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  STRÁNKA 1 

„POMÁHÁME VSTÁT“ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dovolte nám, abychom Vám popřáli do nového roku 

pevné zdraví, hodně štěstí, nespočet osobních a 

pracovních úspěchů. 

Děkujeme Vám za projevenou 

důvěru a přízeň v roce 2022. 

 

XVII. BENEFIČNÍ VEČER 

Benefiční dražba pro SKP-CENTRUM, o.p.s. 

vynesla rekordních 172 600,- Kč. Díla českých 

umělců se dražila v neděli 4. prosince 2022 na 

Radnici v Pardubicích. Výtěžek dražby je určen 

na zasklení venkovní terasy Domova Simeon v 

Horním Jelení. 

 

 
 

„Letošní benefiční večer byl velice úspěšný. 

Částka 172 600,- je rekordní! Poděkování patří 

všem, kteří přišli a podpořili tak SKP-

CENTRUM, o.p.s.,“ řekl Jiří Pitaš, ředitel SKP-

CENTRUM, o.p.s. 

 

 
 

Hlavním partnerem večera byla Skupina ČEZ, 

a.s. 

 

 
 

Partneři večera - Pardubický kraj, Statutární 

město Pardubice, Tažené konstrukce, a.s., 

Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. a Tiskárna V 

Ráji. 

Mediální partneři večera - Český rozhlas 

Pardubice, Pardubický deník a Týdeník 

Pernštejn. 

Celým večerem hosty provázel Petr Jablonský. 

Bavil hosty imitacemi známých osobností a 

předvedl skvělý výkon dražebníka.                           

                                                                                                     

 
 

Veliký úspěch sklidilo hudební vystoupení 

šansoniérky Renaty Drössler. Světově známé 

šansony se rozezněly sálem a publikum ocenilo 

její výkon bouřlivým potleskem. 

 

 
 

 „Všem autorům děkujeme za poskytnutí jejich děl 

k dražbě na XVII. benefičním večeru,“ sdělil Petr 

Šilar, zakladatel a předseda správní rady SKP-

CENTRUM, o.p.s. 

 

Záštitu nad XVII. benefičním večerem převzali 

zakladatel a předseda správní rady SKP-

CENTRUM, o.p.s. Petr Šilar, poslanec 

Parlamentu ČR a zakladatel SKP-CENTRUM, 

o.p.s. Martin Kolovratník, radní Pardubického 

kraje Pavel Šotola a 1. náměstek primátora města 

Pardubice Jakub Rychtecký. 

 

 
  
                                                  Bc. Zuzana Kolářová 

                                                            PR a fundraising 
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KONFERENCE INTERVENČNÍHO CENTRA 
 

 
 

 

Ve čtvrtek 6. října 2022 se na Radnici v Pardubicích 

konala Konference Intervenčního centra 

Pardubického kraje, SKP-CENTRUM, o.p.s. Téma 

konference znělo – „Domácí násilí v průběhu času 

aneb od faxu po QR kód“. Uvítání a úvodního slova 

se ujali senátor, zakladatel a předseda správní rady 

SKP-CENTRUM, o.p.s. pan Petr Šilar a ředitel SKP-

CENTRUM, o.p.s. Jiří Pitaš. 

 

 
 

15 lety působení a vývoje Intervenčního centra 

Pardubického kraje provedla přítomné hosty 

koordinátorka Iva Bandžuchová. „Pohled na 

problematiku domácího násilí se během 15 let 

existence IC vyvíjí, ale důraz na mezioborovou 

spolupráci mezi subjekty, které pomáhají obětem 

domácího násilí, je pro klienty stále stejně důležitý.“ 

 

 
 

 

Poděkováním za výbornou spolupráci a práci 

Policie ČR v oblasti domácího násilí pokračoval 

náměstek ředitele Krajského ředitelství policie 

Pardubického kraje plk. Miloslav Houdek. Na 

vznik Intervenčního centra, školení Policie o 

oblasti problematiky domácího násilí a institutu 

vykázání krátce zavzpomínal ředitel Městské 

policie Pardubice pan Rostislav Hübl. Práci s 

dětmi, které jsou svědky domácího násilí nebo jeho 

obětmi a pravomoci OSPOD představila Hana 

Raďáková. 

 

Vedoucí Intervenčního centra Iva Bandžuchová 

převzala Medaili ředitele krajského ředitelství 

policie Pardubického kraje za práci, kterou odvádí. 

 

 
 

Projekt „Dětství bez násilí – nemusíš na to být sám 

anebo od faxu po QR kód“ představili Nikola 

Solilová a Radim Blažek. Tento projekt byl 

finančně podpořen na Burze filantropie v 

Pardubicích, podpořili jej Pardubický kraj, 

Statutární město Pardubice, ČSOB Pojišťovna, 

Foxconn, advokátní kancelář Paděra a partneři. 

 

Speciálními hosty konference byli MISS ČR 2018, 

zakladatelka a jednatelka Nadačního fondu Klíč k 

úsměvu paní Iveta Maurerová, která představila 

nadační fond a popovídala o problematice 

domácího násilí, které sama prožila. 

 

Pozvání přijal i filmový režisér, producent, 

dramaturg, supervizor a realizátor nejrůznějších 

projektů v České republice David Vígner. 

