubice
Telefon:    466260528, 777765844
Provoz:    sociální poradenství:   úterý 8:00-16:00 hod
Právní poradenství:  čtvrtek 16:30-18:30 hod
E:mail:    poradna@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, týkající se rodinné problematiky, se souvisejícími dostupnými službami, pomáhá jim hájit jejich 
oprávněné zájmy. 
Poradna pro podporu rodiny nabízí sociální poradenství, právní poradenství, psychologické poradenství
a program rodičovské vzdělávání Efektivní rodičovství krok za krokem.
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.
Program rodičovského vzdělávání Efektivní rodičovství krok za krokem tvoří devět dvouhodinových setkání 
zaměřených na řešení vztahu mezi rodičem a dítětem. Součást programu je praktický nácvik řešení nejčastějších 
problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají.
V roce 2010 se podařilo realizovat dva základní cykly programu a jeden navazující program. Vzdělávací programy 

se uskutečnily v Hradci Králové a Pardubicích.

V roce 2010 využilo sociální službu 163 uživatelů, z toho 25 mužů a 138 žen.

Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Jana a mám dvě malé děti. Momentálně jsem na mateřské dovolené, což je také jedna 
z příčin mých vážných fi nančních problémů. Z bývalým manželem jsme si vzali mnoho půjček, které 
manžel neplatí vůbec a já je sama nezvládám splácet. S pracovníky poradny jsem hledala způsob, jak 
zaplatit dlužné částky, tak aby rodina nezůstala bez jídla a bez domova.Společně s právníkem jsme 
vypracovali odvolání proti vydanému exekučnímu příkazu na majetek a podali písemnou žádost
o splátkový kalendář. Celá rodinná situace se bohužel projevuje na psychickém stavu mě i mého syna
a dochází často k našim vzájemným sporům. Spolu se sociálními pracovnicemi jsem se proto domluvila, 
že se synem navštívím psychologa PPR, který nám pomůže lépe zvládat krizové situace. Pracovnice mě 
zároveň informovala o možnosti využít vzdělávací program pro rodiče – Efektivní rodičovství krok za 
krokem, jehož součástí je i nácvik řešení nejčastějších problémových situací při výchově dětí.

PORADNA PRO PODPORU RODINY

celkem muži ženy

2008

127
30
97

132
36
96

163
25

138

422
91

331

2009 2010 Celkem

Počet uživatelů Poradny pro podporu rodiny
v letech 2008–2010

celkem Psychologické 

poradenství

Právní

poradenství

2008

226
8

117
101

337
23

163
151

513
178
162
173

1076
209
442
425

2009 2010 Celkem

Počet konzultací v závislosti na druhu poradenství
v letech 2008–2010

Sociální

poradenství
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Místo provozování služby:   Erno Košťála 980, 53012 Pardubice
Telefon: 466260528, 774755744
Provoz:   pondělí-pátek, od 8:00-16:00 hod.
E-mail:    ic.pardubice@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, která se týká především osobních problémů uživatelů 
služby v oblasti sociální, zdravotní, psychologické i sociálně-právní.

V průběhu roku 2010 intervenční centrum posílilo své působení v detašovaných 
pracovištích

v Hlinsku, České Třebové, Svitavách a Králíkách. 
Pracovnice organizovaly samy nebo ve spolupráce s dalšími subjekty besedy

a přednášky za účelem zvýšení povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice 
domácího násilí. 

Službu Intervenčního centra v roce 2010 využilo celkem 206 uživatelů služby.

Příběh uživatelky služby

Jmenuji se Lída, je mi 42 let. Dřív jsem si nedokázala přiznat, že mě manžel týrá. Ale po tom, co se 
odehrálo naposledy, už jsem to nevydržela. Pět roků mě manžel doma psychicky i fyzicky napadal
a ekonomicky vydíral. Vše se odehrávalo „za zavřenými dveřmi“, útoky sílily. Já jsem mu ale ničím 

nezavdala příčinu, aby se ke mně takhle choval. Ten večer jsem zavolala na Policii ČR. Intervenční centrum 
dostalo záznam o vykázání do 24 hodin a pak jsem využila i řady služeb, které IC poskytuje. Sociální 

pracovnice se mnou sepsala návrh na předběžné opatření, kterým okresní soud prodloužil dobu vykázání. 
Sociální pracovnice semnou sepsala návrh na rozvod manželství. Taky mi poradili, jaké mám možnosti 
v oblasti sociálních dávek. Ani nevím, co bych si počala sama, strašně mě pomohla i bezplatná pomoc 

psychologa a právníka, za kterou jsem neskonale vděčná. Teď už jsem šťastně rozvedená a žiji v bezpečí

i s dětmi doma ve svém bytě.

      

INTERVEN NÍ CENTRUM

Vykázání Opakovaná vykázání z minulosti

12

3

21

3

21 20

Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí

Vykázání v Pardubickém kraji dle okresů za rok 2010
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Místo provozování služby:  Na Spravedlnosti 803, 530 02 Pardubice
Kapacita:   jeden třílůžkový pokoj
Provoz:    nepřetržitý
Telefon:     466 636 077, 774 658 835
E-mail:      madz@skp-centrum.cz
Internet:    www.skp-centrum.cz

Krizová pomoc

Krizová pomoc poskytuje přístřeší, psychickou i materiální podporu ženám
a matkám s dětmi, které se ocitly v partnerské, rodinné nebo sociální krizové 
situaci, která je spojena s dočasnou potřebou ubytování. Je poskytována ženám 
či matkám s dětmi, které neví, jak nastalou krizovou situaci řešit nebo ji aktuálně 
nedokáží řešit vlastními silami. 
Uživatelky prostřednictvím služby naleznou bezpečné prostředí v Městském 
azylovém domě pro ženy a matky s dětmi spočívající v maximálně čtyřdenním 
ubytování, základní potravinové pomoci, psychické podpoře a informacích od 
odborných pracovníků. Ve spolupráci s pracovníky služby hledají uživatelky nejlepší 
možná řešení své situace.

Krizová pomoc byla v roce 2010 využita celkem 191 dnů a za tuto dobu bylo 
poskytnuto 119 krizových intervencí.

Příběh uživatelky služby

Je mi 19 let, moje jméno je Kateřina. Jednou v noci mě matka mého přítele vyhodila 
na ulici. Bydlela jsem tehdy u nich v bytě. Neměla jsem kam jít, brečela jsem, klepala 
se zimou a nebyla jsem schopná ani přemýšlet, ke komu bych se měla vydat v tuhle 
pozdní hodinu. Na Krizovou pomoc jsem přišla kolem jedné hodiny ráno, nedokázala 
jsem ani popsat, co se mi stalo. Byl to jako balzám na moji duši, když mě přijala 
tak milá paní. Povídala si se mnou a já se alespoň trošku uklidnila. Další den jsem 
dostala najíst, napít, protože jsem si nestihla vzít ani žádné peníze. Pracovníci 
Krizové pomoci kontaktovali druhý den moji rodinu, která za mnou přijela a odvezla 
si mě. Jsem zase v pořádku doma, se svými blízkými. 

