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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové, 
je mi potěšením, že se s Vámi mohu opět po roce podělit o základní infor-

mace o činnosti naší organizace. I v roce 2018 jsme se opět snažili především 
o to, abychom plnili naše základní poslání „POMÁHAT VSTÁT“ osobám v tísni, 
seniorům, osobám ohroženým sociálním vyloučením, zdravotně postiženým, 
osobám bez přístřeší, příslušníkům minorit, obětem domácího násilí a v nepo-
slední řadě i dětem a mladým lidem bez funkčního rodinného zázemí. Celkem 
jsme v roce 2018 poskytli podporu a pomoc 2168 osobám.

V roce 2018 jsme kromě 16 registrovaných sociálních služeb pokračova-
li v realizaci čtyř evropských projektů. Úspěšně jsme závěrečnou konferencí 
ukončili realizaci projektu Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohro-
žené děti a rodiny. Kromě metodických materiálů je výstupem projektu také 
Memorandum o spolupráci v oblasti pomoci ohroženým dětem a rodinám, jež 
definuje konkrétní formy spolupráce a další postupy i po ukončení realizace 
projektu, ke kterému se připojila svým podpisem celá řada aktérů působících 
v síti služeb. Ve všech registrovaných službách jsme se snažili především zvy-
šovat kvalitu služeb tak, aby byly schopny co nejúčinněji reagovat na potřeby 
klientů. Další důležitý posun nastal v Intervenčním centru, kde jsme v rám-
ci programu NENA – Domov bez násilí, začali pracovat i s násilnou osobou. 
V současné době tedy již v rámci Intervenčního centra pracujeme s celým ro-
dinným systémem a jsme v tomto ohledu v rámci ČR výjimeční. 

Stejně jako v letech minulých i v roce 2018 jsme v řadě našich služeb otevře-
li dveře široké veřejnosti   a dali příležitost nahlédnout nejenom do prostředí, 
ve kterém jsou služby poskytovány, ale i na způsob naší práce. 

Věřím, že na dalších stranách výroční zprávy naleznete všechny potřebné 
informace tak, abyste se dobře orientovali v námi nabízených službách a zís-
kali užitečného průvodce v době, kdy je Vy nebo někdo z Vašich blízkých bude 
potřebovat. Přál bych si, abyste zde nalezli potřebné informace, ale zároveň, 
abyste je potřebovali co nejméně.

Rád bych poděkoval všem zástupcům Pardubického kraje, státní správy, 
představitelům měst a obcí, nadacím, zástupcům podnikatelského sektoru 
i fyzickým osobám za jejich zájem, podporu a spolupráci. Právě díky nim mů-
žeme efektivně naplňovat naše poslání „pomáhat vstát“ lidem v těžké životní 
situaci. Mé poděkování patří i všem pracovníkům naší organizace, kteří se 
v rámci své profese rozhodli pomáhat a pečovat o druhé. 

 
 Mgr. Jiří Pitaš

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

Cíle

Kvalita
Spolupráce
Celospolečenský rozsah

Kvalita

Chceme naše služby poskytovat na nejvyšší možné úrovni. Spolupracuje-
me 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 zkva-
litnění služeb nám poskytují klienti a instituce, se kterými spolupracujeme. 
Snažíme se naše služby poskytovat tak, aby byly prospěšné nejen klientům, 
ale i celé společnosti. 

Spolupráce

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 vyu-
žíváme 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 tren-
dy v oboru.

Celospolečenský rozsah

Naše činnost má široký rozsah. Sociální práci vnímáme jako aktivitu za-
měřenou 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 ne-
gativně ovlivňovat zapojení klientů do běžného života. 

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
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SKP-CENTRUM, o.p.s., je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností ve-
deném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 176.

SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem sociálních a zdra-
votních 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 2018 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., 18 služeb, z nich 16 registrovaných 
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Název organizace:
 SKP-CENTRUM, o .p .s .
Právní forma: 
 obecně prospěšná společnost
Adresa:
 Jungmannova 2550 
 530 02 Pardubice
IČ:
 275 34 804
Telefon:
  464 629 618
E-mail:
 info@skp-centrum.cz
Internet:
 www.skp-centrum.cz
Bankovní spojení:
 221077482/0300

Pardubice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY



7  |

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE

- ADMIN. PRACOVNÍK

- FUNDRAISER

- PERSONÁLNÍ ÚSEK

- EKONOMICKÝ ÚSEK

- ÚSEK KVALITY 
A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

ŘEDITEL

VEDOUCÍ 
DIVIZE II

VEDOUCÍ 
DIVIZE I

VEDOUCÍ 
PROVOZU

VEDOUCÍ 
EKONOM

DIVIZE I DIVIZE II
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RODINA A DĚTI

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

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

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO Vysoké Mýto

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub

Terénní program při NZDM – Free klub

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Probační program2

Domov Simeon – odlehčovací služba

Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením

Pečovatelská služba Horní Jelení

Ošetřovatelská služba (domácí zdravotní péče)3

Dům na půli cesty

Noclehárna pro ženy

Noclehárna pro muže

Azylový dům pro muže

Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum – terénní programy

1 dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (mimo níže uvedené)
2 dle Zákona č. 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)

SENIOŘI

OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

POSKYTOVANÉ SLUŽBY1
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Na tyto projekty je poskytována finanční podpora EU.

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

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

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

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009817

Systémová podpora kvality sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007602

EVROPSKÉ PROJEKTY
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AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI VE VYSOKÉM MÝTĚ

Azylový dům poskytuje 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 a pomáhá jim se zapojením do běžného života a se 
snížením rizika společenského vyloučení. Kapacita azylového domu je 20 lůžek v 8 poko-
jích ve 4 bytech. Každý byt má společnou kuchyň, koupelnu s  pračkou a toaletou.

V roce 2018 byla průměrná obložnost služby 73 %. Nejnižší obložnost jsme zazna-
menali v letních měsících, naopak nejvíce byla naše služba využívána v měsících bře-
zen a duben.

Zhodnocení služby v roce 2018

Součástí azylového domu je i Centrum pro děti. Funguje od roku 2016. Je určeno pro 
maminky s předškolními i školními dětmi, které zde bydlí. Jedná se o samostatný pro-
jekt, který byl v roce 2018 finančně podpořen z Nadace Agrofert. Zaměřuje se přede-
vším na přípravu dětí do školky a školy, odpolední skupinové aktivity a na individuál-
ní práci s matkou a dítětem. Centrum pro děti svým rozsahem činností nemůže a ani 
nemá za cíl nahrazovat běžně dostupné a přirozené zdroje, tj. mateřské a základní školy,  
pedagogicko-psychologické poradny, školní poradenství apod.

Azylovým dům poskytl během roku 2018 službu 18 ženám a matkám a 26 dětem, 
z toho byly 3 ženy bezdětné. Průměrný věk uživatelek byl 32 let, z toho nejmladší uživa-
telce bylo 19 let a nejstarší 69 let. 

Druh služby:
 azylové domy
Forma služby: 
 pobytová
Sídlo služby:
 Plk. B. Kohouta 914 
 Vysoké Mýto
Kapacita:
 20 lůžek (8 pokojů)
Provoz:
 nepřetržitý
Působnost:
 Vysoké Mýto, Pardubický kraj
Telefon: 
 461 102 356
 773 449 991
E-mail:
 adz.info@skp-centrum.cz

Odkud uživatelka přichází:

Kam po ukončení služby uživatelky 
odcházejí:

Rodina (nefunkční vztahy) 64 %

Rodina 40 %

Ztráta bydlení 13 %

Ubytovna 7 %

Po intervenci třetího subjektu 7 %

Komerční pronájem 13 %

Z jiné sociální služby 13 %

Ulice 0 %

Jiný azylový dům 13 %

Vysoké Mýto
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MĚSTSKÝ AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI 

Městský azylový dům pomáhá překlenout bezdětným ženám i ženám s dětmi složité 
životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera 
rodiny a přátel. Azylový dům poskytuje ubytování ve vybavených pokojích na dobu zpra-
vidla nepřevyšující 1 rok. 

