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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové,
je mi potěšením, že se s vámi mohu po roce opět podělit o informace z činnosti naší společnosti. I v roce 2017 jsme se snažili být klidným přístavem a oporou osobám v tísni,
seniorům, osobám ohroženým sociálním vyloučením, zdravotně postiženým, osobám bez přístřeší, příslušníkům minorit, obětem domácího násilí i dětem a mladým lidem bez
funkčního rodinného zázemí. Všem těmto skupinám jsme nabízeli podporu a pomoc vedoucí ke zlepšení jejich životní situace. V roce 2017 jsme poskytli služby více než 2 200
osobám.
V rámci registrovaných sociálních služeb byl uplynulý rok rokem, kdy nedošlo ke změnám v počtu poskytovaných služeb ani se žádným výrazným způsobem nezměnil způsob
jejich poskytování. Nadále jsme reagovali na potřeby našich klientů tak, aby pro ně byla podpora a pomoc přínosná a co možná nejefektivnější, a to spíše dílčími úpravami ve
způsobu poskytování služeb. Výraznou proměnou prošel Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi, v němž proběhla celková rekonstrukce za plného provozu. Rekonstrukce
byla velice náročná z hlediska zhoršených podmínek nejen pro klienty, ale i pracovníky azylového domu. Pro zachování provozu služeb musely obě skupiny prokázat značnou
dávku trpělivosti. Současná podoba je odměnou za náročné období rekonstrukce, díky které se prostředí domu výrazně proměnilo. Rekonstrukcí, i když v podstatně menším
rozsahu, prošel i Azylový dům pro muže. Ani v této službě nebyl přerušen provoz. Rád bych tímto poděkoval představitelům města Pardubice, jakožto investorovi obou
rekonstrukcí.
Kromě již dlouhodobě poskytovaných registrovaných sociálních služeb jsme v roce 2017 realizovali také čtyři evropské projekty, které jsou nadstavbou pro tyto služby, a jejich
realizace se, jak pevně věřím, pozitivně projeví nejen v poskytovaných službách naší společnosti, ale zároveň v lepší spolupráci služeb v rámci návazné sítě.
Rok 2017 byl také rokem, kdy jsme si připomínali 25 let činnosti naší organizace. V řadě našich služeb jsme „otevřeli dveře“ široké veřejnosti a představili naše služby. V průběhu
podzimu probíhala putovní výstava fotografií z prostředí našich služeb od Tomáše Kubelky. Celkem výstava zavítala na jedenáct míst v kraji a veřejnost ji mohla vidět ve všech
městech, kde působíme. Z těchto fotografií následně vznikl také historicky první kalendář, jenž jsme mohli vydat díky podpoře našich donátorů. Fotografie jsou zároveň součástí
letošní výroční zprávy.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval kolegům, kteří svým profesionálním a lidským přístupem pomáhají hledat novou cestu uživatelům našich služeb. Jsem rád, že se díky
navýšení finančních prostředků na mzdy pracovníků v sociálních službách podařilo jejich práci výrazně lépe ohodnotit.
Rád bych zde poděkoval také všem zástupcům Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubice, státní správy, představitelům měst a obcí, nadacím, zástupcům podnikatelského
sektoru i fyzickým osobám za jejich zájem, podporu a spolupráci.
Mgr. Jiří Pitaš
ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s.
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI SKP-CENTRUM o.p.s.
ŘEDITEL

ADMIN. PRACOVNÍK
FUNDRAISER
ODBORNÝ GARANT

METODIK
SOCIÁLNÍ PRÁCE

VEDOUCÍ DIVIZE II

VEDOUCÍ DIVIZE I

VEDOUCÍ PROVOZU

VEDOUCÍ EKONOM

PERSONÁLNÍ ÚSEK
DIVIZE I

DIVIZE II

EKONOMICKÝ ÚSEK
ÚSEK KVALITY
A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
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CÍLE

POSLÁNÍ
Posláním organizace SKP-CENTRUM, o.p.s. je „POMÁHAT VSTÁT“ osobám v tísni a osobám ohroženým
sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí,
dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí a příslušníkům minorit. SKP-CENTRUM, o.p.s., pro
ně provozuje efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních a sociálně zdravotních služeb.

Kvalita

KVALITA

SPOLUPRÁCE

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

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

Spolupráce
Celospolečenský rozsah

CELOSPOLEČENSKÝ ROZSAH
Naše činnost má široký rozsah. Sociální práci vnímáme jako aktivitu zaměřenou na celou společnost. Pracujeme s klienty na tom, aby upevňovali kompetence potřebné k běžnému životu nebo aby tyto kompetence získávali. Naše
preventivní činnost ve vztahu ke společnosti je zaměřená tak, abychom mírnili sociálně patologické jevy a tím předešli sociálnímu vyloučení našich klientů. Snažíme se o to, abychom odstraňovali překážky, které by mohly negativně
ovlivňovat zapojení klientů do běžného života.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY
Název organizace: 		SKP-CENTRUM, o.p.s.
Právní forma:

Správní rada: 		

		obecně prospěšná společnost

Adresa: 			Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

Zakladatelé:		

Ing. Petr Šilar

Pavel Kamp

Ing. Vlastimil Ročeň

Ing. Martin Kolovratník

Petr Tupec

Pavel Kožíšek
Ing. Petr Šilar

IČ:				275 34 804

Dozorčí rada:

Telefon: 				464 629 618
E-mail:

			info@skp-centrum.cz

Hana Šlechtová

Ing. Květoslava Jeníčková

Mgr. Jan Vojvodík

Jaroslav Žítek

Jaroslav Žítek

Pavel Kožíšek

Internet: 			www.skp-centrum.cz
Bankovní spojení:			

221077482/0300

Správní rada
Ke dni 12. 3. 2017 skončilo tříleté funkční období správní rady. S ohledem na tuto skutečnost zakladatelé společnosti dne 28. 11. 2016 jednohlasně jmenovali novou správní radu s účinností od 13. 3. 2017. Do funkce
byli opětovně jmenováni dosavadní členové správní rady – Ing. Petr Šilar, Ing. Vlastimil Ročeň a Petr Tupec.
Dozorčí rada
Ke dni 12. 3. 2017 skončilo také tříleté funkční období dozorčí rady. Do funkce byli správní radou s účinností od 13. 3. 2017 opětovně jmenováni dosavadní členové dozorčí rady Ing. Květoslava Jeníčková, Jaroslav Žítek
a Pavel Kožíšek.
SKP-CENTRUM, o.p.s., je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 176.
SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem sociálních a zdravotních 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, neboť nemají alternativu v jiném poskytovateli.
V roce 2017 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., 19 služeb, z nich 17 registrovaných dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1

Rodina a děti
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Krizová pomoc
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO Vysoké Mýto
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub
Terénní program při NZDM – Free klub
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Terénní program ve vyloučených romských lokalitách v Ústí nad Orlicí
Probační program2

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

3

Osoby bez přístřeší
Dům na půli cesty
Noclehárna pro ženy
Noclehárna pro muže
Azylový dům pro muže
Nízkoprahové denní centrum
Nízkoprahové denní centrum – terénní programy
1

dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (mimo níže uvedené)
dle Zákona č. 2018/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
3 dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
2
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EVROPSKÉ PROJEKTY
Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené rodiny a děti
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

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

Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící náhradní
rodinnou nebo ústavní péči
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003872

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/16_047/0007306

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
Druh služby:		

azylové domy

Forma služby:

pobytová

Sídlo služby:		

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Kapacita:

20 lůžek (8 pokojů)

Provoz:

		

Naším posláním je poskytnout na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřekračující jeden rok, ubytování, pomoc
a podporu ženám a matkám s dětmi, které jsou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.
Azylový dům pomáhá překlenout složité životní období. Ženy a matky s dětmi zde najdou vlídný přístup, pomoc
a podporu tak, aby došlo k jejich zapojení do běžného života, snížení rizika sociálního vyloučení a aktivnímu podílení
se uživatelek na řešení jejich nepříznivé životní situace.
Během roku 2017 jsme službu poskytli 17 ženám (z toho byly tři ženy bezdětné) a 32 dětem.

nepřetržitý

Působnost:

Vysoké Mýto, Pardubický kraj

Zhodnocení služby v roce 2017

Telefon: 		

461 102 356, 773 449 991

E-mail:

adz.info@skp-centrum.cz

Azylový dům pomáhá ženám a jejich dětem zvládnout složité životní období. Spolupráci stavíme na komunikaci
a hledání řešení. Snažíme se posilovat silné stránky uživatelek a maximálně je využít. Chceme poznat, co uživatelka vnímá
jako důležité, co potřebuje k tomu, aby byla spokojená, tím zjišťujeme její skutečné potřeby. Aktivního přístupu uživatelek
se snažíme dosáhnout využitím jejich potenciálu. Díky tomu mohou ženy v rámci svých schopností a dovedností snáze
zlepšit svou životní situaci.

		

V roce 2017 se nám podařilo zakoupením nových židlí a sklápěcích stolků zpříjemnit společné trávení volného času
uživatelek s návštěvou. Mohou si tak popovídat a dát společně kávu nebo čaj.
Odkud uživatelky přichází:
46%

Rodina (nefunkční vazby)

45%

Ztráta bydlení
Z jiné sociální služby

Z hlediska spádovosti bylo šest uživatelek z Vysokého Mýta, čtyři z jiných obcí Pardubického kraje a sedm z ostatních
krajů. Průměrný věk žen byl 30 let, z toho nejmladší bylo 20 a nejstarší 52 let. Průměrná obložnost služby byla 75 % –
nejnižší byla v červnu a červenci a naopak nejvyšší v lednu a v únoru.

9%

Kam po ukončení uživatelky odchází
23%

K rodině
Na ubytovnu

8%
31%

Do komerčního nájmu
Do jiné sociální služby

8%

Do jiného azylového domu

15%

Neuvedeno

15%
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Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Druh služby:		

azylové domy

Forma služby:

pobytová

Sídlo služby:		

Na Spravedlnosti 803, Pardubice

Kapacita:

50 lůžek (24 pokojů)

Provoz:

		

Pomáháme ženám a jejich dětem překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků,
bez pomoci rodiny, partnera či přátel. Nabízíme ubytování ve vybavených pokojích zpravidla nepřevyšující dobu
jednoho roku, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, pomoc při výchově dětí, při vedení domácnosti, při hospodaření s finančními prostředky a při hledání
návazného bydlení a zaměstnání. Pomoc v azylovém domě vyhledávají ženy, které jsou oběťmi domácího násilí, jsou
v rodinné či sociální krizi nebo jsou bez přístřeší či po návratu z výkonu trestu.
Službu jsme v roce 2017 poskytli 80 ženám a 112 dětem (z toho 14 žen a 17 dětí přecházelo z roku 2016).
Obložnost služby činila 73,5 %.

nepřetržitý

Působnost:

Pardubice, Pardubický kraj

Telefon: 		

466 636 077, 777 765 835

E-mail:

madz@skp-centrum.cz

		

Zhodnocení služby v roce 2017
Během roku 2017 byla dokončena rekonstrukce budovy azylového domu. Celý dům byl nově vymalován
a společné prostory pracovníci služby vyzdobili dětskými motivy, aby se u nás klientky a jejich děti cítily příjemněji.
V bytových jednotkách jsou nyní k dispozici nově zrekonstruované koupelny a toalety. Znovu byla otevřena počítačová
a návštěvní místnost. Zaměstnanecké prostory prošly též rozsáhlou úpravou a byly vybaveny novým nábytkem. Průběžně
se dokupovaly věci denní potřeby (lůžkoviny, nádobí atd.), které klientkám zapůjčujeme. Dětské centrum se již ustálilo
v původních prostorách, ty byly průběžně upravovány a zvelebovány pro potřeby dětí.
Byla přijata nová pracovnice v sociálních službách na denní směny. Mohli jsme tak připravit více volnočasových aktivit
pro děti. V roce 2017 bylo realizováno 61 aktivit pro klientky s dětmi a proběhly čtyři exkurze.