Představil film Jakub, který se věnuje problematice 

domácího násilí a boří mýty a představy veřejnosti 

o agresorech domácího násilí. Po filmu následovala 

beseda s hosty 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Děkujeme všem, kteří přišli. Nutno dodat, že 

účastníků konference byla více než stovka 

napříč obory a profesemi. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Zuzana Kolářová 

PR a fundraising 
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Domácí zdravotní péče řeší i sociální problematiku pacientů 

Víte, co je domácí zdravotní péče? Domácí 

zdravotní péči poskytují terénní zdravotní 
sestřičky v domácím prostředí pacientů. Kvalitně 

poskytovaná domácí zdravotní péče umožňuje 

zkrátit dobu hospitalizace v nemocnici či jiném 

zdravotnickém zařízení pouze na nezbytně nutnou 

dobu nebo se jí zcela vyhnout. 

Snad nejlépe vám Domácí zdravotní péči přiblíží 

naše video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5VWRniU3s8Y 

 

„Pacienti jsou do naší péče předáni na žádost 

obvodního lékaře, specialisty či po propuštění 

pacienta z nemocnice do domácího léčení. Situace, ve 

které se nacházejí, spolu se svými rodinnými 

příslušníky, je nová. Každému pacientovi a jeho 

rodině vysvětlujeme rozdíl mezi zdravotní a sociální 

službou,“ říká Petra Linhartová, vrchní sestra Domácí 

zdravotní péče, SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Tým zdravotních sestřiček doplňuje i sociální 

pracovnice, která s pacienty řeší i jejich sociální 

situaci. 

„Rodiny se chtějí starat o své blízké, ale nemají 

informace. Leckdy netuší, že mohou podat žádost o 

příspěvek na péči, zapůjčit si polohovací lůžko, apod. 

Nejčastěji rodiny a pacienty informujeme o 

návazných službách, pomáháme jim s podáním 

žádosti o příspěvek na péči nebo s žádostí o vystavení 

karty ZTP,“ říká Valerie Kosinová, sociální 

pracovnice.  

      

 
 

 

Noc venku v Moravské Třebové 

Služby podpory bydlení v Moravské Třebové se 

letos společně s františkánským klášterem zapojily 

do organizace akce Noc venku, což je 

celorepubliková kampaň, která se snaží zážitkovou 

formou přiblížit život lidí, kteří se ocitli bez střechy 

nad hlavou. V České republice se tato kampaň koná 

již od roku 2012 a pro Moravskou Třebovou byl 

letošní ročník premiérou. 

Celá akce proběhla 24. 11. 2022 v prostoru Lučních 

lázní. Sešli jsme se v 17 hodin a poslechli si 

zahajovací řeč nového Moravskotřebovského 

starosty, pana Pavla Charváta, následoval projev 

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

pana Petra Šilara a zahajovací proslovy zakončil 

svým požehnáním Tomáš Eliáš Paseka, místní kněz. 

Po slavnostním zahájení se program věnoval 

problematice bezdomovectví přímo v Moravské 

Třebové, bratr Šimon odpovídal na dotazy o službě 

františkánů osobám na okraji společnosti, zmínil 

začátky před zhruba patnácti lety, a jak se za tu dobu 

práce františkánů posunula a rozrostla. Také jsme si 

představili další služby, které na území města 

s osobami bez přístřeší pracují. Velmi zajímavý a 

poutavý byl příběh, který přečetla Irena Wölfelová, 

účetní a sociální pracovnice kláštera. Jednalo se o 

skutečný příběh člověka, který žil na ulici, dostal se 

do kláštera a své šance na „normální“ život se chopil. 

Dnes žije v bytě, má práci, partnerku a životní 

zkušenost, kterou rád sdílí, aby vysvětlil, jak 

jednoduché je skončit na ulici a že nikdo předem 

neví, jestli to nebude zrovna jeho příběh. Program 

byl završen přednáškou o technikách přežití a o 

tom, co dělat a co rozhodně nedělat, když jste 

nuceni v zimních měsících strávit noc venku. 

Potřebné informace pro bezpečné přespání nám 

předal podplukovník Jaroslav Záleský z Univerzity 

obrany v Brně.  

Dalším a posledním bodem programu bylo 

samotné přespání venku, kterého se nakonec 

účastnili dva odvážní.  

Celá akce byla ukončena 25. 11. 2022 v šest hodin 

ráno.  

Po celou dobu programu byl všem účastníkům 

k dispozici čaj, káva, výborná polévka a sladké 

koláčky. 

„Za SKP-CENTRUM, o.p.s. bych chtěla touto 

cestou poděkovat všem, kdo přišli a podpořili tak 

konání akce. Poděkování patří městu, které nám 

poskytlo Luční lázně. Velké díky patří těm, kteří 

přispěli i trvanlivými potravinami pro potřebné 

nebo přinesli občerstvení pro účastníky akce. A 

samozřejmě i těm, kdo se zapojili do programu a 

byli ochotni vystoupit. Obdiv a díky patří i těm, 

kteří si noc venku zkusili se vším všudy a zůstali až 

do rána. Věřím, že ohlasy o akci se budou šířit 

městem a následující ročník se uskuteční  

v hojnějším počtu účastníků,“ řekla Lucie 

Polzerová, koordinátorka Služeb podpory bydlení. 

 
                                       Mgr. Lucie Polzerová 

                                       koordinátorka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5VWRniU3s8Y
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Děkujeme všem partnerům za podporu 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Jungmannova 2550 

530 02 Pardubice 

www.skp-centrum.cz  

IČ: 275 34 804 

č.ú. 221077482/0300 
 

 

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Kolářová, PR a fundraising 

E-mail: fundraiser@skp-centrum.cz , Tel: 773 092 585 

http://www.skp-centrum.cz/
mailto:fundraiser@skp-centrum.cz