M$STSKÝ AZYLOVÝ D%M

PRO ŽENY A MATKY S D$TMI - kRIZOVÁ POMOC



– emko

15

– emkoo

Místo provozování služby:  Bělehradská 513, 530 09 Pardubice
Telefon:      466 263 428, 774 658 589
Provoz:     pondělí – pátek, 7,00 – 16,30 hod.
E-mail:      pz.info@skp-centrum.cz
Internet:    www.skp-centrum.cz

Sociální rehabilitace
Nepříznivé rodinné a sociální prostředí, zdravotní stav, životní situace omezující 

nezávislost a soběstačnost člověka, nezaměstnanost, ztráta motivace pro 
budoucnost, desiluse - to vše jsou průvodní znaky mnoha uživatelů služby sociální 

rehabilitace.

Zařízení Přechodné zaměstnání - Sociální rehabilitace poskytuje podporu lidem 
ve věku 15 – 64 let, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci omezující jejich 

soběstačnost, samostatnost a nezávislost.
Pracovníci sociální rehabilitace je podporují v získávání a osvojování návyků

a dovedností nezbytných pro každodenní život, které jim umožní osamostatnit se, 
seberealizovat se a uplatnit se v pracovním a společenském životě.

Našim cílem je podporovat uživatele služby v osvojování dovedností nezbytných pro 
péči o vlastní osobu a domácnost, v rozšíření či zvýšení vzdělání a rozvíjet pracovní 

dovednosti pro zapojení na trh práce a do společenského života.
Přechodné zaměstnání spolupracuje s dalšími subjekty, které se podílejí na řešení 
nepříznivé životní situace uživatelů služby (úřad práce, sociální odbory, vzdělávací

a pracovní agentury, návazná síť sociálních služeb, Policie ČR atd.)

Službu Sociální rehabilitace v roce 2010 využilo 55 klientů, kteří v součtu vykonali 
1577 návštěv.

70 % klientů si osvojilo další dovednosti nezbytné k soběstačnému životu, jež 
uplatní v soukromém i pracovním životě (např. samostatné cestování hromadnými 

dopravními prostředky , nakupování, orientace v čase a prostoru, hospodaření
s penězi…)

50 % klientů aktivně vyhledávalo pracovní uplatnění (internet, inzerce, pohovory, 
zapojení na pracovní trh formou brigády, hpp)

- 10 % klientů našlo pracovní uplatnění.

P!ECHODnÉ ZAM$STNÁNÍ
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Příběh uživatele služby

Mé jméno je František, už mi brzy bude 50 let. Jsem svobodný, žádné děti nemám. 
Do služby sociální rehabilitace jsem přišel na doporučení ÚP Pardubice. Nemůžu 
najít práci, nikdo mě nechce. Když v nějaké fi rmě řeknu, že mám ukončenou jen 
základní školu, protože jsem nedokončil odborné učiliště, a zdravotně to taky 
není nejlepší, nesmím pracovat v prašném prostřední, na směny, nesmím dlouho 
stát, tak přede mnou zavřou dveře. Byl jsem z těch všech pohovorů už unavený 
a měl jsem obrovský strach se někam znovu přijít ucházet o práci. Změna ovšem 
nastala po pár týdnech. Docházím pravidelně do Přechodného zaměstnání, kde mě 
učí pracovat s počítačem. Do té doby jsem neměl příležitost, neuměl jsem ho ani 
zapnout. Teď si zvládnu napsat životopis, podívat se na nabídky práce na internetu. 
Nejlepší ze všeho je to, že mám svoji emailovou schránku, kam mi chodí odpovědi 
na moje nabídky sezónních prací a chráněných dílen. Začal jsem si i více věřit, a to 
díky nácviku. Doufám, že přijde pracovní nabídka i pro mě.

Prevence kriminality

V Přechodném zaměstnání se v roce 2010 v rámci programu prevence kriminality  
vykonávaly tyto alternativní tresty:

Probační program – zařazeni 4 klienti, 2 jej úspěšně dokončili, 2 nedokončili.
Obecně prospěšné práce – 11 klientů ukončilo výkon odpracováním hodin.
Společensky prospěšná činnost – 2 klienti ukončili výkon odpracováním hodin.

Za rok 2010 klienti vykonávající obecně prošpěšné práce a společensky prospěšnou 
činnost odpracovali na Přechodném zaměstnání 1982 hodin.

Probační program získal pro rok 2011 akreditaci Ministerstva spravedlnosti.
V rámci zvyšování informovanosti odborné veřejnosti o tomto poměrně mladém 
alternativním trestu proběhlo několik prezentací. Probační program byl prezentován  
Probační a mediační službě  ČR na středisku Chrudim. Také byl představen v Hradci 
Králové  při výročí 10-ti let od založení PMS ČR. Realizátor probačního programu 
inicioval setkání multidisciplinárního týmu v Pardubicích.

Výchovné působení pracovníků programu na klienty při výkonu alternativních 
trestů směřuje ke snižování rizika opakování trestné činnosti a přispívá k obnovení 
narušených vztahů mezi uživatelem, rodinou a společností.

P!ECHODné ZAM$STNÁNÍ
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Místo provozování služby:    Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Provoz:  pondělí, úterý, středa, 14.00–18.00 hod.

čtvrtek 14.00–19.00 hod., pátek 13.00–17.00 hod.
Telefon:    464 629 614, 774 658 598
E-mail:    teren@skp-centrum.cz  
Internet:    www.skp-centrum.cz
Facebook NZDM -  Freeklub

Terénní pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují děti a mládež v jejich přirozeném prostředí 
(na hřištích, v parcích, nákupních centrech apod.) a nenásilnou formou jim nabízejí možnosti 
smysluplného trávení volného času, dalšího rozvoje, podporu a pomoc v obtížných životních 

situacích. 
Nabízejí jim alternativu pro trávení volného času, zajímají se o jejich starosti, zájmy

a potřeby a informují je o možnosti využít Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub. 
Nedílnou součástí práce terénních pracovníků je mapování a následná prevence výskytu sociálně 

patologických jevů ve sledovaných lokalitách a spolupráce se základními a středními školami
v Pardubicích.

V roce 2010 docházeli terénní pracovníci do následujících lokalit: centrum města, Dubina, Polabiny, 
Ohrazenice, Dukla, Karlovina, Tyršovy 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 2010 službu terénního programu využilo 94 dětí a mladých lidí, se 
kterými bylo uskutečněno 2563 kontaktů.

„Zbav se Nudy“
Cílem programu „Zbav se nudy“ bylo ukázat dětem a mladým lidem, že se i venku pod širým nebem dá 

smysluplně trávit volný čas. Každé úterní odpoledne o letních prázdninách docházeli pracovníci do Tyršových 
sadů v centru města Pardubic, kde děti učili žonglovat s diabolem, fl owerstickem, házet freesbee a zlepšovat 

svou pohybovou dovednost chůzí po laně zvané Linewalking. Akce byla propagována prostřednictvím letáků, na 

webových stránkách a na Facebooku NZDM – Freeklub.

Příběh uživatele služby

Ahoj, jsem Tomáš, bylo mi 16 let. Jsem v prváku na učebním oboru kuchař – číšník. Bydlím s rodiči a 
mladší sestrou tady v centru Pardubic. Volný čas trávím venku na ulici. Doma mě to nebaví, nudím 
se tam. S partou jsem vlastně pořád. Jen co skončí škola, vyrážíme do ulic. Domů se vracím až po 
desáté večer. Přiznávám, davál jsem si pár jointů marihuany, cigarety kouřím pravidelně, sem tam 

piju nějaký ten alkohol. S terénními pracovníky jsem se seznámil v parku. Ze začátku jsem se s nimi 
vůbec nebavil, myslel jsem si, že začnou rozdávat rady, a o to fakt nestojím. Ale postupem času jsem 

zjistil, že jsou OK, že se s nimi dá dobře povídat. Bavíme se o škole, co mi jde
a co ne. Taky spolu rozebíráme co doma, řešíme i moje kouření, alkohol a drogy všeobecně. Když 

o tom přemýšlím víc, tak jsem rád, že se s nimi vídám, jsou to super lidi. Vím, že za nimi budu moci 
přijít, když budu mít problém. 