Odkud uživatelky přichází:
27%

Rodina ( nefunkční vazby)

54%

Ztráta bydlení
Po intervenci třetího subjeku 5%
Z jiné sociální služby

14%

Kam po ukončení uživatelky odchází:
30%

K rodině

10%

Na ubytovnu

38%

Do komerčního nájmu
Na ulici

6%

Do jiného azylového domu 10%
Neuvedeno

6%
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Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Krizová pomoc
Druh služby:		

krizová pomoc

Forma služby:

pobytová

Sídlo služby:		

Na Spravedlnosti 803, Pardubice

Kapacita:

tři lůžka a postýlka (na jednom pokoji)

Provoz:

		

Poskytujeme přístřeší, psychickou i materiální podporu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci, někdy je
tato situace ohrožuje na jejich zdraví. Služba je poskytována ženám či matkám s dětmi, které neví, jak nastalou krizovou
situaci řešit nebo ji aktuálně nedokáží řešit vlastními silami. Služba jim zajišťuje bezpečné prostředí v azylovém domě,
maximálně čtyřdenní ubytování, základní potravinovou a hygienickou pomoc, psychickou podporu a informační servis
odborných pracovníků. S jejich pomocí hledají ženy možná řešení své akutní situace a jsou jim nabízeny dlouhodobější
formy další pomoci.
V roce 2017 jsme zajistili pomoc 43 ženám a 52 dětem.

nepřetržitý

Působnost:

Pardubice, Pardubický kraj, celá ČR

Telefon: 		

466 636 077, 777 765 835

E-mail:

madz@skp-centrum.cz

		

Zhodnocení služby v roce 2017
Průměrná obložnost služby za rok 2017 činila 49,1 %. Služba byla využita 228 dní v roce. Krizová pomoc je pobytová
služba, příjem uživatelek je možný v kteroukoliv hodinu. Pracovní tým je školen v krizové intervenci a je schopen poskytnout
odbornou pomoc těm ženám, které se ocitly v krizové situaci a nevědí jak ji řešit, nebo ji aktuálně nejsou schopny řešit
vlastními silami.
Pokoj sloužící těmto ženám byl během roku nově vymalován a je zvelebován, aby se zde matky se svými dětmi cítily
příjemně. Uživatelky mohou využít oblečení ze sociálního šatníku, dále jsou jim k dispozici hygienické potřeby a též je jim
poskytována potravinová pomoc. Samotná služba i se službami fakultativními je poskytována zcela zdarma.

Počet uživatelek
Leden

ženy
děti

Únor

ženy
děti 0

Březen

ženy
děti
ženy
děti 0
ženy
děti

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen

ženy
děti
ženy
děti
ženy
děti

3

4

2
5

9

2
4
3
2

10
5

3
6
6

Září

ženy
děti

Říjen

ženy
děti

5
5

Listopad

ženy
děti

5

Prosinec

ženy 1
děti 1

4
4

6

12

13

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

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma služby:

ambulantní a terénní

Sídlo služby:		

Husova 146, Vysoké Mýto

Kapacita:

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

		

Provoz: 		
klub:
				

PO–ČT
PÁ

13.00–17.00 hodin
12.00–16.00 hodin

			

terén:

ČT

17.00–18.30 hodin

Působnost:

Vysoké Mýto a okolí

Telefon: 		

461 102 351, 774 658 597

E-mail:

emko@skp-centrum.cz

		

Facebook:		

NZDM EMKO Vysoké Mýto

Nabízíme dětem a mládeži ve věku 10–26 let z Vysokého Mýta a okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složité
životní situace. Poskytujeme bezpečné místo, kde mohou trávit svůj volný čas a rozvíjet vlastní aktivity. Prostřednictvím
pestré nabídky volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory a pomoci pomáháme zmírňovat
situaci klientů. Aktivity nebo radu a podporu poskytujeme v klubu i venku na ulici.
Celkem bylo v roce 2017 podpořeno 64 uživatelů, dohromady se jednalo o 2 670 návštěv. Součástí
služby je i terénní práce s uživateli ze vzdálenějších sociálně vyloučených lokalit, během níž bylo při 42
setkáních podpořeno 44 uživatelů.
Zhodnocení služby v roce 2017
V průběhu roku byly pro klienty připravovány různorodé aktivity, a to jak v prostorách klubu, tak mimo něj. Jednalo
se o výtvarné workshopy, turnaje ve stolních hrách nebo preventivní programy věnované určitému tématu. Mimo
klub se jednalo především o programy v parcích, kdy byly klientům zapůjčeny kolečkové brusle a koloběžky, na
kterých se mohli volně v parku pohybovat. V měsíci srpnu proběhla akce „Sportem proti pasivitě“, které byla
věnována tři sportovní odpoledne. Mohli se jí zúčastnit uživatelé klubu i široká veřejnost. Letošním tématem
programu byly olympijské hry.
Pracovníci služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pružně reagují na potřeby uživatelů a snaží se jim vždy
navrhnout nejlepší možné řešení situace. Nejčastěji se jednalo o pracovní příležitosti, drogovou problematiku,
zdraví, sexualitu a těhotenství či řešení konfliktů.
V roce 2017 jsme se aktivně zúčastnili několika grantových jednání. Úspěšným projektem bylo Sportovní
odpoledne v tělocvičně, které podpořil Konzum, obchodní družstvo. Dále je nutné zmínit projekt „Tudy z nudy“,
který byl podpořen v rámci Burzy filantropie pro oblast Ústí nad Orlicí společnostmi Konzum, obchodní družstvo,
a Iveco Czech Republic, a. s. Podporovatelem Projektu je také Nadace Terezy Maxové dětem. Tento projekt
bude probíhat po celý rok 2018.

Počet uživatelů v roce 2017
Dívek
Chlapců

23
41

14

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub
Druh služby:		

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma služby:

ambulantní

Sídlo služby:		

Jungmannova 2550, Pardubice

Kapacita:

30 uživatelů služby v jeden okamžik

Provoz:

		

PO–PÁ

Pardubice

Telefon: 		

464 629 614, 774 658 593

E-mail:

freeklub@skp-centrum.cz

Facebook:		

Celkem bylo v roce 2017 podpořeno 169 uživatelů, dohromady se jednalo o 3 384 návštěv.
Zhodnocení služby v roce 2017

13.00–17.00 hodin

Působnost:

		

Nabízíme pomoc a podporu dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí
ohroženi. Základem pro naši práci je budování důvěryhodného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Vytváříme
pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřujeme na mapování a rozvíjení silných stránek
klientů.

Pro naše klienty jsme v rámci běžné činnosti připravovali každý měsíc aktivity na vybrané preventivní téma. Během
celého roku se klienti seznamovali se všemi oblastmi trhu práce, obvykle v kontextu preventivních aktivit. Všichni měli
možnost osvojit si dovednosti potřebné pro získání prvního zaměstnání a navíc se učili zodpovědnému přístupu
a plánování budoucnosti.
V klubu jsme debatovali nejen o tom, jaké povolání by naše klienty bavilo, ale také o tom, v čem jsou dobří a jaké
mají v oblasti práce a volného času možnosti. Klienti se mohli účastnit interaktivních besed, výtvarných workshopů,
sportovních turnajů. Také sami přicházeli s návrhy, jak v klubu trávit volný čas a o jakých tématech mluvit.

NZDM – Freeklub

O letních prázdninách jsme se zaměřili především na to, jak trávit volný čas a nenudit se. S klienty jsme uspořádali akce
nejen v prostorách klubu, ale navštívili jsme také pardubický Skatepark a podnikli výlet do Archeoparku v Nasavrkách.
Během letních prázdnin se realizovaly tři „nocovačky“ pro klienty klubu. Doprovázel je celovečerní program na aktuální
témata, která si klienti sami vybrali. Konec prázdnin jsme završili celotýdenním Středověkým táborem u Skutče, kterého
se zúčastnilo 16 dětí.
Po celý rok jsme vytvářeli aktivity, které korespondují se zájmy a potřebami našich klientů. Realizovali jsme také tematické
akce, např. k Haloweenu a Vánocům. Klienti se na programu aktivně podíleli a akce hodnotili pozitivně.

Počet uživatelů v roce 2017
Dívek
Chlapců

68
101

15

16

Terénní program při NZDM – Free klub
Druh služby:		

terénní programy

Forma služby:

terénní

Sídlo služby:		

Jungmannova 2550, Pardubice

Kapacita:

10 uživatelů služby v jeden okamžik

Pracujeme v přirozeném prostředí svých uživatelů (sídliště, parky, hřiště). Vyhledáváme a oslovujeme děti a mladé
dospělé ve věku 6–26 let, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jí jsou ohroženi. Těmto lidem nabízím pomoc a
podporu. Základem pro naši práci je budování vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Zaměřujeme se zejména na
mapování a rozvíjení silných stránek klientů.
Celkem bylo v roce 2017 podpořeno 81 uživatelů, dohromady se jednalo o 4 122 návštěv.
Zhodnocení služby v roce 2017

Provoz: 		PO–PÁ zpravidla 13.00–17.00 hodin
			
(dopoledne online)
Působnost:

Pardubice

Telefon: 		

464 629 614, 774 658 593

E-mail:

teren@skp-centrum.cz

		

Web:			

www.free-klub.cz

Facebook:		

Terén Freeklub

Terénní program se letos výrazně zaměřil na spolupráci s jinými organizacemi, a to především školskými zařízeními.
Pracovníci se věnovali prezentaci služby na základních školách, kde oslovovali potenciální klienty. Službu propagovali
také mezi ostatními neziskovými organizacemi v Pardubicích. Během roku proběhlo několik aktivit, například grilování,
výlety a soutěže. Všechny měly za cíl především zprostředkovat zážitek. Uspořádané akce měly kladný ohlas. Pracovníci
terénního programu do lokalit nenosili jen hry na zahnání nudy, ale nabízeli i zážitkové workshopy, při kterých si mohla
mládež vyzkoušet něco nového. Na různých hřištích v Pardubicích proběhla například výroba draků, dlabání dýní nebo
vánoční tvoření.
Během letních prázdnin uspořádali pracovníci terénního programu letní příměstský tábor, kde měli klienti možnost zažít
něco nového a zjistit své hranice. V rámci terénního programu fungují webové stránky, které slouží jako internetová
poradna a zároveň informační blog s preventivní tématikou. Pracovníci terénu jsou ve své pracovní době online a
připraveni pomoci a poradit každému, kdo do poradny napíše. Kromě toho také publikují články o tom, co mladé lidi
zajímá anebo trápí. Stejně tak jsou připraveni poskytnout intervenci formou facebookových kontaktů, což vítá velké
množství klientů.