Službu jsme v roce 2018 dohromady poskytli 73 ženám a 93 dětem (z toho 18 žen 
a 14 dětí přecházelo z roku 2017). Obložnost služby činila 86,1 %.

Zhodnocení služby v roce 2018

Během roku 2018 proběhla rekonstrukce vnitrobloku a klientky služby tak získaly nový 
a bezpečný prostor pro trávení svého volného času. Součástí vybavení jsou i herní prv-
ky pro děti. V rámci dne otevřených dveří, který jsme uspořádali, proběhlo slavnostní 
otevření vnitrobloku, za účasti zástupců z návazné sítě. Dětské centrum je nově přístup-
né i pro děti mladší 3 let. V roce 2018 bylo realizováno 79 aktivit pro klientky s dětmi  
a do činností Dětského centra bylo zapojeno 5 dobrovolníků.  

Druh služby:
 azylové domy
Forma služby: 
 pobytová
Sídlo služby:
 Na Spravedlnosti 803
 Pardubice
Kapacita:
 50 lůžek (23 pokojů)
Provoz:
 nepřetržitý
Působnost:
 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:
 466 636 077
 777 765 835
E-mail:
 madz@skp-centrum.cz

Odkud uživatelky přichází:

Kam po ukončení služby uživatelky 
odcházejí:

Rodina (nefunkční vztahy) 20 

Rodina 19

Ztráta bydlení 38 

Ubytovna 7

Po intervenci třetího subjektu 2 

Komerční pronájem 30

Z jiné sociální služby 13 

Ulice 7

Jiný azylový dům 10

Pardubice
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MĚSTSKÝ AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI –  
KRIZOVÁ POMOC

Krizová pomoc poskytuje přístřeší, psychickou i materiální podporu ženám a matkám 
s dětmi, které se ocitly v krizové situaci, případně je tato situace ohrožuje na jejich zdra-
ví. Služba je poskytována ženám či matkám s dětmi, které neví, jak nastalou krizovou 
situaci řešit nebo ji aktuálně nedokáží řešit vlastními silami. Služba klientkám zajišťuje 
bezpečné prostředí v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi, obvykle čtyřdenní ubyto-
vání, základní potravinovou pomoc, psychickou podporu a informační servis odborných 
pracovníků.

V roce 2018 jsme zajistili pomoc 38 ženám a 56 dětem. 

Zhodnocení služby v roce 2018

Průměrná obložnost služby za rok 2018 činila 50 %. Služba byla využita 205 dní v roce. 
Krizová pomoc je pobytová služba, kde je možný příjem uživatelek 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. 

Krizový pokoj byl v roce 2018 nově vymalován a vyzdoben, dětem jsou k dispozici 
hračky. Veškeré činnosti a služby jsou poskytovány klientkám zcela zdarma a to včetně 
potravinové pomoci. 

Druh služby:
 krizová pomoc
Forma služby:
 pobytová
Sídlo služby:
 Na Spravedlnosti 803, Pardubice
Kapacita:
 3 lůžka a postýlka (1 pokoj)
Provoz:
 nepřetržitý
Působnost:
 Pardubice, Pardubický kraj,  
 celá ČR
Telefon:
 466 636 077, 777 765 835
E-mail:
 madz@skp-centrum.cz

Počet uživatelek:

Leden

Červenec

Únor

Srpen

Březen

Září

Duben

Říjen

Květen

Listopad

Červen

Prosinec

Žen 3

Žen 3

Žen 6

Žen 6

Žen 2

Žen 4

Žen 2

Žen 3

Žen 1

Žen 2

Žen 5

Žen 5

Dětí 4

Dětí 5

Dětí 12

Dětí 9

Dětí 3

Dětí 7

Dětí 2

Dětí 5

Dětí 1

Dětí 0

Dětí 7

Dětí 9

Pardubice
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Vysoké Mýto

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ – EMKO

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 volnočaso-
vých aktivit, poskytováním informací a odborné podpory a pomoci pomáháme zmírňovat 
situaci uživatelů. Aktivity nebo radu a podporu poskytujeme v klubu i venku na ulici.