 

TERÉNNÍ PROGRAMY P!I nzdm

– FREE KLUB
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Domov Simeon – pobytová odlehčovací služba

Místo provozování služby:  K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení
Kapacita:   16 lůžek ve dvoulůžkových pokojích
Provoz:    nepřetržitý
Telefon:     466 687 302 , 777 765 849
E-mail:      simeon.info@skp-centrum.cz
Internet:    www.skp-centrum.cz

Domov Simeon – pobytová odlehčovací služba pomáhá osobám pečujícím
o blízkého člověka se sníženou soběstačností. Na vymezenou dobu , zpravidla 
na tři měsíce, převezme a zajistí odpovídající péči, zejména v době, kdy se rodina 
z nějakých důvodů o svého blízkého nemůže postarat. Pečujícím osobám tím 
poskytne čas na nezbytný odpočinek nebo k vyřešení vlastních problémů. Domov 
Simeon nabízí svým klientům pobyt na krásném a klidném místě, rodinné prostředí 
malého zařízení, přátelskou atmosféru a kvalitní sociální i zdravotní péči.
Služba je v  domově poskytována tak, aby napomáhala uživatelům zajistit v rámci 
jejich možností fyzickou a psychickou soběstačnost. Jedním ze základních 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 Domově Simeon (odlehčovací služba) v roce 2010 činila průměrná 
obložnost 83%.

Věková struktura klientů

DOMOV SIMEON
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Místo provozování služby:   K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení
Kapacita:    4 lůžka ve dvou pokojích
Provoz:     nepřetržitý
Telefon:       466 687 302 , 777 765 849
E-mail:       simeon.info@skp-centrum.cz
Internet:     www.skp-centrum.cz

Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje zázemí 
4 uživatelům, kteří využívají službu na dobu určitou. Služba zajišťuje ubytování, 

stravu a sociální i základní zdravotní péči o osoby se zdravotním postižením. 
Cílem služby je poskytovat péči takovým způsobem, aby docházelo k rozvoji nebo 

zachování osobních, sociálních schopností a dovedností uživatelů. 

U osob se zdravotním postižením v Domově Simeon činila obložnost v roce 
2010 v průměru 97%, tj. službu využilo 5 klientů.

Příběh uživatelky služby
Spolu s manželem žijeme v rodinném domě nedaleko Pardubic. Jmenujeme se 

Zelinkovi, mně je 79 let a manželovi 82 roků. V domečku s námi bydlí dcera Milada, 
je na nás moc hodná, stará se o nás. Kdyby nebylo jí, museli bychom do domova 

důchodců, protože sami se o sebe už nepostaráme. Miládka je vdova, přestěhovala 
se k nám a pečuje o nás. Je ale na tom zdravotně také velmi špatně. Víme, že se 
o nás nebude moci starat pořád, tak jsme si podali žádost do domova důchodců. 

Čekací doba je velmi dlouhá. Před pár měsíci musela jít dcera na operaci. Nebyl to 
lehký zákrok, musela být v nemocnici 2 týdny a pak 6 týdnů trvala rekonvalescence. 

Domluvili jsme se, že požádáme o pobyt v Domově Simeon. Ubytovali mě
s manželem na společný pokoj. Byli jsme rádi. V domově jsem se rychle zabydleli, 

společně s ostatními lidmi z domova jsme se podíleli na podzimní výzdobě Simeonu, 
mikulášské besídce aj. Setkali jsme se spoustou zajímavých lidí. Personál na nás byl 
příjemný, cokoliv jsme potřebovali, tak nám vyšli vstříc. Teď už jsme zase doma, ale 

na pobyt v Simeonu velmi rádi vzpomínáme.  

DOMOV SIMEON

domov pro osoby se zdravotním postižením
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Místo provozování služby:   Bělehradská 513, 530 02 Pardubice
Provoz:     denně,  6,00 – 20,00 hod.
Telefon:      466 799 077, 777 765 836
E-mail:       sestry@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. Kvalifi kované zdravotní sestry 
na základě indikací lékařů a uzavřených smluv se zdravotnickými pojišťovnami 
zajišťují zdravotnické výkony v domácím prostředí 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 pacientů indikují.
V roce 2010 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 2010 ošetřily celkem 329 pacientů v domácím 
prostředí, z toho 226 žen a 103 mužů. 

Příběh uživatele služby

Jmenuji se Václav. Byl jsem zdravý, nic mě nikdy nebolelo, k doktorovi jsem skoro nechodil. 
Kromě léků na vyšší tlak jsem, ve svých 76 letech, netrpěl žádnými problémy. Vše se 
ale změnilo po úrazu, který jsem měl. Spadl jsem ze žebříku a s těžkými mnohočetnými 
poraněními jsem byl dlouhodobě hospitalizován v nemocnici. Bohužel se úraz neobešel 
bez následných vážných zdravotních komplikací a když jsem byl propuštěn do domácího 
ošetřování, začal jsem se svoji praktickou lékařkou hledat zdravotní péči, která by mi pomáhala 
v mém domácím prostředí. Vzpomínám si přesně na den, kdy za mnou poprvé domů přijela 
zdravotní sestřička z Ošetřovatelské služby. Je to opravdový poklad. Není to vůbec jednoduchá 
práce. Před děvčaty z OS se klaním. Společně jsme se domluvili na rehabilitačním programu. 
Sestřička mi také zajistila pečovatelskou službu, která mi pomáhá s hygienou. Pokaždé, když 
za mnou sestřička z OS přijede, pracujeme s vhodnými kompenzačními pomůckami. Také mi 
nedávno dala kontakt na odborné poradny, kde mi pomáhají vše zvládnout i psychicky. Jsem jí 
za to velmi vděčný. Cítím se již výrazně lépe jak po fyzické, tak po psychické stránce.
V současné době jsem díky pomoci OS více méně samostatný a pomoc služby využívám čím 
dál tím méně. 

OŠET!OVATELSKÁ SLUŽBA
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Místo provozování služby:  Bělehradská 513, 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:  K Dubu 702, 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 při 
zajištění služby v jejich domácím prostředí při zajištění stravy, při osobní hygieně, 
při úklidu 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 zvyklý. 

Pečovatelská služba Pardubice ukončila svoji činnost k 31. 12. 2010. Všichni 
klienti byli předáni do péče jiné organizaci a je o ně tedy postaráno. Fungování 

Pečovatelské služby se sídlem v Horním Jelení, která zajišťuje pečovatelské služby 
nejenom v Horním Jelení, ale také v jeho okolí a Holicích, zůstává i nadále beze 

změn.

Pečovatelskou službu v Pardubicích využilo v roce 2010 celkem 113 uživatelů 
služby. 