Počet uživatelů v roce 2017
Dívek
Chlapců

35
46
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Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Druh služby:		

intervenční centra

Forma služby:

ambulantní a terénní

Sídlo služby:		

Erno Košťála 1014, Pardubice

Kapacita:

tři uživatelé v jeden okamžik

Provoz:

		PO–PÁ

Pardubický kraj

Telefon: 		

466 260 528, 774 755 744

E-mail:

ic.pardubice@skp-centrum.cz

Facebook:		

V průběhu roku 2017 realizovali pracovníci Intervenčního centra Pardubického kraje 297 profesních kontaktů
a uskutečnili celkem 795 intervencí. Na území Pardubického kraje se uskutečnilo 67 aktivit zaměřených na
podporu interdisciplinární spolupráce a informovanosti veřejnosti o domácím násilí.

8.00–16.00 hodin

Působnost:

		

Naše služby jsou určeny všem osobám nad 16 let ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob
žijících s nimi ve společném obydlí. Lidem ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním pomáháme
dosáhnout ukončení násilného chování. Poskytujeme odbornou pomoc a podporu v sociální, psychologické a právní
oblasti. Naši pomoc mohou vyhledat jak oběti domácího násilí, tak jejich příbuzní a známí, kteří chtějí vědět, jak
postupovat v krizové situaci.

Intervenční centrum Pardubice

Nízkoprahové kontakty za rok 2017
Jiný kraj

Vykázání v roce 2017 dle okresů

6

Pardubice
77

Pardubicko

25
13

Svitavy

Chrudimsko

23

Chrudim

11

Orlickoústecko

23

Ústí nad orlicí

11

Svitavsko

10

18

Zhodnocení služby v roce 2017
Intervenční centrum poskytuje své služby v rámci celého Pardubického kraje. Za účelem většího přiblížení uživatelům
v jeho vzdálenějších lokalitách provozuje centrum kontaktní pracoviště v České Třebové, Hlinsku, Králíkách, Svitavách
a Lanškrouně. Tato pracoviště fungují především díky podpoře místních zástupců měst – městských úřadů.
Jedním z cílů pracovníků pro rok 2017 bylo oslovit sociální služby pracující se seniory a seniorské kluby v Pardubicích
s nabídkou přednášky pro seniory. Důvodem této aktivity byl narůstající počet tzv. mezigeneračního domácího násilí,
kdy jsou děti násilníky na svých rodičích a vnuci na svých prarodičích. Písemně bylo osloveno 20 seniorských klubů
v Pardubicích a okolí. Koordinátorka IC opakovaně prezentovala osvětu v problematice domácího násilí na Univerzitě
třetího věku v Pardubicích, v Naději Vysoké Mýto a také Charitě v Poličce.
Intervenční centrum nabízí pro osoby ohrožené domácím násilím krátkodobé psychologické poradenství. Toto nabídku
využilo 42 klientů, kteří mají také možnost se zúčastnit tzv. relaxačního odpoledne. Za rok 2017 jsme tuto aktivitu
uskutečnili čtyřikrát. Relaxační odpoledne se koná za přítomnosti osob ohrožených domácím násilím, sociální pracovnice
IC a psychologa, který toto odpoledne moderuje. Jejich smyslem je dosažení lepší psychické pohody ohrožených osob
a sdílení jejich životní zkušenosti. V intervenčním centru je poskytováno také právní poradenství.
V roce 2017 bylo v rámci služby nabízeno také odborné psychologické poradenství pro děti, které jsou svědky
domácího násilí, pokud zákonný zástupce je klientem intervenčního centra a o psychologické poradenství pro své dítě
požádal. Jedná se o pomoc celému rodinnému systému zasaženému domácím násilím. Úkolem odborníků je pomoci
dětem vyrovnat se s tíživou situací, která je pro ně složitá a nesrozumitelná. V bezpečném prostředí tak dítě může
sdílet své pocity a obavy. Během roku poskytli pracovníci odbornou psychologickou pomoc 24 dětem (12 dívek
a 12 chlapců).
U příležitosti desátého výročí činnosti bylo Intervenční centrum Pardubického kraje oceněno Pamětním listem Policejního
prezidia ČR a čestnou plaketou Městské policie Pardubice. Koncem roku úspěšně absolvovalo inspekci sociálních
služeb.
V roce 2017 se na intervenční centrum – v rámci nízkoprahových kontaktů – obrátilo se žádostí o pomoc 139 klientů
(123 žen a 16 mužů). Jednalo se o mírný nárůst oproti předchozímu roku. V rámci zásahů Policie ČR došlo k šedesáti
případům vykázání násilníka z domu. Pracovnice intervenčního centra oslovily s nabídkou pomoci 76 klientů (62 žen
a 14 mužů). Policie ČR označila jako osoby ohrožené i 45 dětí do 15 let. V těchto případech centrum velmi úzce
spolupracovalo s pracovnicemi OSPOD v rámci celého Pardubického kraje.
Na intervenční centrum se tedy obrátilo se žádostí o pomoc celkem 215 klientů (185 žen a 30 mužů).
V roce 2017 došlo k vybavení třetí „konzultovny“. Prostorové zabezpečení centra je nyní plně dostačující.
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Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách v Ústí nad Orlicí
Druh služby:		

terénní programy

Zhodnocení služby v roce 2017

Forma služby:

terénní

Sídlo služby:		

Čs. armády č. p. 1181, Ústí nad Orlicí

Kapacita:

30 klientů/měsíc

Posláním programu bylo aktivně vyhledávat a kontaktovat romské obyvatele starší 15 let, kteří žijí v sociálně
vyloučených lokalitách, pomoci jim při procesu sociálního začleňování a podpořit je při řešení jejich nepříznivé sociální
situace, v níž se právě nacházejí. Jedním z cílů je, aby lidé, kteří žijí ve vyloučených lokalitách, objevili svoje síly, naučili
se vyjadřovat svoje potřeby a názory, a byli tak schopni komunikovat a rovnocenně jednat s institucemi, autoritami
a běžnou většinovou společností. Terénní program fungoval od roku 2012, a to v rámci terénní sociální práce. K 31.
12. 2017 byla ukončena registrace služby.

Provoz:

		

PO–PÁ

7.00–15.00 hodin

Působnost:

Ústí nad Orlicí

Telefon: 		

774 584 822

E-mail:

tprluo@skp-centrum.cz

		

V roce 2017 terénní sociální služba poskytovala aktivní pomoc cca 25 klientům měsíčně. Jednalo se zejména
o sociální poradenství, otázky bydlení, zaměstnání, vzdělávání a dluhové poradenství.
Největším problémem za uplynulé období bylo neprodlužování nájemních smluv u nájemníků, kteří mají dluhy u města,
a velmi těžká situace s hledáním nového bydlení. Šesti rodinám tak nebyly prodlouženy nájemní smlouvy z důvodu
neplacení nájemného. Těmto rodinám jsme se snažili aktivně pomáhat v řešení jejich aktuální bytové situace. Společně
jsme hledali vhodné bydlení a poskytovali dluhové poradenství. Velkým problémem je rovněž zadluženost obyvatel

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

probační program
dle Zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 			
mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech
mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže

Forma služby:

ambulantní

Sídlo služby:		

Jungmannova 2550, Pardubice

Provoz:

PO a ST

		

Za rok 2017 proběhlo celkem 120 schůzek pracovníků s klienty. V tomto roce byl probačním program ukončen šesti
klientům na základě jeho splnění, tři klienti ukončili program jako nesplněný. V tomto roce byla nastartována spolupráce
se střediskem Probační a mediační služby v Hradci Králové. Pracovníci probačního programu poskytovali v roce 2017
základní sociální poradenství, psychologické poradenství, psychoterapeutická sezení a vzdělávací aktivizační činnosti,
jako je doučování, základní znalosti práce na PC, finanční gramotnost, orientace na trhu práce, nácvik komunikačních
dovedností a podobně. Cílem bylo osvojení a rozvoj dovedností, soběstačnosti, snížení rizika opakování trestné
činnosti a schopnost řešení konfliktů a krizí.

12.00–16.30 hodin

Působnost:

Pardubice, Pardubický kraj

Telefon: 		

466 263 428, 774 658 589

E-mail:

pz.info@skp-centrum.cz

		

Zhodnocení služby v roce 2017

Probační program – přechodné zaměstnání se sídlem v Pardubicích je určen pro klienty ve věku 15–18
let, kteří se svým jednáním dopustili protiprávních činů a mají zájem spolupracovat a řešit svou situaci.
Sociální pracovnice a psycholožka poskytují klientům podporu při zvládání složité situace související
se spácháním protiprávního činu, převzetí odpovědnosti a důsledků za své jednání na jejich osobu,
rodinu a celou společnost.
V roce 2017 se probačního programu zúčastnilo celkem 13 klientů, z toho šest nových
a sedm přecházejících z roku 2016.
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Domov Simeon – odlehčovací služba
Druh služby:			

odlehčovací služby

Forma služby:

pobytová

		

Sídlo služby:		

K Dubu 711, Horní Jelení

Kapacita:

16 lůžek (8 pokojů)

Provoz:

		

Poskytujeme sociální péči, ubytování a celodenní stravu dospělým lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního
postižení či dlouhodobé nemoci problém s péčí o sebe a kteří se na přechodnou dobu, maximálně tři měsíce, ocitnou
bez pomoci a podpory členů rodiny či blízkých osob, které o ně běžně pečují. S ohledem na soběstačnost každého
jedince zajišťujeme péči, jejímž obsahem je nejen starost o člověka po stránce tělesné a psychické, ale i podpora
klienta v zapojení se do společenského dění. Služba poskytuje pečující rodině či blízkým osobám čas na nezbytný
odpočinek.
Odlehčovací službu jsme v roce 2017 poskytli 113 uživatelům – 83 ženám a 31 mužům. Uzavřeli jsme 163
smluv o jejím poskytnutí. Průměrná obložnost v roce 2017 činila 88 %.

			nepřetržitý

Působnost:

		

Pardubický kraj, celá ČR

Telefon: 			

466 030 617, 466 687 302, 777 765 849

E-mail:

simeon.info@skp-centrum.cz

			

Facebook:			

Zhodnocení služby v roce 2017
V průběhu roku probíhaly pravidelné návštěvy muzikoterapeutky, uživatelé se aktivně účastnili. V dubnu vzniklo
nové pracovní místo pracovníka v sociálních službách – aktivizační pracovnice, která formou aktivizací udržovala
a prohlubovala schopnosti a dovednosti klientů. Uživatelé měli možnost využít každé dopoledne nabídku aktivizačních
činností zaměřených na procvičení jemné motoriky, jednoduché cviky, procvičení paměti, nácvik chůze. Nabídka
aktivizací je různorodá (vyrábění, zpěv, tematické povídání, tanec, hry, kvízy aj) a každý den probíhá jinak. Využívána
je téměř všemi uživateli. Dle potřeby (nejméně jedenkrát měsíčně) dochází do domova také pedikérka a kadeřnice.