Pracovníci služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pružně reagují na přichá-
zející zakázky ze strany uživatelů, a snaží se jim vždy poskytnout náhled na jejich situaci 
a navrhnout možnosti řešení zakázky. Snahou pracovníků je také udržet uživatelovu sa-
mostatnost, proto pouze navrhují řešení, nedělají nic za uživatele, musí být z jejich strany 
nějaká spoluúčast. Nejčastější zakázky byly z oblasti navazujícího vzdělání (co dál po 
základní škole?), pracovních příležitostí, drogové problematiky, oblasti zdraví, sexuality 
a těhotenství, řešení konfliktů.

V roce 2018 se počet klientů zvýšil a celkově bylo podpořeno 67 uživatelů, dohro-
mady se jednalo o 3 140 návštěv. Součástí služby je i terénní práce s uživateli ze vzdá-
lenějších sociálně vyloučených lokalit, kam docházíme každý čtvrtek v odpoledních 
hodinách. V terénní práci bylo celkem při 50 setkáních podpořeno 77 uživatelů.

Zhodnocení roku 2018

Jako v předchozích letech, tak i v roce 2018 byl pro uživatele klubu připraven pestrý 
program, jak v prostorách klubu, tak i mimo něj. Snažíme se, aby si uživatelé každý mě-
síc (každou středu) zkusili něco z výtvarné dílny, střídáme to s různými turnaji, kde si 
uživatelé služby procvičují svoji trpělivost a týmovost. Při turnajích, kde uživatelé pracují 
v týmu, sledujeme, jak kdo spolupracuje, kdo je spíše vůdčí typ a zadává úkoly a kdo ne. 
Jednou měsíčně je součástí programu také preventivní film, jehož téma je dané dosta-
tečně dopředu, aby se na něj uživatel mohl případně připravit. Vždy po filmu je veden 
rozhovor o tom, co klienty zajímá, čemu nerozumí.

V roce 2018 byl v rámci Burzy filantropie v Ústí nad Orlicí podpořen projekt „Tudy 
z nudy“. V rámci tohoto projektu jsme s uživateli služby navštívili celkem 10 volnočaso-
vých kroužků ve Vysokém Mýtě. 

V měsíci srpnu se už posedmé konala akce s názvem „Sportem proti pasivitě“, která je 
určena jak pro uživatele klubu, tak i pro širokou veřejnost. Jedná se o tři sportovní odpo-
ledne. Jednou jsme hráli míčové hry, druhé odpoledne bylo věnováno posilování a třetí 
odpoledne bylo zasvěceno atletice.

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 13.00 – 17.00
  PÁ 12.00 – 16.00
 terén: ČT 17.00 – 18.00 
Působnost:
 Vysoké Mýto a okolí
Telefon:
 461 102 351
 774 658 597
E-mail:
 emko@skp-centrum.cz
Facebook:
 NZDM EMKO Vysoké Mýto

Počet uživatelů za rok 2018:

Dívky 33 

Chlapci 34 

Celkem 67 
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - FREE KLUB

Nabízíme pomoc a podporu dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let, kteří zažíva-
jí 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.

Celkem bylo v roce 2018 podpořeno 161 uživatelů, dohromady se jednalo o 2708 
návštěv.

Zhodnocení služby v roce 2018

Pro naše klienty jsme v rámci běžné činnosti připravovali každý měsíc aktivity na vy-
brané preventivní téma. Během celého roku se klienti seznamovali s dovednostmi, které 
lze efektivně uplatnit v praktickém životě (např. používání technologií, nakládání s finan-
cemi, vyhledávání informací). Tato témata byla pojata v preventivní rovině a orientovala 
se především na rozvíjení silných stránek klienta. Koncept celoročních aktivit byl uspo-
řádán tak, aby se klienti naučili něco nového, ale také aby si ověřili, co všechno už umí.