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

Příběh uživatelky služby

Jmenuji se Dagmar, je mi 86 let. Nedokážu si svůj život představit bez Pečovatelské služby v Horním 
Jelení. Prakticky již nevidím, nedokáži se orientovat v prostoru. V roce 2010 se můj zdravotní stav 

zhoršil natolik, že jsem se o sebe nedokázala postarat. Přestěhovala jsem se proto do domu
s pečovatelskou službou. Se sociální pracovnicí jsem se dohodla, že mi budou pečovatelky denně 
dovážet jídlo a budou mě i pomáhat i s jeho přípravou. Každý týden mi nakupují, doprovázejí mě 

pravidelně k lékaři na vyšetření, poklidí, co je potřeba. Když mám pocit, že některé věci nezvládám, 
stačí, když požádám děvčata, ochotně mě vždycky pomohou. Pravidelně mi také pomáhají se umýt, 
učesat, už na to sama nestačím. Jsem ráda, že takové služby pro nás staré a osamělé lidi existují. 

horní jelení a okolí

pe&ovatelskÁ služba pardubice
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Místo provozování služby:    Milheimova 694, 530 02  Pardubice
Kapacita:     23 lůžek v šesti pokojích
Provoz:      nepřetržitý
Telefon:      464 629 249, 733 099 585
e-mail:      adm@skp-centrum.cz
internet:     www.skp-centrum.cz

Sociální služba poskytuje ubytování a návazné služby pro muže, kteří ztratili vlastní 
bydlení. Muž je zpravidla vnímám jako samostatný a silný člověk, který se o sebe, 
případně i o rodinu, musí umět postarat. Důvodem, proč se muži ocitnou bez 
bydlení bývá často ztráta zaměstnání, návrat z výkonu trestu, rozpad rodiny.
V azylovém domě takoví muži nacházejí pomoc a podporu, mobilizují svoje 
schopnosti a vracejí se do normálního života.

V roce 2010 jsme pokračovali v plánované revitalizaci prostředí, podařilo se 
nám společnými silami našim ubytovaným zase o něco zlepšit podmínky v jejich 
nepříznivé sociální situaci. 

V roce 2010 byla poskytnuta služba azylového domu 50 různým mužům.

Příběh uživatele služby

Jmenuji se Bonifác, je mi 55 let a od jara do podzimu roku 2010 jsem byl v azylovém domě 
pro muže. Předtím jsem nějaký čas využíval služby Nízkoprahového denního centra a občas 
i Noclehárny pro muže. I když to zní zvláštně, mým největším trápením byla manželka. 
Chtěl jsem se rozvést, ale nevěděl jsem jak na to. Utekl jsem od ní, protože mě fyzicky 
napadala a já jsem jí její útoky nechtěl oplácet. Připadal jsem si jako slaboch, s nikým jsem 
o tom nemohl mluvit. Chlapům se přece takové věci nestávají! V azylovém domě jsem se 
sociální pracovnicí ale o svých starostech dokázal mluvit. Společně jsme sepsali žádost 
o rozvod a poslali na Okresní soud v Pardubicích. Díky podpoře pracovníků v azylovém 
domě jsem si zařídil i zasílání invalidního důchodu složenkou, protože předtím byly peníze 
posílány na účet manželky. Za krátkou dobu jsem byl rozvedený. Teď z azylového domu 
odcházím do podnájmu, ve kterém budu se svým známým. Je to obrovská úleva a jsem za 
ten pocit vděčen pracovníkům v azylovém domě. Díky nim jsem našel zase sám sebe
a můžu začít znovu, snad není pozdě.

Odkud přišli uživatelé služby v roce 2010

azylový d'm pro muže

Přešli z roku 2009
     (22 %)

Z ulice
(50 %)

Z výkonu trestu 
(4 %)

Z ubytovny
(10 %)   

Po rozpadu rodiny
(10 %)         

Z jiné služby SKP-CENTRUM, o.p.s.
(2 %)

Z nemocnice
(2 %)
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Místo provozování služby: Milheimova 694, 530 02 Pardubice
Kapacita:   12 lůžek
Provoz:    denně od 20,00  – 8,00 hod. 
Telefon:    464 629 249, 733 099 585
E-mail:     adm@skp-centrum.cz
Internet:   www.skp-centrum.cz

Noclehárna je sociální služba, která zajišťuje možnost přenocování mužům bez 
přístřeší, poskytuje mužům základní hygienické podmínky, možnost vyprání či 

výměnu osobního oblečení, jednoduchou večeři, snídani. Noclehárna napomáhá  
snižovat riziko nočního pobytu mužů bez přístřeší na nevhodných či nebezpečných 

veřejných místech ve městě.

Za rok 2010 bylo poskytnuto celkem 3612 noclehů 151 mužům, což je využití 
82% kapacity noclehárny. 

Příběh uživatele služby

Jmenuji se Lukáš, je mi 28 let. Od března roku 2010 jsem začal chodit do 
noclehárny. Přišel jsem ze dne na den o zaměstnání, kde jsem měl zajištěno
i ubytování. Zkoušel jsem se vrátit domů k rodičům, ale nedokážu se prostě

a jednoduše dohodnout se svým otcem.  Musel jsem  z domova odejít. Hádky byly 
doslova na denním pořádku. Od té doby, co jsem pryč z domu, se nestýkám ani 
s matkou, nejspíš je na tátově straně. O noclehárně jsem se dozvěděl od svých 

známých. S pracovnicí noclehárny jsme hned druhý den, co jsem přišel, začal řešit 
registraci na úřadu práce a dávky hmotné nouze. Doprovodila mě i k sociální 

kurátorce, kde mi byla nápomocna při jednání. Vážím si jí za to, protože jsem v té 
době nebyl schopen se o sebe v těchto záležitostech postarat. Byl jsem ve stavu, 
kdy jsem nedokázal racionálně myslet a všechno mi připadalo jako zlý sen. Teď už 

jsem na tom mnohem lépe, jsem v azylovém domě, našel jsem si novou práci
a věřím, že se za pár týdnů budu moci poohlédnout i po samostatném bydlení.

nocleharna pro muže
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Místo provozování služby:  Na Spravedlnosti 803, 530 02 Pardubice
Kapacita:   6 lůžek
Provoz:    nepřetržitý
Telefon:     466 636 077, 777 765 835
E-mail:      madz@skp-centrum, o.p.s.
Internet:    www.skp-centrum.cz

Noclehárna pro ženy začala poskytovat služby v prostorách Městského azylového 
domu pro ženy a matky s dětmi v lednu 2010. Zajišťuje ženám bez přístřeší 
důstojné podmínky pro přenocování a pro osobní hygienu. Poskytuje odbornou 
pomoc vedoucí k znovunalezení vlastní hodnoty a ztraceného zázemí.

Příběh uživatelky služby
Jsem Pavla, je mi 48 let. Do Noclehárny pro ženy jsem přišla v dubnu roku 2010.
O této službě jsem se dozvěděla od terénních pracovnic, které chodily do squatu. 
V té době jsem ve squatu přespávala, přes den jsem trávila čas na ulici, toulala 
se bez cíle po městě. Ztratila jsem smysl svého života. Vlastní děti mě díky mým 
novým známým přestaly podporovat a stýkat se se mnou. O zaměstnání jsem 
přišla díky alkoholu, vyhodili mě. V noclehárně se mnou pracovnice pomohla vyřídit 
sociální dávky. Při kontaktních rozhovorech jsme řešili moji situaci, především 
alkohol. Za podpory pracovníků noclehárny jsem se rozhodla, že chci svůj život 
změnit. Po třech měsících jsem požádala o možnost ubytování v azylovém domě 
pro ženy.
V současné době obnovuji ztracený kontakt se svými dětmi, už jsem v to nedoufala. 
Získala jsem novou energii a věřím, že si zvládnu najít i novou práci. Záleží už teď 
pouze na mě, jestli dokáži vše napravit.