Domov Simeon

Proběhla opakovaná vystoupení žáků Základní školy Horní Jelení, ZUŠ Holice a žáků MŠ Horní Jelení. Děti z místní školní
družiny jednou měsíčně docházejí za klienty Domova Simeon, hrají s nimi společenské hry, předčítají jim, připravují si
soutěže. O prázdninách dvakrát proběhlo vystoupení dětí z hudebního tábora Radost Horní Jelení.
V pondělí se konají pravidelné bohoslužby, které navštěvují také obyvatelé domu s pečovatelskou službou
a obyvatelé města Horní Jelení. V úterý chodí uživatelům domova předčítat knihovnice. Při středečním filmovém klubu jim
pouštíme film na přenosné plátno. Čtvrteční dopoledne patří pečení. Uživatelům je dále nabízena možnost vycházek
do okolí domova. Zapojili jsme se do projektu Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata, kdy anonymní dárci z řad
veřejnosti plnili sny našich klientů (exkurze na letišti Čáslav, dárkové potravinové koše, oblečení, kosmetika aj.). Součástí
byl i vánoční koncert, uskutečněný v našem zařízení. Pro naše klienty zahrála Křídlovanka.

Obložnost v jednotlivých měsících v roce 2017
77%

Leden

90%

Únor

86%

Březen

95%

Duben
Květen

90%

Červen

90%

Červenec

96%

Srpen

96%

Nově byly z prostředků Nadace AGROFERT zakoupeny teleskopické zástěny, antidekubitní matrace a transportní
podložky. Ve společenské místnosti byl zřízen relaxační koutek včetně hvězdného nebe.

90%

Září

88%

Říjen
81%

Listopad

80%

Prosinec
Ženy 11
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Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením
Druh služby:

		

domovy pro osoby se zdravotním postižením

Forma služby:

		

pobytová

Sídlo služby:			

K Dubu 711, Horní Jelení

Kapacita:				

4 lůžka (2 pokoje)

Provoz:

nepřetržitý

			

Působnost:

		

Služba byla poskytnuta šesti uživatelům (pět žen, jeden muž). Průměrná obložnost činila 100 %.

Pardubický kraj, celá ČR

Telefon: 			

466 687 302, 777 765 849

E-mail:

simeon.info@skp-centrum.cz

			

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

pečovatelská služba

Forma služby:

terénní

		

Místo provozování služby:		

K Dubu 702, Horní Jelení

Kapacita:

33 klientů/měsíc

		

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

Provoz: 			
				

PO–NE 8.00–14.00 hodin
mimo tuto dobu na základě individuální domluvy

Působnost:

Horní Jelení a okolí

		

Telefon: 			

466 687 302, 606 371 136

E-mail:

simeon.info@skp-centrum.cz

			

ženy
muži

Únor

ženy
muži

12

Březen

ženy
muži

12

Duben

ženy
muži

12

Květen

ženy
muži

12

Červen

ženy
muži

13

Červenec

ženy
muži

13

Srpen

ženy
muži

13

Září

ženy
muži

13

Říjen

ženy
muži

11

Listopad

ženy
muži

11

Prosinec

ženy
muži

11

Zhodnocení služby v roce 2017
Klienti pečovatelské služby mají možnost účastnit se vystoupení a kulturních akcí pořádaných v Domově Simeon. V roce
2017 se klienti zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Všechna jejich vánoční přání byla splněna prostřednictvím
zapojené veřejnosti.
V roce 2017 se stala součástí pracovního týmu služby nová pracovnice v sociálních službách na částečný úvazek,
která vykrývala v případě krizových stavů přímou péči v terénu. V současné době máme dvě pracovnice v sociálních
službách na DPP nebo DPČ, které zabezpečují chod o svátcích a víkendech. Po celý rok si služba udržuje téměř plnou
kapacitu (33 klientů), pracovnice zajíždějí častěji do vzdálenějších obcí (Radhošť – nejméně dvakrát denně každý
den, Dobříkov – ve všední dny dvakrát denně). Průměrně pracovnice vykazují 106 hodin přímé péče za měsíc. Služba
je personálně rovnoměrně pokryta.

Počet uživatelů v jednotlivých měsících v roce 2017
Leden

V roce 2017 využilo naši službu 44 klientů (16 mužů a 28 žen), z toho 11 bylo nových. Klientům jsme
poskytli 1 155 hodin přímé péče v jejich rodinném prostředí.

24

12
22

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

21
22
22
23
21
21
21
21
21
21
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Ošetřovatelská služba (Domácí zdravotní péče)
Druh služby:			

domácí zdravotní péče

Forma služby:

terénní

		

Sídlo služby:		

Jana Palacha 324, Pardubice

Kapacita:

380 pacientů za rok

Provoz:

		
			

Působnost:

		

V roce 2017 jsme ošetřili 398 uživatelů (z toho 149 mužů a 249 žen).

nepřetržitý provoz poskytování péče

Zhodnocení služby v roce 2017

Pardubice a okolí, Holice a okolí

Trvalý nárůst pacientů a výkonů je obrazem nejen dosažitelnosti domácí zdravotní péče, za což patří velký dík
praktickým lékařům a ošetřujícím lékařům z nemocnic, kteří tuto péči indikují, ale je i signálem o nárůstu zdravotních
potřeb v rostoucí skupině seniorů.

Telefon: 			

466 799 077, 777 765 836

E-mail:

sestry@skp-centrum.cz

			

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

Udržitelnost setrvání seniorů v domácím prostředí za spolupráce zdravotně sociálních služeb patří mezi priority
komunitního plánu města Pardubic. Aktivace a koordinace služeb, podpora pečujících a návaznost dalších podpůrných
skupin vyžaduje velké množství aktuálních informací z různých služeb a schopnost mezioborové spolupráce.
V rámci zkvalitňování naší služby jsme zajistili specializační postgraduální vzdělávání sester v oboru komunitní
ošetřovatelská péče a ošetřovatelská péče v psychiatrii, dále specializační kurzy pro jednotlivé zdravotní úkony.
Jsme členy pracovní skupiny „Systém hlášení nežádoucích událostí“ a zajišťujeme sběr dat pro Ústav zdravotnických
informací a statistiky, kde se podílíme na tvorbě Metodik.

Věkové rozvržení klientů v roce 2017
86%

nad 65 let
20 - 65let
do 19 let

13%
1%
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Dům na půli cesty
Druh služby:		

domy na půl cesty

Forma služby:

pobytová

Sídlo služby:		

Jungmannova 2550, Pardubice

Kapacita:

11 jednolůžkových pokojů

Provoz:

		

Poskytujeme sociální službu osobám ve věku 18–26 let, které odchází ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní
rodinné péče, jsou bez funkčního rodinného zázemí nebo se ocitly v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím
nabízených činností podporujeme tyto mladé lidi, aby se aktivně podíleli na změnách vedoucích k osamostatnění
a uplatnění ve vlastním životě. Snažíme se vést uživatele služby k ekonomické nezávislosti, aby svým aktivním přístupem
rozvíjeli schopnosti a dovednosti potřebné pro uplatnění v běžném životě. Mimo jiné také poskytujeme psychickou
podporu a pomoc při doprovázení klientů k soudům, na úřady, k lékařům či na pracovní pohovory.
V roce 2017 využilo službu celkem 30 uživatelů, z toho 17 žen a 13 mužů. Průměrná roční obložnost
se pohybovala kolem 74 %. Dům na půli cesty v roce 2017 obdržel 31 žádostí o ubytování od 15 žen
a 16 mužů.

nepřetržitý

Působnost:

Pardubice, Pardubický kraj

Telefon: 		

464 629 612, 774 658 590

Zhodnocení služby v roce 2017

E-mail:

dpc.info@skp-centrum.cz

V roce 2017 byl Dům na půli cesty nově vymalován, provedla se částečná rekonstrukce pokojů a výměna dveří. Tuto
změnu uvítali všichni uživatelé a aktivně se podíleli na úklidu prostor.

		

Pracovníkům se i nadále dařilo spolupracovat v síti sociálních služeb s jinými organizacemi, čímž mohli efektivněji
pracovat s cílovou skupinou. Navázali také spolupráci s pracovní agenturou, která nabízela pracovní místa našim
uživatelům a přizpůsobila se jejich možnostem. Dům na půli cesty poskytoval exkurze středním školám, vysokým školám
a ústavům. V červnu byl uspořádán den otevřených dveří. Pracovníci se také podíleli na uskutečnění Veletrhu sociálních
služeb. I nadále se jim podařilo udržet v chodu i sociální dílnu pro uživatele, kteří nestudují a nemají zaměstnání, a stále
ji shledávají jako velice přínosnou.
Pracovníci s uživateli také tradičně slavili Vánoce, kterých se tentokrát účastnili i bývalí uživatelé, kteří již dříve odešli do
vlastního bydlení. Spolu s přítomnými vzpomínali na svůj pobyt zde, sdíleli své zkušenosti a motivovali je k řešení jejich
situace.
Obložnost Domu na půli cesty
72%

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

68%
62%
92%
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Azylový dům pro muže
Druh služby:		

azylové domy

Forma služby:

pobytová

Sídlo služby:		

Milheimova 694, Pardubice

Kapacita:

23 lůžek (6 pokojů)

Provoz:

		

nepřetržitý

Služby poskytujeme mužům starším 18 let, kteří se ocitli v situaci, kterou považují za nepříznivou. Obvykle bývá spojena
se ztrátou bydlení. Prostory azylového domu nabízejí těmto mužům důstojné podmínky k zajištění základních životních
potřeb. Snažíme se motivovat uživatele služby k aktivnímu přístupu při řešení jejich životní situace a k návratu zpět do
společnosti. Zprostředkováváme jim kontakt s dalšími sociálními službami, lékaři, úřadem práce apod. Podporujeme a
rozvíjíme individuální schopnosti a dovednosti klientů a pomáháme jim nalézt nový životní směr.
Služeb azylového domu využilo 52 mužů. Průměrná roční obložnost činila 62 %. Z Pardubic bylo 24 klientů,
14 mužů pocházelo z jiných měst a obcí Pardubického kraje a 14 mimo tento kraj.

Působnost:

Pardubice, Pardubický kraj

Zhodnocení služby v roce 2017

Telefon: 		

464 629 249, 777 765 850

E-mail:			

adm@skp-centrum.cz

Služba byla poskytována nepřetržitě po celý rok. Prostory proběhly rozsáhlou rekonstrukcí v období od června do září.
Ta přispěla k modernizaci sociálního zařízení a zároveň zlepšení podmínek pro hygienu i pro uživatele s pohybovými
problémy. Na konci roku byly zhotoveny nové skříně do pokojů, a to díky finančnímu daru od společnosti Lesy České
republiky, s. p.
Službu využili uživatelé různého věku, nejmladšímu bylo 20, nejstaršímu 72 let. Pomoc v azylovém domě využívají muži z
ulice, po návratu z výkonu trestu, nocleháren, z domů na půli cesty, ubytoven či bytů.
Nejčastěji potřebovali uživatelé pomoc v oblasti hledání práce, hledání vhodného bydlení, řešení dávek hmotné
nouze, řešení dluhové problematiky, zdravotního stavu aj.