V klubu jsme debatovali o tom jaké povolání by naše klienty bavilo. dále se klienti 
účastnili interaktivních besed, výtvarných workshopů, sportovních turnajů, ale také sami 
přicházeli s návrhy, jak v klubu trávit volný čas a o jakých tématech mluvit.

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 par-
dubický Skatepark.

Během letních prázdnin se také zrealizovaly tři „nocovačky“ pro klienty klubu, které 
doprovázel celovečerní program s aktuálními tématy, která si klienti sami vybrali.

Konec prázdnin jsme završili celotýdenním Indiánským táborem u Skutče, kterého se 
zúčastnilo 16 dětí.

Po celý rok jsme vytvářeli aktivity, které korespondují se zájmy a potřebami našich kli-
entů, ale také jsme realizovali tematické akce, např. k velikonočním svátkům, Haloweenu 
a Vánocům.

Klienti se na programu aktivně podíleli a akce hodnotili pozitivně. Novinkou služby je 
také Instagram, na kterém mohou klienti podobně jako na Facebooku sledovat, co se ve 
službě děje a na co se mohou těšit.

Druh služby:
 nízkoprahová zařízení 
 pro děti a mládež
Forma služby:
 ambulantní
Sídlo služby:
 Jungmannova 2550 
 Pardubice
Kapacita:
 30 uživatelů služby 
 v jeden okamžik
Provoz:
 PO – PÁ  13.00 – 17.00
Působnost:
 Pardubice
Telefon:
 464 629 614 
 774 658 593
E-mail:
 freeklub@skp-centrum.cz
Facebook:
 NZDM – Freeklub
Instagram:
 nzdmfreeklub

Pardubice

Počet uživatelů za rok 2018:

Dívky 69 

Chlapci 92 

Celkem 161 
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TERÉNNÍ PROGRAM PŘI NZDM – FREE KLUB

Terénní program při NZDM  Free klub pracuje v přirozeném prostředí svých klientů 
(sídliště, parky, hřiště). Vyhledáváme a oslovujeme děti a mladé dospělé, kteří zažívají 
obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Těmto lidem nabízíme pomoc a podporu. 
Základem pro práci směřující ke zlepšení klientovy situace je budování důvěrného vzta-
hu a poskytnutí bezpečného prostředí. Při práci se zaměřujeme zejména na mapování 
a rozvíjení silných stránek klienta. 

Celkem bylo v roce 2018 podpořeno 107 uživatelů, dohromady terénní pracovníci 
strávili v terénu 2024 hodin.

Zhodnocení služby v roce 2018

Terénní program se výrazně zaměřil na rozvoj spolupráce s jinými organizacemi, a to 
především školskými zařízeními. Pracovníci se věnovali prezentaci služby na základních 
školách, kde oslovovali potenciální klienty. Službu propagovali také směrem k ostatním 
neziskovým organizacím v Pardubicích. Během roku proběhly různé aktivity, například 
soutěže, workshopy a turnaje. Všechny tyto aktivity měly za cíl především zprostřed-
kovat zážitek. Uspořádané akce měly kladný ohlas. Pracovníci terénního programu 
do lokalit nenosili jen hry na zahnání nudy, ale nabízeli i zážitkové aktivity, při kterých si 
mohla mládež vyzkoušet něco nového (např. slackline). Na různých hřištích v Pardubi-
cích proběhlo například dlabání dýní a vánoční tvoření. 

Během letních prázdnin terénní program uspořádal letní příměstský tábor, během kte-
rého měli klienti možnost zažít nové věci a zjistit, co vše sami dokážou. Také byla reali-
zována „nocovačka“ pro klienty terénu, kterou doprovázel celovečerní program s aktuál-
ními tématy, která si klienti sami vybrali.