Noclehárna pro ženy byla využita 295 dní v roce a ženám bez přístřeší bylo 
poskytnuto 1060 konzultací a kontaktů.

noclehArna pro ženy
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Místo provozován služby:  Milheimova 694, 530 02  Pardubice
Kapacita:   25 osob v daný okamžik
Provoz:   pondělí – pátek, 9.00 – 15.00 hod.
Telefon:   464 629 249, 733 099 585
E-mail:   adm@skp-centrum.cz
Internet:   www.skp-centrum.cz

V Nízkoprahovém denním centru nacházejí muži i ženy bez přístřeší prostor pro 
bezpečné a smysluplné trávení svého dne. Služba svým obsahem přispívá k řešení 

nejčastějších problémů osob bez přístřeší, které se zde mohou najíst, ohřát, 
osprchovat či získat čisté oblečení. S podporou pracovníků mohou řešit své osobní 

záležitosti jakými jsou například ztracené doklady, rodinné problémy, zdravotní stav 
aj. Pracovníci podporují a motivují uživatele služby k aktivitě, poskytují informace, 

zajišťují doprovody. 

V roce 2010 využilo službu 215 klientů, z toho 180 mužů a 35 žen. 

Nově se do prodeje časopisu Nový prostor zapojilo 59 osob.

Příběh uživatelky služby

Jmenuje se Monika, je mi 30 let, pocházím z Pardubic. Do Nízkoprahového denního
 centra chodím pravidelně již dlouho. Před třemi roky jsem žila společně se svým 
manželem v Hradci Králové, ale musela jsem od něj odejít. Nikam jsem nesměla 

chodit, musela jsem hned po práci domů a tam jsem jemu a jeho celé rodině dělala 
služku. Skončila jsem také ze dne na den v práci. Musela jsem rychle pryč, už se to 

nedalo vydržet. Do NDC jsem přišla bez dokladů a bez peněz. Manželova rodina mě 
veškerou hotovost zabavila. V centru mi nabídli pomoc a podporu. Stala jsem se 
prodejkyní časopisu Nový prostor. Peníze, které si prodejem vydělám, mi uhradily 

náklady spojené se zařízením nových dokladů a především výdaje na jídlo. Společně 
s pracovníky služby také řeším v současné době svůj dluh u spořitelny, na který 

byla uvalena exekuce. Ráda bych si našla i stálou práci, teď čas od času chodím na 
brigády.

NÍZKOPRAHOVÉ denní centrum
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Místo provozování služby:   Milheimova 694, 530 02  Pardubice    
Provoz:     pondělí – pátek, 8.00 – 15.00 hod.
Telefon:     464 629 249, 733 099 585
E-mail:     adm@skp-centrum.cz
Internet:     www.skp-centrum.cz

Terénní pracovníci cíleně vyhledávají a kontaktují osoby bez přístřeší, které se 
pohybují na veřejných místech v Pardubicích. Pomáhají lidem bez přístřeší při 
obstarávání základní zdravotní péče a osobních záležitostí.
Pracovníci nosí do terénu pro uživatele služby teplé nápoje, podle potřeby čisté 
prádlo, případně základní zdravotnické potřeby. Odborný tým informuje uživatele 
služby o možnosti využití Nízkoprahového denního centra a Noclehárny, kde jsou 
lepší podmínky pro další sociální práci. 

V roce 2010 se v terénu podařilo nakontaktovat 159 osob bez přístřeší ve 
více než 30 lokalitách v Pardubicích, z toho 124 mužů a 35 žen.

Příběh uživatele služby

Jsem důchodce, jmenuji se Karel. Před několika lety jsem přišel o zaměstnání
a návazně pak i o domov. Od té doby žiji na hlavním nádraží nebo na ulici. Už ani 
nevím, jak je to vlastně dlouho. Jak říkají terénní pracovnice, jsem již několikaletým 
uživatelem služby Nízkoprahového denního centra – terénní programy.
S pracovnicemi spolu často hovoříme o mých zdravotních problémech, které se 
začaly postupně zhoršovat. Přesvědčily mě, abych se nechal ošetřit v nemocnici. 
Nejdříve jsem nechtěl, ale po několika týdnech jsem souhlasil a v doprovodu 
terénních pracovnic jsem na ošetření zašel. Velmi se mi ulevilo. Od té doby 
využívám pravidelně i služby Nízkoprahového denního centra a přespávám na 
Noclehárně pro muže. Podal jsem si i žádost o ubytování v azylovém domě. 
Společně se sociální pracovnicí jsem sepsal žádost o pobyt v domově pro seniory. 

nízkoprahové denní centrum

– terénní programy
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Místo poskytování služby:  Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Kapacita:    11 jednolůžkových pokojů
Provoz:   nepřetržitý, pracovní doba sociálních pracovníků 

Po-Pá od 8:00 – 20:00
Telefon:    464 629 612, 774 658 590
E-mail:     info@skp-centrum.cz
Internet:   www.skp-centrum.cz

 Dům na půli cesty poskytuje dočasné ubytování mladým dospělým ve věku 
17-26 let, kteří přicházejí ze zařízení ústavní výchovy, náhradní rodinné péče,

z výkonu trestu odnětí svobody nebo se ocitli v obtížné životní situaci, kterou neumí 
dle svých možností a schopností řešit. Cílem služby je začlenit tyto mladé lidi do 
běžné společnosti, pomáhat jim orientovat se v jejich situaci. Obsahem služby je  

trénink zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností, poskytování podpory při 
budování ekonomické nezávislosti, dokončení vzdělání, hledání práce nebo vlastního 

bydlení aj. 

V roce 2010 využilo službu Domu na půli cesty celkem 28 uživatelů, obložnost 
služby činila 92%, což je 3728 lůžkodnů.

Příběh uživatele služby:
Jmenuji se Honza, je mi 23 let. Do služby Domu na půli cesty jsem se dostal po propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody. Neměl jsem v té době pravidelný příjem, nebyl jsem ani 
evidován na úřadu práce, žádné sociální dávky jsem také nepobíral. Rodina se mnou 
nekomunikovala, měl jsem kolem sebe jen pár lidí, kteří na tom byli podobně jako já. 

Ještě předtím než jsem nastoupil trest, měl jsem dluh cca ve výši 600.000,-- Kč. Jediný 
můj majetek bylo to, co jsem měl na sobě a drobná hotovost v kapse kalhot. S pomocí 

pracovníků v DPC jsem si zažádal o dávky hmotné nouze, evidoval jsem se na úřadu práce, 
kde mi přiznali podporu v nezaměstnanosti. Za 3 měsíce pobytu jsem se zdokonalil v práci 

na počítači, zajímal jsem se o nabídky vhodné práce pro mě. Poctivě jsem chodil na výběrová 
řízení. Konečně to vyšlo! Našel jsem si práci na hlavní pracovní poměr a mohl jsem tak 

řešit svoji dluhovou situaci. Za podpory pracovníků jsem zkontaktoval písemně všechny své 
věřitele, požádal o splátkový kalendář a postupně splácím teď své dluhy. Snad se mi podaří 

vše napravit. Už jsem pár týdnů ve vlastním podnájmu. Největší radost mám z toho, že se mi 
podařilo navázat kontakt se svoji sestrou a otcem. 