Věkové rozvržení klientů v roce 2017
18 - 26 let

5
20

27 - 45 let

21

46 - 64 let
65+ let

6

27

Noclehárna pro muže
Druh služby:		

noclehárny

Forma služby:

ambulantní

Sídlo služby:		

Milheimova 694, Pardubice

Kapacita:

12 lůžek (2 pokoje)

Provoz:

		

denně

Dospělým mužům bez přístřeší zajišťujeme důstojné podmínky k uspokojení základních lidských potřeb. Nabízíme hlavně
přenocování, ale i zajištění podmínek pro osobní hygienu i pro přípravu stravy. Muži mohou tuto instituci využívat
opakovaně a kromě výše zmíněných služeb jsou jim nabídnuty i informace a podpora pro jejich nepříznivé životní
situace.
V roce 2017 jsme poskytli službu 130 uživatelům. Průměrná roční obložnost byla 72 %. V noclehárně bylo
poskytnuto 3 146 noclehů a uskutečněno 3 734 kontaktů a 294 konzultací se sociálním pracovníkem.

19.00–7.30 hodin

Zhodnocení služby v roce 2017

Působnost:

Pardubice, Pardubický kraj

Telefon: 		

464 629 249, 777 765 850

E-mail:			

adm@skp-centrum.cz

V roce 2017 proběhla v noclehárně řada stavebně technických změn, které se týkaly především komplexní rekonstrukce
sociálního zařízení a také chodby. Byly vybudovány dvě nové toalety a rozšířeny sprchové kouty, které jsou navíc
bezbariérové, čímž se jednoznačně zvýšila úroveň poskytovaného hygienického servisu.
V rámci sociálního poradenství jsme dále pokračovali v mapování potřeb uživatelů regionálními kartami, kde jako
jejich nejčastější potřeby jsou uváděny zejména základní stabilizace (přespání, hygiena, strava), poradenství v oblasti
následných sociálních služeb a také poradenství v oblasti vyřízení dokladů a sociálních dávek. Všechny tyto potřeby
byly v průběhu poskytování služby uživatelům saturovány.

Obložnost v jednotlivých měsících v roce 2017
Leden

87%

Únor

87%
90%

Březen
61%

Duben

83%

Květen
73%

Červen
Červenec

31%
63%

Srpen

89%

Září

85%

Říjen
71%

Listopad
Prosinec

45%
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Noclehárna pro ženy
Druh služby:		

noclehárny

Forma služby:

ambulantní

Sídlo služby:		

Na Spravedlnosti 803, Pardubice

Kapacita:

6 lůžek (2 pokoje)

Provoz:

		

denně

Poskytujeme ženám bez přístřeší pomoc, důstojné uspokojení základních lidských potřeb a podporujeme je v řešení
jejich životní situace. Noclehárna umožňuje nocleh, stravu, večer a ráno, náhradní ošacení, hygienický servis, sociální
poradenství, pomoc při vyřizování osobních a úředních záležitostí, podání informací, doporučení následných
návazných služeb či zprostředkování další potřebné pomoci.
Nocleh jsme poskytli 38 ženám. Služba byla využívána 365 dní v roce a bylo umožněno 1793 noclehů.
Zhodnocení služby v roce 2017

19.00–7.30 hodin

Působnost:

Pardubice, Pardubický kraj

Telefon: 		

466 636 077, 777 765 835

Průměrná roční obložnost se oproti loňskému roku zvýšila na téměř 82 %, nejvyšší byla zaznamenána v únoru a v dubnu,
nejméně byla služba využívána v květnu a v lednu.
Klientky mohly za poplatek 30 Kč využít nocleh, dále hygienický servis a potravinovou pomoc (studená snídaně
a večeře, čaj). Byl pro ně připraven sociální šatník a také si mohly vyprat prádlo. Do vybavení prostor služby přibyla
vedle rychlovarné konvice také lednice, mikrovlnná trouba a fén na vlasy.
Mezi nejčastější problémy, které klientky řešily, patřilo především hledání navazujícího bydlení, dále hospodaření
s finančními prostředky, pomoc při hledání zaměstnání či zajištění zdravotní péče.

Obložnost v jednotlivých měsících v roce 2017
74%

Leden

92%

Únor

88%

Březen

91%

Duben
Květen

68%
90%

Červen
83%

Červenec

84%

Srpen

82%

Září
Říjen
Listopad
Prosinec

74%
80%

Ženy 11

79%
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Nízkoprahové denní centrum
Druh služby:		

nízkoprahové denní centrum

Forma služby:

ambulantní

Sídlo služby:		

Jana Palacha 324, Pardubice

Kapacita:

25 uživatelů v jeden okamžik

Provoz:

		

PO–PÁ

Osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou bydlení starším 18 let pomáháme při řešení jejich nepříznivé
životní situace a snažíme se zmírňovat následky této situace. Každý všední den nabízíme klientům bezpečné zázemí,
potravinovou pomoc v podobě instantní polévky, kávy a čaje, možnost vysprchovat se, vyprat prádlo a použít
oblečení z charitativního šatníku. Zároveň zde klienti mohou využít sociální poradenství a servis prodeje časopisu Nový
prostor. Odborný tým pomáhá uživatelům udržet alespoň minimální osobní komfort.
Za pomoci sociálního poradenství pracujeme na tom, aby se jejich situace dále nezhoršovala, a zároveň pomáháme
udržet jejich přijatelný zdravotní stav (monitorujeme šíření infekčních nemocí). Díky službě se výrazně omezil počet lidí
bez domova na veřejných prostranstvích.

9.00-15.00 hodin

Působnost:

Pardubice, Pardubický kraj

Telefon: 		

466 632 266, 773 099 585

E-mail:			

ndc@skp-centrum.cz

Facebook: 		

Noc venku Pardubice

V roce 2017 byla služba poskytnuta 207 klientům, se kterými proběhlo 1 159 konzultací. Služba byla
otevřena 249 dní, v průměru ji navštívilo 70 lidí za měsíc.
Zhodnocení služby v roce 2017
Během roku 2017 se cílová skupina výrazně nezměnila, typickým klientem byl muž ve středních letech, většinou okolo
padesáti let. Během letních měsíců jsme pocítili lehký nárůst mladších klientů okolo 30 let. Velkým problémem v tomto
roce byl nárůst klientů ve špatném zdravotním stavu, kdy se jim velmi často volala záchranná služba. Problémem byli
zvláště klienti, kteří se velmi špatně pohybují, protože pro ně není služba uzpůsobena.
Mimo zajištění základních životních potřeb nejčastěji klienti naši službu vyhledávali proto, abychom jim pomohli získat
doklady, vyplnit formuláře na úřadu práce nebo hledat práci a bydlení. Během roku se navýšil počet klientů, kteří využili
našich služeb mimo otevírací dobu – nechtěli přijít do kontaktu s ostatními osobami.

Počet klientů v jednotlivých měsících v roce 2017
Leden

82

Únor

82
76

Březen
Duben

66

Květen

64

Červen

63

Červenec

65
68

Srpen
Září

65
75

Říjen
Listopad
Prosinec

Dařilo se prohlubovat spolupráci s ostatními službami pro osoby bez přístřeší, kam klienti od nás odcházeli, nebo
naopak z těchto služeb přicházeli. Dále se pracovníci díky úzké spolupráci s lékařkou pro osoby sociálně vyloučené
soustředili na zdravotní stav klientů a došlo k rychlému řešení aktuální situace. Nicméně špatné zkušenosti a strach
z nového stále u některých uživatelů přetrvává a je těžké je motivovat k řešení.

63
65

30

Nízkoprahové denní centrum – terénní programy
Druh služby:		

terénní programy

Forma služby:

terénní

Sídlo služby:		

Jana Palacha 324, Pardubice

Kapacita:

10 uživatelů v jeden okamžik

Provoz:

		

PO-PÁ

7.00–15.00 hodin

Aktivně vyhledáváme a kontaktujeme osoby bez přístřeší nebo tímto jevem ohrožené. V jejich přirozeném prostředí jim
terénní program poskytuje základní sociální poradenství a kontakty na návazné služby (noclehárny, azylové domy,
úřady práce). Díky tomu se klienti lépe orientují ve své situaci. Náš tým se snaží klienty motivovat ke změně životního stylu.
Zároveň se pokoušíme informovat veřejnost o problematice života osob bez přístřeší. Díky spolupráci týmu s asistentkou
prevence kriminality a sociální kurátorkou je zmapována oblast města Pardubic a okolí.
Pracovníci poskytli pomoc a podporu 102 klientům, s nimiž provedli 1 216 kontaktů, a to během 187 dnů
v roce.
Zhodnocení služby v roce 2017

Působnost:

Pardubice a okolí

Telefon: 		

461 102 384, 773 099 585

E-mail:			

teren.ndc@skp-centrum.cz

Během roku 2017 se prohlubovala důvěra s již stálými klienty, ale zároveň se podařilo i získávat klienty nové. Díky
dobré motivaci ke změně jich začalo sedm bydlet a tři byli umístěni na LDN. Stejně jako v letech minulých se pracovníci
snažili zmapovat Pardubice a přilehlé okolí. Pravidelně docházeli nejen do stávajících lokalit (centrum, Polabiny, Dukla,
Dubina), ale monitorovali i lokality nové (Rosice, Rybitví atd.). Díky použití MHD a jízdních kol mohli pracovníci zmapovat
větší část města za kratší čas. Ke konci roku byly upraveny i prostory pro ně.
Spolupráce se prohlubovala – vzhledem zhoršenému zdravotnímu stavu klientů – i se zdravotně sociálním oddělením
nemocnice Pardubice a lékařkou pro osoby sociálně vyloučené. Pracovníci u cílové skupiny v terénu pocítili nárůst
věku, typickým člověkem na ulici se stal muž kolem šedesáti let. Důvodem může být nízká nezaměstnanost a těžší
zaměstnávání starších osob.
Díky navázané důvěře k týmu pracovníků žádali častěji klienti o doprovod na úřady nebo i k lékaři, čehož si velmi
vážíme. Na začátku roku došlo k rozvozu dek a teplého oblečení, které jsme dostali od Nadačního fondu 2P, těm
osobám, které se obtížně pohybují, aby v zimním období byly zabezpečeny jejich základní životní potřeby.

Počet klientů v jednotlivých měsících v roce 2017
Leden

24
33

Únor

39

Březen
34

Duben

32

Květen

54

Červen
37

Červenec

44

Srpen

41

Září

44

Říjen
Listopad
Prosinec

25
32

31

Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené děti a rodiny

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem předkládaného projektu je Zefektivnění poskytování služeb a péče pro děti a rodiny ohrožené
sociálně nepříznivou situací navázáním dlouhodobé spolupráce aktérů služeb na místní úrovni.