V rámci terénního programu fungují webové stránky, které slouží jako internetová po-
radna a zároveň informační blog s preventivní tematikou. Pracovníci terénu jsou ve své 
pracovní době online připraveni pomoci nebo poradit každému, kdo do poradny napíše. 
Kromě toho také publikují články o tom, co mladé lidi zajímá nebo trápí. Stejně tak jsou 
pracovníci připraveni poskytnout intervenci formou facebookových kontaktů, což vítá 
velké množství klientů. Novinkou služby je také Instagram, na kterém mohou klienti, po-
dobně jako na Facebooku, sledovat, co se ve službě děje a na co se mohou těšit.

Druh služby:
 terénní programy
Forma služby:
 terénní
Sídlo služby:
 Jungmannova 2550 
 Pardubice
Kapacita:
 10 uživatelů v jeden okamžik
Provoz:
 PO – PÁ zpravidla 13.00-17.00 
 (dopoledne online)
Působnost:
 Pardubice
Telefon:
 464 629 614 
 774 658 593
E-mail:
 teren@skp-centrum.cz
On-line poradna:
 www.free-klub.cz 
Facebook:
 Terén Freeklub
Instagram:
 terenfreeklub

Počet uživatelů za rok 2018:

Dívky 43 

Chlapci 64 

Pardubice

Celkem 107 
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INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM 

Naše služby jsou určeny všem osobám starším 16 let ohroženým násilným chováním 
ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. Lidem ohrože-
ným domácím násilím a nebezpečným pronásledováním pomáháme dosáhnout na mož-
nost 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.

V průběhu roku 2018 realizovali pracovníci Intervenčního centra Pardubického kraje 
361 profesních kontaktů a uskutečnili celkem 1551 intervencí a kontaktů s klienty. 
Na území Pardubického kraje se uskutečnilo 74 aktivit zaměřených na podporu interdi-
sciplinární spolupráce a informovanosti veřejnosti o domácím násilí.

Intervenční centrum poskytuje své služby v rámci celého Pardubického kraje. Za úče-
lem lepší dostupnosti pro klienty v jeho vzdálenějších lokalitách provozuje IC kontaktní 
pracoviště v České Třebové, Hlinsku, Králíkách, Svitavách a v Lanškrouně. Tato pracovi-
ště fungují především díky podpoře městských úřadů.

Zhodnocení služby v roce 2018

Hlavním cílem pracovníků IC pro rok 2018 bylo zahájení programu NENA (ne nási-
lí). Tento program je zaměřen na práci s osobami, které nezvládají konfliktní vztahy se 
svými blízkými. Program NENA byl zahájen v únoru 2018. Cílem podpory je zajištění 
bezpečného prostředí v rodinách, ve kterých docházelo nebo dochází k domácímu násilí. 
Klienty se mohou stát ženy i muži starší 18 let, kteří nezvládají agresi ve vztazích a jsou 
motivováni ke změně svého chování. Program absolvovali 4 klienti.

V Intervenčním centru také nabízíme odborné psychologické poradenství pro děti, kte-
ré jsou svědky domácího násilí a jejichž zákonný zástupce je klientem IC. Úkolem odbor-
níků je snaha pomoci dětem vyrovnat se s tíživou situací, která je pro dítě složitá a nesro-
zumitelná. V bezpečném prostředí tak dítě může sdílet své pocity a obavy. Během roku 
poskytli pracovníci odbornou psychologickou pomoc 17 dětem (6 dívek a 11 chlapců). 
Jejich průměrný věk byl 8 let a 5 měsíců.

V současné době tedy pracovníci Intervenčního centra mohou pomoci celému rodinné-
mu systému zasaženému domácím násilím.

 V průběhu roku 2018 se na Intervenční centrum se žádostí o pomoc v případech 
domácího násilí obrátilo celkem 227 osob (202 žen + 25 mužů). Z toho: Policie ČR 
Pardubického kraje realizovala 55 vykázání násilníka z domu. V rámci tohoto opatření 
označila jako osoby ohrožené domácím násilím 60 žen, 17 mužů a 76 dětí. V rámci 
nízkoprahových kontaktů (tedy bez zásahu Policie ČR) se na IC během roku obrátilo 
150 klientů – 142 žen a 8 mužů. 