 

d'm na p'li cesty

Sociální status při zahájení služby

nezaměstnaný (72 %)

student (18 %)

brigáda (7 %) pracující (3 %)

Sociální status při ukončení služby

nezaměstnaný (33 %)

jiný příjem (6 %)

brigáda (6 %)

pracující (55 %)
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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 jedinci 
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 zdravotní 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.

Od 1. 1. 2011 skončila činnost Dobrovolnického centra pod hlavičkou naší organizace. Tato 
skutečnost ovšem neznamená, že by naše organizace již neměla zájem o osoby, které chtějí 
nezjištně pomáhat druhým a v rámci svých možností a zkušeností pomáhat
v SKP-CENTRUM, o.p.s. Pokud se budete chtít stát dobrovolníkem v naší organizaci, 
kontaktujte prosím Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s.

V roce 2010 vyslalo Dobrovolnické centrum do přijímacích organizací 94 
dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 2175 dobrovolnických hodin.

Příběh uživatelky služby
Jmenuji se Dana, je mi 82 let a byla jsem od března roku 2010 hospitalizovaná
v Pardubické krajské nemocnici na oddělení geriatrie. Jsem bezdětná, vdova, nemám 
žádné sourozence ani žádné jiné příbuzné. Čas v nemocnici mi utíkal velmi pomalu, proto 
jsem velmi přivítala možnost návštěv dobrovolnice Karolínky. Byla to najednou obrovská 
změna v tom stereotypním chodu nemocnice, příjemné zpestření a de facto jediný kontakt 
s vnějším světem pro mě. Karolínka za mnou pravidelně chodila každý týden, nemohla jsem 
se dočkat až bude úterý a pátek. V ty dny za mnou jezdila moje nová přítelkyně. Společně 
jsme si povídaly, luštily křížovky. Čas ubíhal strašně rychle, když vedle mě seděla na židli 
a četla mi z mé oblíbené knížky. Už půjdu brzy domů a v srdci si budu odnášet příjemné 
chvilky strávené s Karolínkou, bude se mi po ní stýskat. 

dobrovolnické centrum
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První adventní neděli uspořádalo SKP-CENTRUM, o.p.s. v prostorách Rytířských 
sálů Zámku Pardubice tradiční, v pořadí již sedmý, Benefi ční večer na podporu 

svých služeb.

Celým večerem provázel, a svým nezaměnitelným humorem přítomné bavil, 
moderátor Zdeněk Izer. K poslechu zahrála a zazpívala hudební skupina Pavel 

Žalman Lohonka a spol. Hostům se také představili dva chlapci, kteří předvedli 
svá taneční a hudební vystoupení, s nimiž v roce 2010 uspěli v projektu „Ukaž, co 
je v tobě“ realizovaným Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež – Free klub. 

Večer vyvrcholil tradiční dražbou uměleckých děl, které věnovali regionální i národní 
umělci ať již samostatně, nebo prostřednictvím Unie výtvarných umělců Hradec 

Králové. Oddělenou součástí dražby byla také „Tichá aukce“, v rámci níž si hosté 
mohli vydražit dětská díla, která vytvořily děti z Městského azylového domu pro 

ženy a matky s dětmi.

Na závěr večera byli hosté seznámeni s výtěžkem z dražby uměleckých děl, Tiché 
aukce, dobrovolného vstupného a v neposlední řadě s fi nančním darem

ve výši 160 000,- Kč, který věnovali dlouhodobí partneři SKP-CENTRUM, o.p.s. – 
Východočeská plynárenská, a.s., K&N stavební společnost, s.r.o., Traffi  c, a.s., Tažené 

konstrukce, spol. s.r.o. a Rotary club Pardubice. 

160 000,- Kč           – Dlouhodobí partneři
108 500,- Kč       – Dražba uměleckých děl

1 900,- Kč                       – Tichá aukce
1 250,- Kč          – Dobrovolné vstupné

Celkový výtěžek Benefi čního večera: 271 650,- Kč

Stejně jako v minulých letech se i v roce letošním sešlo na Benefi čním večeru 
mnoho lidí dobré vůle, aby společně pomohli dobré věci. Jménem SKP-CENTRUM, 

o.p.s. a především jménem uživatelů našich služeb bychom jim tímto rádi ještě 
jednou srdečně poděkovali za jejich podporu a věříme, že nám a uživatelům našich 

služeb zachovají přízeň i v budoucnu.

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

Adamec Jan Bavor Josef
Brandová Ivana Čejková Darja
Černoš Jan  Ka� a Karel
Kalenský František J. Košař Jaromír
Krosch Jaromír Lukavská Ivana
Matuška Pavel Odvárka Jan
Píšová-Slavíková Jitka Staňková Lucie
Stiborik Jana Šindler Jiří
Šmíd Pavel Špaček Petr
Vavřina Jiří Velová Blanka
Vojtěchovský Luděk Vojíř Miloš

Zoubek Olbram 

VII. BeneÞ &ní ve&er skp-centrum, o.p.s.
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skp-centrum, o.p.s. up#ímn" d"kuje:

 
  • 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. , fi rmě K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice
   a členům Rotary clubu Pardubice za velkorysý fi nanční dar.    

Věříme, že VIII. Benefi ční večer SKP-CENTRUM, o.p.s., v roce 2011 bude důstojným a úspěšným pokračováním této dlouholeté 
krásné tradice.
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CO SE PODA!ILO V ROCE 2010

„Výletujeme s Free klubem“
V období školních prázdnin se uskutečnilo devět celodenních bezplatných výletů.

Pro děti, které pocházejí ze socio-kulturně slabých rodin, byly výlety opravdovým zážitkem. 
Nikdy dříve na navštívených místech nebyly a vzhledem ke svým možnostem je těžko kdy 

navštíví. Podle zpětných vazeb je zřejmé, že výlety ve výletnících zanechaly nesmazatelnou 
stopu, nová poznání a radostné zážitky, na které budou ještě dlouho vzpomínat.

Mezi navštívená místa patřila: historické centrum Prahy, ZOO Olomouc, Moravský kras, 
lanový park v Chrudimi, Kutná Hora, skanzen Veselý kopec, Westernové městečko

v Boskovicích, Kunětická hora a ZOO v Praze. 

„Ukaž, co je v Tobě!“
V roce 2010 se realizovaly 3 dlouhodobé soutěže a to taneční soutěž s názvem 

StreetDance Star, soutěž v Beatboxu nesoucí jméno Beatbox Star a pěvecká soutěž
– FreeKlub Star. Díky těmto soutěžím se podařilo děti a mládež motivovat k dalšímu 

rozvíjení jejich tvůrčího potenciálu.

Všechny tři soutěže probíhaly formou tří vyřazovacích kol. Nejednalo se tudíž o jednorázové 
akce. Jejich smyslem bylo motivovat, podpořit a vyzdvihnout u soutěžících jejich silné 

stránky. 

Realizace projektu vycházela z potřeb samotných dětí – potřeby soutěžit, být nejlepší
a ukázat, co umí. Výkony všech soutěžících hodnotila odborná porota.