Název projektu: Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené děti a rodiny
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000989
Období realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Obsah projektu:
Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, příp. posílení spolupůsobnosti a návaznosti pomáhajících aktérů
služeb pro ohrožené děti a rodiny na území města Pardubic s cílem najít a pomoci jim v řešení jejich nepříznivé
situace. V rámci projektu dojde k nastavení mezioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny a
dojde k zapojení více subjektů při hledání řešení jejich problému.

Kazuistická setkání úspěšně zahájena
V roce 2017 zaznamenal projekt výrazný posun v realizaci plánovaných klíčových aktivit. Byla realizována
všechna plánovaná kazuistická setkání, jejichž cílem bylo identifikovat problémy ve spolupráci i celkově v síti
služeb pro ohrožené děti a rodiny. Nedlouho po prvním setkání vyrazila skupina deseti zástupců sítě těchto služeb
na zkušenostní cestu za partnerem projektu do slovenské Banské Bystrice. Návštěvu nám zástupci slovenského
městského úřadu oplatili setkáním v Pardubicích ve dnech 6. 9. – 8. 9. 2017.

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 - Přípravná fáze projektu

Celkem se uskutečnilo šest kazuistických setkání, z nich byla vybrána hlavní témata pro návaznou fázi projektu –
metodická setkání. V roce 2017 také došlo k částečné personální obměně projektového týmu, a to na pozici
analytického pracovníka.

KA 2 - Čerpání zkušeností u zahraničního partnera (zahraničního experta)
KA 3 - Zpracování Analýzy systému péče o ohrožené děti a rodinu na území města Pardubic

Partneři projektu:

KA 4 - Realizace kazuistických setkání

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

KA 5 - Realizace pracovního setkání zahraničního partnera/experta v Pardubicích

Mesto Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

KA 6 - Realizace metodických setkání

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

KA 7 - Zpracování Metodického manuálu - systémové řešení krizových situací

Statutární město Pardubice, www.pardubice.eu

KA 8 - Uspořádání závěrečné konference projektu
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Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální
služby – „Služba podpory bydlení“
ambulantní, terénní

Název projektu: Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální služby – „Služba podpory bydlení“

Sídlo:			

Jana Palacha 324/1, Pardubice

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

Kapacita:

max. 100 klientů/rok

Období realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 7. 2019

Působnost:

Pardubice

Telefon: 		

461 102 337, 773 093 585

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

E-mail:

spb@skp-centrum.cz

Forma:

		

		

Facebook: 		

Zhodnocení služby v roce 2017

Služba podpory bydlení

Počet nových uživatelů
Leden

ženy
muži

Únor

ženy
muži

Březen

ženy
muži

Duben

ženy
muži

Květen

ženy
muži 1

Červen

ženy
muži 1
muži

Červenec

ženy
muži

Srpen

ženy 1
muži

Září

ženy
muži

Říjen

ženy
muži

Listopad

ženy
muži

Prosinec

ženy 1
muži

6
2

14

5
11

7
9
9
3
8
6

2
5
3
3

3
2

9

Posláním služby je pomoci získat klientům potřebné kompetence ke zvládnutí jejich nepříznivé sociální situace a
dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti, a to především za účelem udržení nebo
opětovného získání standardního bydlení, uplatnění na běžném trhu práce a vedení klienta k standardnímu způsobu
života a jeho zapojení do aktivit rozvoje společnosti. Monitorujeme a mapujeme sociální potřeby a problémy lokality,
zabýváme se návrhy řešení potřeb a problémů a zajišťováním podpory a integrace všech dostupných prostředků k
realizaci cílů komunity. Současně podporujeme participaci všech zainteresovaných subjektů.
V roce 2017 jsme v rámci Klíčových aktivit projektu navázali a nastavili spolupráci s organizacemi, které mají stejnou
nebo podobnou cílovou skupinu, a uspořádali den otevřených dveří (KA 1). Pravidelně jsme docházeli na komerční
ubytovny v Pardubicích (KA 2). Uspořádali jsme čtyři platformy na témata Problematika bydlení a představení služby
SPB, Setkání služeb za účelem úpravy vzájemné spolupráce, Náhrada škody pro oběti trestných činů, Problematika
zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek (KA 3). V rámci individuální práce s klienty bylo do služby přijato 122
uživatelů (63 mužů, 59 žen), proběhlo celkem 906 konzultací (KA 4). Uskutečnilo se šest aktivizačních, asistenčních a
motivačních programů pro cílovou skupinu na témata dluhové problematiky, bydlení, nájemních smluv či novel z ÚP (KA
5).
Klíčové aktivity projektu:
KA 1) Navázání spolupráce a nastavení mechanizmů
KA 2) Monitoring lokality, práce s cílovou skupinou

4
4
4

KA 3) Tvorba platformy pro koordinaci sítě se zapojením cílové skupiny
KA 4) Individuální práce s cílovou skupinou
KA 5) Realizace aktivizačních, asistenčních a motivačních programů pro cílovou skupinu
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Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící
náhradní rodinnou nebo ústavní péči
Název projektu: Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící náhradní rodinnou nebo ústavní péči
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003872
Období realizace projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Obsah projektu:
Předkládaný projekt je zaměřen na zefektivnění práce aktérů, jejichž činnost je zaměřena na podporu mladých lidí
opouštějících náhradní rodinnou péči a ústavní péči. V rámci systému podpory dojde k nastavení nástrojů přípravy mladých
lidí k opuštění náhradní rodinné a ústavní péče a ke hledání vhodných forem podpory pro osoby, které náhradní péči již
opustily, s cílem předcházet vzniku nepříznivých situací v procesu sociálního začleňování.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem předkládaného projektu je zefektivnění a provázání poskytovaných služeb pro mladé
lidi opouštějící náhradní péči a zajištění spolupráce v síti služeb, vedoucí k úspěšné přípravě těchto
osob na začlenění do běžné společnosti a zajištění potřebné podpory po opuštění náhradní péče
po dobu nutnou k překonání překážek spojených s touto změnou.
V rámci realizace projektu bude hlavní cíl naplňován prostřednictvím následujících dílčích cílů:
Dílčí cíl č. 1: Formální nastavení spolupráce aktérů poskytujících náhradní výchovnou a návaznou péči
pro mladé lidi
Dílčí cíl č. 2: Zefektivnění spolupráce a zvýšení provázanosti jednotlivých subjektů poskytujících služby
pro mladé lidi opouštějící náhradní péči v Pardubickém kraji
Partneři projektu:
Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, www.vychovnyustavbrandys.cz

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 – Přípravná fáze projektu
KA 2 – Analýza zahraničních modelů návazné péče o mladé lidi opouštějící náhradní péči
KA 3 – Analýza systému náhradní péče a potřeb mladých lidí umístěných v náhradní péči
KA 4 – Setkávání odborných pracovníků
KA 5 – Tvorba Metodiky sociální práce s mladými lidmi opouštějícími náhradní rodinnou péči a ústavní péči
KA 6 – Ověření v praxi
KA 7 – Závěrečná konference
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Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Forma:

		

komunitní práce

Sídlo:

		

Čs. armády č. p. 1181, Ústí nad Orlicí

Posláním Komunitní práce v Ústí nad Orlicí SKP-CENTRUM, o.p.s., je pomáhat při procesu sociálního začleňování
osob žijících na území města.

Telefon: 		

774 584 822, 608 842 803

V roce 2017 využilo Komunitní práci v Ústí nad Orlicí 71 uživatelů, s nimiž proběhlo 690 setkání.

E-mail:

tprluo@skp-centrum.cz

Projekt komunitní práce poskytuje aktivní pomoc zhruba 40 klientům měsíčně. Klienti potřebují zejména podporu při
styku s veřejnými institucemi, při řešení bytové otázky, při udržování bydlení, motivaci k zapojení na trhu práce nebo
pomoc při řešení sousedských vztahů. Největším problémem za uplynulé období je neprodlužování nájemních smluv
u nájemníků s dluhy u města a jejich velmi těžká situace s hledáním nového bydlení.

		

Facebook:		

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

V rámci komunitní práce bylo také vytipováno pět osob tzv. lídrů, kteří zastupují jednotlivé vyloučené lokality
ve městě (Hylváty, ul. J. K. Tyla, ul. Svatopluka Čecha, Kerhartice, Staré Oldřichovice). S jednotlivými lídry byla
zahájena intenzivní spolupráce, která vede k posilování jejich kompetencí přirozenou a nenásilnou formou a která
je navázána na jejich aktuální potřeby.

Název projektu: Komunitní práce v Ústí nad Orlicí
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/16_047/0007306
Období realizace projektu: 1. 4. 2017 – 28. 2. 2018

V průběhu listopadu proběhla dvě jednání platforem v Ústí nad Orlicí. První setkání proběhlo na téma Problematika
nepojistných dávek, rekvalifikace a nezaměstnanosti. Tohoto setkání se zúčastnili pracovníci úřadu práce, kteří
přítomným lídrům představili novely pro rok 2018. Druhé setkání se uskutečnilo na téma Bytová problematika města
Ústí nad Orlicí, kdy se lídři seznámili se směrnicí pro nakládání s byty a s procesem uzavírání nájemních smluv, ale
i s informacemi o postupu oprav a rekonstrukcí městských bytů. Lídři z jednotlivých lokalit poté přenesli informace,
které se dozvěděli na jednotlivých setkání, do svých lokalit. Za tímto účelem byl vytvořen zpravodaj (občasník)
RUnO, který s pomocí pracovníku projektu tvořili sami lídři na pravidelných schůzkách.
V rámci komunitní práce proběhla v létě akce s názvem Máme prázdniny. Odehrála se na ulici J. K. Tyla a navštívilo
jí více než 70 dětí a dospělých. Akce posloužila k seznámení lídrů s místními pracovníky, například s manažerem
prevence kriminality. V průběhu odpoledne se uskutečnila přednáška s ukázkou práce městské policie. Komunitní
akce se setkala s velkým ohlasem a zájmem ze strany klientů, kteří by chtěli v této tradici pokračovat i v následujícím
období.
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Co se v roce 2017 událo
Pardubický ples médií a charity
V sobotu 18. února se v pardubickém společenském a kulturním centru ABC klub uskutečnil šestý ročník plesu médií
a charity. Celým večerem provázel moderátor Martin Vencl, k tanci hrála oblíbená hořická hudební formace Ego
Retro Music. Výtěžek z prodaných losů, 28 400 korun, i letos pomůže dobré věci – poslouží na zvelebení vnitrobloku
azylového domu.

S tenisovou raketou se hrálo pro Centrum pro děti
Čtvrtý ročník tenisového zápasu Open Cup se uskutečnil 26. května. Turnaj pořádala společnost SKP-CENTRUM, o. p.
s., společně s GrECo JLT Czech Republic, s. r. o., a LTC Pardubice. Vynesl 5 200 Kč, které budou použity ve prospěch
Centra pro děti.

Plavba lodí
Při příležitosti 25. výročí založení společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., se uskutečnila plavba na výletní lodi Arnošt
z Pardubic. Zúčastnili se jí příznivci, partneři i zakladatelé organizace SKP-CENTRUM, o.p.s. Vyplulo se z přístaviště
v Pardubicích a doplulo až do Kunětic.