„Strom života“
Společnost SKP-CENTRUM, o.p.s. získala od Nadace Partnerství v projektu Strom života grant 

výši 20 000 Kč na výsadbu stromů v zahradě Domova Simeon v Horním Jelení. 
Výsadba sedmi stromů se stala v Domově Simeon v úterý 26. října 2010 malou slavností.  

Děti z první třídy zdejší základní školy doprovodily výsadbu krátkým vystoupením. Jejich starší 
spolužáci  seznámili přihlížející hosty s druhy stromů a jejich vlastnostmi.  Poté se sami zapojili 

do práce a pomohli urostlé stromy usadit do jam, vyvázat k opěrám a zasypat zeminou. 
Finanční grant od Nadace Partnerství je dalším krůčkem k vybudování Zahrady důstojného 

stáří, ve které budou klienti Domova Simeon i přilehlého domu s pečovatelskou službou 
odpočívat a těšit se z okolní přírody.

„Azylové domy v Pardubicích získaly prostředky na 
nákup velkokapacitních praček“

Dvě zbrusu nové velkokapacitní pračky zakoupilo SKP-CENTRUM o.p.s. a vyřešilo tak tíživou 
situaci, ve které se nacházely Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

a Azylový dům pro muže. Dosavadní pračky totiž kvůli intenzivnímu provozu dosloužily. 
Finanční prostředky ve výši 50 tisíc Kč, nutné k zakoupení nových velkokapacitních praček, 

SKP- CENTRUM získalo díky úspěšné žádosti z Fondu pomoci společnosti Siemens, s.r.o. 
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Benefi ční koncert

Dne 30. května 2010 proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi benefi ční 
koncert na podporu projektu společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. - „Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež - EMKO“. 
Akci pro EMKO uspořádal smíšený pěvecký sbor Salvátor pod vedením sbormistra Tomáše 
Židka. Zazněly skladby Josefa Bohuslava Foerstera a na oslavu svátku Panny Marie
i mariánské zpěvy.  
Během koncertu vybralo krásných 3.415,- Kč. Tyto fi nance byly použity na výchovné
a vzdělávací aktivity Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - EMKO. 

Podpora Elektrárny Opatovice

Díky podpoře společnosti Elektrárny Opatovice a.s. a jejímu příspěvku ve výši 79 600,- Kč 
mohlo být do Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi zakoupeno
20 nových omyvatelných matrací a Domov Simeon v Horní Jelení mohl být vybaven 
pojízdným elektrickým zvedákem.

Ohlédnutí za Veletrhem sociálních služeb
V rámci 4. ročníku Veletrhu sociálních služeb proběhla ve středu 13. října 2010 prezentace 
sociálních služeb poskytovaných SKP-CENTRUM, o.p.s. 
V prostorách Kulturního domu Hronovická se na prezentačních stáncích představily 
organizace poskytující sociální služby v Pardubicích. 
Jednou z prezentovaných služeb byla sociální rehabilitace poskytovaná organizační 
jednotkou Přechodné zaměstnání. Prezentovány byly originální výrobky zhotovené uživateli 
služby v keramické a košíkářské dílně. Návštěvníci veletrhu si mohli tyto výrobky na stánku 
zakoupit a shlédnout názornou ukázku rozličných technik pletení košíků v podání lektorky 
dílny.

SKP-CENTRUM, o.p.s. bude mít zástupce v reprezentaci pro Homeless World Cup v Riu de 
Janeiru! 
V Praze 25. června 2010 se uskutečnila Národní kvalifi kace v pouliční kopané Homeless 
World Cup. Kampaň „Zvítězit může každý!“ organizovalo o. s. SANANIM.  . 
Stejně jako v loňském roce se turnaje zúčastnil i tým, který reprezentoval SKP-CENTRUM, 
o.p.s. Mužstvo bylo složeno z pěti hráčů, z nichž jeden, byl vybrán do reprezentace, která 
se na podzim roku 2010 zúčastnila Homeless World Cup v Riu de Janeiru.  

Vánoční večeře pro osoby bez přístřeší
Dne 22.12.2010 uspořádalo SKP-CENTRUM, o.p.s. v prostorách Azylového domu pro muže
v Milheimově ulici již tradiční štědrovečerní večeři pro osoby bez přístřeší. 
Celý večer se o pohoštění a dobrou náladu starali pracovníci Azylového domu pro muže, 
Noclehárny, Nízkoprahového denního centra a Terénních programů. Příchozí, kteří se usadili ke 
slavnostně vyzdobeným stolům, si mohli za zvuků nejkrásnějších českých koled pochutnat na 
čočkové polévce, opečené sekané s bramborovým salátem a jako sladká tečka byly ke kávě 
připraveny zákusky a cukroví.
V průběhu večera se na kulturní místnosti azylového domu vystřídalo téměř 60 mužů a žen 
všech věkových kategorií, kteří si pochvalovali večeři a celkově příjemnou vánoční atmosféru.

CO SE PODA!ILO V ROCE 2010
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Úspěšný start
Projekt „Úspěšný start“ byl realizován v Městském azylovém domě pro ženy 

a matky s dětmi, SKP-CENTRUM, o.p.s. Hlavním cílem projektu bylo ukázat 
maminkám, že volný čas lze s dětmi trávit aktivně, činnostmi, které děti nejen 

zaujmou, pobaví, ale i něco naučí. Nedílnou součástí projektu byli skupinové
a individuální konzultace s psycholožkou, které napomohly maminkám pochopit 

chování svých dětí, poznat, že se mohou naučit zvládat složité výchovné situace
a reagovat adekvátním způsobem na chování svých dětí.  

Projekt „Úspěšný start“ pomohl matkám a jejich dětem vzájemně se lépe poznat, 
pochopit a porozumět reakcím dětí na určité situace a společně trávit čas. Tento 

projekt měl nejenom okamžitý přínos v konzultacích s psycholožkou
a jednorázových činnostech, které se v rámci projektu uskutečnily, ale bude 

přínosem také z dlouhodobého hlediska, protože maminky mohou i v budoucnu 
využívat postupy i materiální pomůcky, jenž jim tento projekt poskytl. 

Tento projekt byl realizován díky fi nančnímu zajištění MŠMT, za což bychom jménem 
pracovnic Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi i jeho uživatelů 

rádi poděkovali.

Nedcon pomáhá
Pardubická společnost Nedcon Bohemia, s.r.o. zakoupila pro SKP-CENTRUM, o.p.s.  
a její Dům na půli cesty nové skříně do pokojů uživatelů. Skříně uživatelům služby 

slouží nejen k praktickým účelům, ale zároveň zlepšily i estetický dojem pokoje, 
ve kterém uživatel tráví svůj čas, a který považuje po dobu svého pobytu za svůj 

domov.

Živé kreslení a hádání veselých obrázků s malířem Janem Lušovským
Dne 11. 5. 2010 se v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi 

uskutečnilo soutěžní zábavné odpoledne s názvem „Živé kreslení a hádání veselých 
obrázků s malířem Janem Lušovským“.  Účast byla opravdu hojná, dostavily se 

všechny děti z azylového domu. 
Akci bylo možné realizovat díky fi nanční podpoře Nadace ADRA, která darovala 

peníze z Velikonoční sbírky pro rok 2010. 

Nové postele díky Siemens
Díky charitativnímu projektu Siemens Fond pomoci získalo SKP-CENTRUM, o.p.s. 

pro svůj Dům na půli cesty příspěvek ve výši 50.000,- Kč na zakoupení nových 
postelí s omyvatelnými matracemi.       