Zdeněk Izer vydražil v Pardubicích téměř 130 tisíc
Celých 123 500 Kč! To je výsledek benefiční dražby, ve které se v neděli 10. prosince dražila díla významných
českých umělců. Zapojili se nejen partneři a příznivci organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., ale také lídři českých firem
a zájemci o umění. Více než 60 hostů se mohlo ucházet o 17 uměleckých děl – mezi nimi například o plastiku Darji
Čejkové, Madonu sochaře Františka Bálka, litografii Kurta Gebauera anebo grafický list herečky Blanky Bohdanové.
Vydražené částky a s nimi velká radost byly výsledkem této charitativní akce, která spolu s vánočními motivy ozdobila
prostory pardubického zámku. Velmi úspěšné bylo také vystoupení chlapeckého sboru Bonifantes, které skvěle ladilo
se sváteční atmosférou druhé adventní neděle. Vydražená částka putovala na obnovu vnitrobloku azylového domu.

Putovní výstava
V pondělí 11. září byla na Krajském úřadě v Pardubicích zahájena putovní výstava fotografií mapující činnost
společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. Výstava byla pořádána při příležitosti 25 let od založení organizace. Šestnáct
fotografií umístěných na papírových kartonech zachycuje služby organizace. Fotografie pořídil pardubický fotograf
Tomáš Kubelka. Zachytil na nich činnost terénních, pobytových a ambulantních služeb. Dokumentuje pracovníky i klienty
v běžných situacích, bez jakékoliv stylizace. Prostřednictvím fotografií vstoupí diváci nejen do prostorů organizace, ale
i do domácího, a tedy přirozeného prostředí klientů.

Den otevřených dveří ve Službě podpory bydlení
Služba podpory bydlení se v úterý 28. února představila veřejnosti. Návštěvníci se seznámili s činností, cíli a plány
služby. Následovalo promítání fotografií Hosté na zemi Petra Macla.
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Den otevřených dveří v NZDM Free klub
Dne 30. května otevřel NZDM Free klub své dveře veřejnosti. Návštěvníci měli možnost si jej prohlédnout a vyzkoušet
různé volnočasové aktivity, které nabízí. Také si mohli popovídat s pracovníky o tom, co jejich práce obnáší a pro
koho je vlastně klub určen. Na zahradě klubu na návštěvníky čekaly sociální pracovnice z terénního programu, které
prezentovaly svou službu a vše, co k ní patří. Dopoledne klub navštívilo několik tříd pardubických škol, a tak se učitelé
i žáci mohli s prostředím klubu blíže seznámit.
Den otevřených dveří v NZDM EMKO
Ve středu 4. října proběhl v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež EMKO ve Vysokém Mýtě den otevřených dveří.
V tento den byla jedinečná možnost prohlédnout si všechny prostory zařízení. Menší návštěvníci měli možnost zahrát si
hru Člověče, nezlob se. Mimo nich se dne otevřených dveří zúčastnili pracovníci Městského úřadu ve Vysokém Mýtě,
ale také rodiče, kteří si prostory prošli a doptávali se, co jsme za službu a jaké tu jsou pro jejich děti možnosti. Celkem
se této akce zúčastnilo 56 lidí.
Den otevřených dveří v azylovém domě ve Vysokém Mýtě
Ve čtvrtek 12. října 2017 se v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě konal den otevřených dveří.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si interiéry a dozvědět se, jak služba, která pomáhá ženám a matkám s dětmi
překlenout složité životní období, funguje. Odpoledne se mohli zúčastnit tvořivé dílny.
Na prohlídce Domu na půli cesty
V úterý 27. června proběhl den otevřených dveří pobytové sociální služby Dům na půli cesty. Kromě prohlídky prostor,
která byla doplněna o kazuistiky a příběhy bývalých uživatelů služby, si mohli návštěvníci popovídat s pracovníky
o náplni jejich práce a o cílové skupině. Této možnosti využili jak pracovníci z oboru, tak široká veřejnost.
První ročník Noci venku ve Vysokém Mýtě
Jaké je to spát venku a být bez domova si přišli ve čtvrtek 23. listopadu zkusit účastníci prvního ročníku Noci venku
ve Vysokém Mýtě. Zima způsobila nižší návštěvnost – akce se zúčastnilo kolem čtyřiceti lidí. Pracovnice azylového
domu a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež připravily pro hosty zajímavý program, díky němuž je seznámily s
problematikou bezdomovectví. Kromě poslechu písní místních kapel mohli návštěvníci ochutnat polévku z Foot not
Bombs. Velké poděkování patří M-Klubu, který pořadatelům poskytl své prostory. V průběhu večera nezištně vystoupily
skupiny Po přechodě, Sekwenza a W.A.F.
Čáslavská základna se nechala inspirovat projektem Ježíškova vnoučata
Ve čtvrtek 14. prosince navštívili uživatelé Domova Simeon čáslavskou leteckou základnu, kam je pozval nadrotmistr
Kosina. Návštěva základny pro ně byla zajímavou možností a výjimečným zážitkem.
Ocenění za spolupráci s MěP převzala koordinátorka IC Mgr. Iva Bandžuchová
U příležitosti pětadvacátého výročí založení Městské policie Pardubice převzala koordinátorka Intervenčního centra
Mgr. Iva Bandžuchová čestnou plaketu za spolupráci, doplněnou kyticí, od ředitele MěP Bc. Rostislava Hübla. V sále
pardubického magistrátu předali primátor města a ředitel Městské policie Pardubice poděkování ve formě plaket cca
60 osobám, které během 25 let spolupracovaly s městskou policií.
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Výlet s klienty na farmu Čapí hnízdo
V sobotu 20. května byli uživatelé služeb pozváni na oslavu pátého výročí Nadace AGROFERT. Sportovního
a zábavního dne ve vzdálených Olbramovicích se zúčastnili uživatelé Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
EMKO ve Vysokém Mýtě a Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. Tímto bychom rádi
poděkovali Nadaci AGROFERT za peněžní dar 20 820 Kč, díky němuž byla uhrazena doprava uživatelů na farmu
Čapí hnízdo.

Každý má šanci na změnu
V úterý 20. června proběhl v prostorách Nízkoprahového denního centra v Pardubicích den otevřených dveří
s názvem „Každý má šanci na změnu“. Od pravého poledne si návštěvníci prohlíželi prostory denního centra. Od
pracovnic se dozvěděli, jaké činnosti služba nabízí a jak funguje terénní program pro osoby bez přístřeší. Součástí
programu byl i film Láska v hrobě, který mapuje osud dvojice bez přístřeší. Spíše než vnitřní prostory upoutaly kolemjdoucí
příběhy uživatelů služby zachycené na kartonech, které lemovaly budovu.

První ročník akce (K)roky bez násilí
Ve čtvrtek 15. června se v Tyršových sadech odehrál první ročník akce (K)roky bez násilí. Tento den je světovým dnem
proti násilí na seniorech, a právě proto se rozhodl Magistrát města Pardubice spolu s Intervenčním centrem SKPCENTRUM, o. p. s., uspořádat tuto osvětovou akci. Byla zaměřená především na seniory, kteří se snadno stávají obětí
násilí.

Ocenění kvalitní práce Intervenčního centra
Ve dnech 5. a 6. června se v Jihlavě uskutečnilo setkání zástupců pracovníků intervenčních center a Policie ČR
u příležitosti 10. výročí vzniku těchto center. Koordinátorka IC Pardubice Mgr. Iva Bandžuchová na místě převzala
Pamětní list Policejního prezidia ČR. Toto ocenění patří i všem bývalým a současným pracovníkům „pardubického
ícéčka“.

Lesy České republiky, s. p., podpořily azylový dům
Velice děkujeme společnosti Lesy České republiky, s. p., za finanční dar v hodnotě 88 000 Kč, za který jsme nechali
vyrobit skříně do pokojů v Azylovém domě pro muže v Pardubicích. Díky novému vybavení jsme zajistili uživatelům služby,
kteří u nás hledají pomoc, důstojné prostředí a kvalitnější ubytování.

Vzdělávání za pomoci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Rádi bychom touto cestou poděkovali Výboru dobré vůle, Nadaci Olgy Havlové za poskytnutí finanční podpory
30 000 Kč v programu Senior 2017. Naše pracovnice se díky ní zúčastnily akreditovaných osmihodinových kurzů; dvou
skupinových – Praktické návody pro trénování paměti se seniory a Psychohygiena a relaxační techniky, a jednoho
individuálního – Zdravé sebepojetí jako podmínka profesního růstu. Toto vzdělávání mělo přínos nejen pro jejich osobní
rozvoj, ale také pro poskytování kvalitní a profesionální péče o klienty Domova Simeon.
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Sportovní odpoledne v NZDM EMKO Vysoké Mýto
Ve středu 19. dubna se ve Vysokém Mýtě uskutečnilo sportovní odpoledne. Program byl připraven pro uživatele služeb
NZDM EMKO. Akce se zúčastnilo celkem 14 dětí. Pestrý program byl plný her a sportovních aktivit. Děti se protáhly
při zábavné rozcvičce a potom už se účastnily aktivit podle svého výběru – hra „evoluce“, lentilková schovávačka,
přetahovaná, turnaj v kopané pro mladší a starší týmy a soutěž v hodu na koš. Veselé odpoledne bylo zakončeno
předáváním cen vítězům. Všichni zúčastnění získali sladké čokoládové medaile. Sportovní odpoledne se uskutečnilo
díky grantovému programu Společně za úsměv vyhlašovanému každoročně společností Konzum, obchodní družstvo
v Ústí nad Orlicí.

Sportem proti pasivitě pošesté
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO ve Vysokém Mýtě se již pošesté zapojilo do projektu Sportem proti
pasivitě, financovaného městem Vysoké Mýto. Jeho hlavním smyslem bylo nabídnout smysluplné trávení prázdninového
volného času. Tři sportovní odpoledne probíhala ve dnech 11., 15. a 18. srpna na hřišti ZŠ Jiráskova – I. stupeň. Akcí
se opakovaně zúčastnilo celkem 40 klientů a 97 zájemců o službu, kteří se věnovali připraveným aktivitám. Sportovní
odpoledne se tentokrát neslo v duchu olympijských her. Účastníci akce se mohli zapojit do sportovních aktivit,
inspirovaných jednotlivými kontinenty. Za absolvované disciplíny děti získávaly barevné náramky, které symbolizovaly
olympijské kruhy.

„Máme prázdniny“ v Ústí nad Orlicí
V rámci služby Komunitní práce v Ústí nad Orlicí proběhla na ulici J. K. Tyla 18. července akce s názvem Máme
prázdniny. Navštívilo ji kolem sedmdesáti lidí. Akce posloužila k seznámení lídrů s místními pracovníky služby. V průběhu
odpoledne proběhla i přednáška s ukázkou práce Městské policie Ústí nad Orlicí. Děti si prohlédly policejní auto,
vyzkoušely si neprůstřelné vesty a policista s nimi pohovořil o bezpečnosti na silnici. Po sportovních výkonech si všichni
společně opekli špekáčky a dobře se bavili za doprovodu živé romské hudby, která hrála po celé odpoledne a kterou
zajistili sami místní.

Podpora i zážitek, taková byla třetí Noc venku v Pardubicích
Nízkoprahové denní centrum se již potřetí zapojilo do celorepublikové kampaně na podporu osob bez přístřeší s
názvem Noc venku. Akce se konala ve čtvrtek 23. listopadu. Vystoupil zde rodinný pěvecký sbor Klíčenky z Chrudimi.
Poté následovala improvizační skupina Paleťáci, která do své show zapojila přítomné obecenstvo. V sekci „Jak
pomáháme?“ seznámila asistentka prevence kriminality Městské policie Pardubice Miroslava Gorelčíková návštěvníky
akce se svou pracovní náplní. Krev v žilách všem zúčastněným rozproudila pardubická rocková skupina Donrvetr.
Posledním bodem letošního programu byla projekce filmu Láska v hrobě, po níž si sedm odvážných spáčů převzalo od
pracovnic kartony a ulehlo ven ke spánku.
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Poděkování Nadaci ČEZ
Rádi bychom poděkovali všem, kdo v rámci programu Pomáhej pohybem svými body přispěli na náš projekt a pomohli
nám získat 100 000 Kč od Nadace ČEZ. Finanční prostředky, které jsme získali, budou použity k úhradě na schválený
projekt s názvem Obnova vnitrobloku. Vnitroblok se nachází v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi
v Pardubicích. Projekt obnovy vnitrobloku proběhne za přispění Nadace ČEZ.

Poděkování za příspěvek z veřejné sbírky Fórum dárců v rámci programu ČSOB pomáhá regionům – podzimní
výzva
Rádi bychom poděkovali za finanční příspěvek 30 000 Kč, který jsme získali v rámci výše jmenovaného programu.
Dovolil nám pořídit do NZDM Free klub nové prvky, které vedou ke zkvalitnění služby. Jedná se o neprůhledné folie do
oken a zděnou příčku, čímž vznikla nová místnost – „konzultovna“.
Neprůhledné folie do oken nám umožnily odstranit staré ratanové zástěny, ve kterých se držel prach a které svou
funkci plnily jen částečně. Zděná příčka vytvořila nový prostor, který je využíván jako soukromý prostor pro pracovníka
a klienta. Takové místo jsme potřebovali pro rozhovory, které není vhodné řešit před ostatními, ale je využíváno také
pro psaní domácích úkolů či jakoukoliv jinou aktivitu, která vyžaduje soukromí. Získané finance nám dovolily zútulnit klub,
a zlepšit tak prostředí pro naše klienty.

Poděkování Nadaci AGROFERT
Za společnost SKP-CENTRUM, o. p. s., bychom rádi poděkovali Nadaci AGROFERT, která přispěla částkou 50 000 Kč
na náš projekt, jehož cílem je zakoupení zdravotnických pomůcek pro Domov Simeon – odlehčovací službu. Finanční
prostředky jsme získali v rámci grantové výzvy Podpora péče o seniory v domácím prostředí 2017. Díky finančním
prostředkům budou zakoupena teleskopická ramena se závěsy a stěnovými držáky, které vytvoří potřebnou intimitu
a zajistí soukromí našich uživatelů, a dále otevřená transportní podložka, kterou budou naši pracovníci používat nejen
při vstávání, ale i sedání či polohování pacientů na lůžku Usnadní jim správnou a bezpečnou pozici při provádění
úkonů. Závěsný kurt připevněný k závěsnému zvedáku ulehčí našim pracovníkům práci při hygieně klientů. Vzduchová
antidekubitní matrace je určena pro ležící klienty s rizikem vzniku dekubitů – proleženin. Díky finanční podpoře se zvýší
komfort poskytovaných služeb a usnadní našim pracovnicím manipulaci s klienty, neboť péče o seniory s sebou nese i
fyzickou námahu.
Nadace AGROFERT též přispěla částkou 175 000 Kč v rámci grantové výzvy Podpora neziskových organizací
poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem 2017 na náš projekt „Centrum pro děti“. Projekt slouží ke
spolupráci s uživatelkami Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě při výchově a vzdělávání jejich
dětí pod vedením odborného pracovníka.

Nadační fond AQUAPURA předal věcný dar Městskému azylovému domu pro ženy a matky s dětmi
AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových, již šestým rokem pomáhá pacientům, kteří se léčí s poruchou
srážlivosti krve. Své charitativní aktivity ale zaměřuje na pomoc lidem i v jiných těžkých životních situacích. Proto
ve spolupráci se svými podporovateli předal věcný dar Domovu pro matky s dětmi Hradec Králové a Městskému
azylovému domu pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. Ke klientkám těchto zařízení se tak dostalo nové ložní
povlečení, ručníky a drogerie.
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Úspěch v orlickoústecké Burze filantropie
V roce 2017 jsme se dvakrát ucházeli o přízeň donátorů v Burze filantropie, a to v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí.
Od společnosti Gama Pardubice, s. r. o., jsme získali divokou kartu a s ní i finanční podporu 5 000 Kč. Díky ní jsme mohli,
alespoň částečně, realizovat projekt Tvořírna.
V orlickoústecké Burze filantropie jsme převzali dvě divoké karty, a to od společností Iveco Czech Republic, a. s.,
a Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, v celkové hodnotě 15 000 Kč. Díky této podpoře budeme moci
v roce 2018 realizovat projekt Tudy z nudy, který připravilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO Vysoké
Mýto.

Elektrárny Opatovice, a. s., podpořily projekt Prázdniny s Free klubem
Díky finančnímu příspěvku od společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., se mohly děti a mládež z Pardubic zúčastnit
preventivně zaměřeného letního tábora. Program byl zpracován zážitkovou formou, aktivitami v přírodě, kde bylo
základem naučit se spolupracovat v týmu, dodržovat pravidla tábora, vzájemně se respektovat a chránit slabší.

Poděkování Nadačnímu fondu 2P
Rádi bychom poděkovali Nadačnímu fondu 2P za materiální dar, který tvořilo teplé oblečení, pokrývky a trvanlivé
potraviny a který byl určen nízkoprahovému dennímu centru – terénnímu programu pro potřeby osob bez přístřeší.

Centrum pro děti v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi
Centrum pro děti je určeno maminkám s dětmi předškolního i školního věku. Zaměřuje se především na přípravu dětí
ke vstupu do školek a škol, odpolední skupinové aktivity a na individuální práci s matkou a dítětem. Cílem centra
je podpora matek a upevnění a posílení jejich rodičovských schopností. Pomáhá jim rozvíjet praktické dovednosti
a rodičovské kompetence tak, aby přispěly k celkovému rozvoji dětí ve všech oblastech. Důležitou součástí těchto
aktivit je spontánní posilování vztahu mezi matkou a dítětem. CD uživatelkám pomáhá při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě. Poskytuje a zprostředkuje poradenství při výchově a vzdělávání dítěte.
V roce 2017 jsme zorganizovali pro maminky a děti mnoho zajímavých akcí a aktivit. Mezi ně patřil únorový karnevalový
rej masek, v jarních měsících proběhl velikonoční workshop, pekařská dílna a akce „Hody, hody doprovody aneb
Velikonoce ve vysokomýtské knihovně“ a v květnu jsme společně oslavily Den matek. Děti vyrobily pro maminky dárečky
a přání.
V závěru měsíce jsme nezapomněli ani na Den dětí. Maminky pro ně připravily slavnostní pohár s ovocem, šlehačkou
a zmrzlinou a společně se zúčastnily soutěží o drobné odměny. Červen byl měsícem zdravého vaření sladkých
i slaných pokrmů, které se maminky a děti učily připravit. V rámci prázdninového provozu se děti staly námořníky a na
společné lodi se vydaly k moři. Na podzim jsme připravili halloweenské strašidelné aktivity plné zapeklitých úkolů, her
a soutěží. Rok byl zakončen mikulášskou nadílkou a vánočním setkáním u stromečku, kde děti čekaly na Ježíška a těšily
se z nadělených dárků.
Centrum pro děti bylo v roce 2017 podpořeno Nadací AGROFERT v rámci Grantu Samoživitelé a to částkou
175 000 Kč. Tímto nadaci velice děkujeme.
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Poděkování firmám, nadacím a soukromým dárcům za finanční i materiální dary (v abecedním pořadí)
A.C. in s.r.o.
AQUAPURA, nadační fond
Autoservis Dubina s.r.o.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích
Baborák Ivan
Bálek František
Beneš Petr
Bohdanová Blanka
Bohovič Tomáš
Branda Václav
Brück AM spol. s r.o.
Čečetka Tomáš
Čejková Darja
Daněk Michal
Domácí potřeby, Ing. Martin Kovář
Doubková Zdeňka
Dřevo-centrum
Dudek Vladimír
Elektrárny Opatovice, a.s.
Fajtl Ludvík
Fórum dárců z.s.
Franková Jarmila
Fürstová Míla
Gama Pardubice s.r.o.
Gebauer Kurt
GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.
Horáková Alena
Hrouzková Šárka
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Iveco Czech Republic, a.s.
Izer Zdeněk
Jansová Silvie
JIROUT REKLAMY s. r. o.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Kojzar Jiří
Kolovratník Martin
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Krejčířová Jana
Kropáčová Kalesová Blanka
Křiček Martin
Kubelka Tomáš
Kuncová Marie
Kvírenc Martin
Lesy České republiky, s.p.
Lions group s.r.o.
Lomová Ivana
LYBAR s.r.o.
Nadace AGROFERT
Nadace ČEZ
Nadace J&T
Nadační fond 2P

Nadační fond Albert
Nakladatelství Albatros
NEDCON Bohemia, s.r.o.
Novotná Skalická Petra
Manželé Ludmila a Petr Ministrovi
MASO - Francouz s.r.o.
Mountfield a.s.
P. Ministr v.o.s.
Pokorný Jan
Prokop Jiří
Rejentová Jiřina
Ročeň Vlastimil
Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I.
Sodomka Roman
Staňková Lucie
SVITAP J. H. J. spol. s r.o.
Svoboda Pavel
Šafránek Jiří
Šilar Petr
Šlechtová Hana
Špaček Petr J.
Tanak s.r.o.
Tažené konstrukce, spol. s r.o.
Tiskárna G TISK
TorovMas
Transform a.s., Lázně Bohdaneč
Víšek Martin
Vencl Martin
Vlachová Hana
Vojtěchovský Luděk
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Zanina Milan

Srdečně děkujeme všem, kdo v roce 2017 podpořili naše aktivity. Vaše pomoc byla využita ke zkvalitnění
sociálních a sociálně-zdravotních služeb poskytovaných SKP-CENTRUM, o.p.s.
Jménem SKP-CENTRUM, o.p.s., a především jménem uživatelů našich služeb děkujeme všem za podporu
a věříme, že nám a našim klientům zachováte přízeň i v dalších letech.

52

Hlavní poskytovatelé finančních prostředků

Mediální partneři

53

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

2017
www.skp-centrum.cz
© SKP-CENTRUM, o.p.s., 2018

Autoři fotografií: Tomáš Kubelka, Tereza Dostálová, Lenka Šlezingrová