 S ohledem na množství uživatelů, kteří se v Domě na půli cesty během roku 
vystřídají, se díky omyvatelnosti matrací umožní jednodušší udržení odpovídajících 

hygienických podmínek. Nové postele zajistí uživatelům služby zdravější spánek
a odpovídající odpočinek, což vede ke zvýšení psychické i fyzické pohody.
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Hlavní poskytovatelé fi nančních prostředků na zajištění činnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.

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

d"kujeme

Pardubický kraj Město Pardubice Město Horní Jelení
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d"kujeme

Poděkování všem fi rmám, organizacím i soukromým dárcům za fi nanční i materiální 
dary, poskytnuté společnosti v roce 2010.

AHOLD Czech Republic, a.s. Auto DT s.r.o
Bartoš Vladimír Bayer Petr
Bistro u Krupičků Bukač Lubomír
Cukrárna Libuše Elektrárny Opatovice, a.s.
Elektro Vlášek Frýda Jaroslav
Internet Mall, a.s. JK-Trading, spol. s.r.o.
K+N, stavební společnost s.r.o. Kooperativa pojišťovna, a.s.
Lékárna u Svaté Anežky MADER s.r.o. 
Nadace ADRA Nadace Partnerství
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci Nadační fond J&T
Nedcon Bohemia, s.r.o. Pardubický pivovar a.s.
PepCom s.r.o. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
ROTARY Club Pardubice Siemens, s.r.o.
TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s.r.o. TRAFFIC a.s.
Universe Agency spol. s.r.o. Veselý Jiří
Východočeská plynárenská, a.s. Rybiční hospodářství, s.r.o.

a celá řada drobných dárců z řad právnických i fyzických osob.

Děkujeme Vám za podporu v roce 2010. Vaše dary byly využity ke zkvalitnění sociálních a sociálně zdravotních 
služeb poskytovaných SKP-CENTRUM, o.p.s. I díky Vaší přízni mohli mít uživatelé našich služeb o trochu méně 

složitý a o trochu více kvalitní život.
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NÍZKOPRAHOVÉ 

Dozorčí rada SKP-CENTRUM, o.p.s. pracovala v roce 2010 ve složení:
Ing. Květoslava Jeníčková, pan Pavel Kožíšek, pan Jaroslav Žítek.

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 2010, 
neshledala v účetnictví společnosti závady a doporučila správní radě roční 
účetní závěrku za rok 2010 schválit.

Ing. Květoslava Jeníčková
předsedkyně DR SKP-CENTRUM, o.p.s.

ZPrÁva dozor&í rady
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  Provozní zdroje fi nancování SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí    5 628 000 Kč  12,5 %
Ministerstvo zdravotnictví ČR       100 000 Kč  0,2 %
Ministerstvo spravedlnosti ČR       100 000 Kč  0,2 %
Ministerstvo vnitra ČR         81 000 Kč  0,2 %
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy       50 000 Kč  0,1 %
Individuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ          15 911 878 Kč  35,4 %
Úřad práce        153 908 Kč  0,3 %
Pardubický kraj      3 292 332 Kč  7,3 %
Statutární město     3 564 711 Kč  7,9 %
Ostatní města a obce        256 400 Kč  0,6 %
Příjmy od uživatelů služeb    7 179 806 Kč  16,0 %
Tržby zdravotnického zařízení    6 703 845 Kč  14,9 %
Nadace, příspěvky          29 600 Kč  0,1 %
Dary věcné a fi nanční        705 350 Kč  1,6 %
Benefi ce a dražby        115 065 Kč  0,3 %
Ostatní výnosy      1 082 592 Kč  2,4 %
Celkem                44 954 487 Kč  100,0 %

Þ nan ní zprÁva skp-centrum, o.p.s.
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Struktura příspěvků státní správy a samosprávy
  
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  5 628 000 Kč  42,6 %

Ministerstvo zdravotnictví ČR      100 000 Kč  0,8 %

Ministerstvo spravedlnosti ČR      100 000 Kč  0,8 %

Ministerstvo vnitra ČR         81 000 Kč  0,6 %

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      50 000 Kč  0,4 %

Úřad práce         153 908 Kč  1,2 %

Pardubický kraj     3 292 332 Kč  24,9 %

Statutární město     3 564 711 Kč  27,0 %

Ostatní města a obce        256 400 Kč  1,9 %

Celkem              13 226 351 Kč             100,0 %
 

Þ nan ní zprÁva skp-centrum, o.p.s.
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Þ nan ní zprÁva skp-centrum, o.p.s.

Rozvaha SKP-CENTRUM, o.p.s.  ( v tisících Kč)     
     
AKTIVA  k 1.1.2010 k 31.12.2010  
A. Dlouhodobý majetek celkem 4 097  6 633  
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem        0         0  
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 375 17 693  
III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem        0         0  
IV.  Oprávky k dlouhodobému majetktu celkem    278 11 060  
B. Krátkodobý majetek celkem 7 629   6 355  
I. Zásoby celkem        0         0  
II. Pohledávky celkem 1 895   2 425  
III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 4 757   3 867  
IV.  Jiná aktiva celkem    977        63  
 AKTIVA CELKEM                                                             11 726 12 988  
     
PASIVA  k 1.1.2010 k 31.12.2010  
A. Vlastní zdroje celkem 4 636    3 955  
I. Jmění celkem 4 627    3 671  
 Účet výsledku hospodaření X       275  
 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     40          X  
 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let    -31          9  
II. Výsledek hospodaření celkem       9      284  
B. Cizí zdroje celkem 7 090   9 033  
I. Rezervy celkem        0      203  
II. Dlohodobé závazky celkem    199   2 366  
III. Krátkodobé závazky celkem 6 820   6 456  
IV. Jiná pasiva celkem      71          8  
 PASIVA CELKEM                                                             11 726 12 988  
     
     
     
Výkaz zisku a ztráty SKP-CENTRUM, o.p.s.  ( v tisících Kč )  Činnost   
  hlavní hospodářská celkem 
A.  Náklady    
I. Spotřebované nákupy celkem 8 007    779   8 786 
II.  Služby celkem 9 307 2 402 11 709 
III. Osobní náklady celkem                                                                         20 328 3 058 23 386 
IV. Daně a poplatky celkem     13      25        38 
V. Ostatní náklady celkem   209      54      263 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem   415      78      493 
VII. Poskytnuté příspěvky celkem       2        2         4 
VIII. Daň z příjmu celkem       0        0         0 
 NÁKLADY CELKEM                                                                                      38 281 6 398                     44 679 
     
   Činnost  
  hlavní hospodářská celkem  
B. Výnosy      
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  7 280 6 617 13 897 
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem         0        0          0 
III. Aktivace celkem         0        0          0 
IV. Ostaní výnosy celkem   1 112      63    1175 
V. Tržby z prodeje majetku, zůčtování rezerv a opravných položek celkem          9        0          9 
VI. Přijaté příspěvky celkem      735        0      735 
VII. Provozní dotace celkem 29 138        0  29138 
 VÝNOSY CELKEM 38 274 6 680                      44 954 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním         -7     282       275 
D. Výsledek hospodaření po zdanění         -7     282       275 
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VÝROK AUDITORA K RO#NÍ ZÁV"RCE
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VYJÁD!ENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA k výro ní zpráv$
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jak se žije ve službÁch