Druh služby:
 intervenční centra
Forma služby:
 ambulantní a terénní
Sídlo služby:
 Erno Košťála 1014 
 Pardubice
Kapacita:
 3 uživatelé v jeden okamžik
Provoz:
 PO   8.00 – 19.00 
 ÚT – PÁ 8.00 – 16.00
Působnost:
 Pardubický kraj
Telefon:
 466 260 528 
 774 755 744
E-mail:
 ic.pardubice@skp-centrum.cz
Facebook:
 Intervenční centrum Pardubice

Pardubice

Nízkoprahové kontakty za rok 2018:

Počet vykázání v roce 2018 dle okresů:

Ústí nad Orlicí 25 

Ústí nad Orlicí 19 

Pardubice 88 

Pardubice 9 

Chrudim 24 

Chrudim 13 

Jiný kraj 5 

Svitavy 8 

Svitavy 14 

Celkem 150 

Celkem 55 
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PROBAČNÍ PROGRAM 

Probační program se sídlem v Pardubicích je určen pro klienty ve věku 15 – 18 let, 
kteří se svým jednáním dopustili protiprávních činů se zájmem spolupracovat a řešit 
svou situaci. Sociální pracovnice a psycholožka poskytují klientům podporu při zvládání 
složité situace související se spácháním protiprávního činu. Cílem je, aby mladistvý pře-
vzal odpovědnost a důsledky svého  jednání za svou osobu, rodinu a celou společnost. 

Zhodnocení služby v roce 2018

V roce 2018 se probačního programu zúčastnilo celkem 13 klientů, z toho 12 chlapců 
a 1 dívka . 

Za rok 2018 proběhlo celkem 205 schůzek pracovníků s klienty. V tomto roce byl pro-
bační program ukončen 5 klientům na základě splnění probačního programu a 1 klient 
probační program nesplnil. 

Pracovníci probačního programu poskytovali v roce 2018 základní sociální poraden-
ství, psychologické poradenství, psychoterapeutická sezení a vzdělávací aktivizační čin-
nosti, 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.

Sídlo:
 Jungmannova 2550 
 Pardubice
Provoz:
 PO 12.00 – 16.30 
 ST 12.00 – 16.30 
 dle domluvy s klientem  
Působnost:
 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:
 461 102 330 
 774 658 589
E-mail:
 pz.info@skp-centrum.cz
Internet:
 www.skp-centrum.cz

Pardubice
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Muži 53

Ženy 123

Celkem 176

DOMOV SIMEON – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

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 tří měsíců, ocitnou bez pomoci a podpory členů 
rodiny či blízkých osob, kteří o ně běžně pečují. S ohledem na soběstačnost každého 
jedince zajišťujeme péči, jejíž obsahem je starost o člověka po stránce tělesné i psy-
chické, podpora uživatele služby v zapojení se do společenského dění. Služba umožňuje 
pečující rodině či blízkým osobám čas na nezbytný odpočinek.

Odlehčovací služba byla v roce 2018 poskytnuta 122 novým uživatelům – 85 žen 
+ 37 mužů, bylo uzavřeno 176 smluv o poskytnutí sociální služby. Průměrná obložnost 
v roce 2018 činila 88%.

Zhodnocení služby za rok 2018

V průběhu roku probíhaly pravidelně návštěvy muzikoterapeutky a canisterapeutky, 
účast uživatelů byla aktivní. Mají možnost využít každé dopoledne nabídku aktivizačních 
činností, zaměřujících se na procvičení jemné motoriky, jednoduché cviky, procvičení pa-
měti, nácvik chůze. Nabídka aktivizací je různorodá (vyrábění, zpěv, tématické povídání, 
tanec, hry, kvízy aj) a každý den probíhá jinak. Využívána je téměř všemi uživateli. 

Dle potřeby (nejméně 1x měsíčně) dochází pedikérka a kadeřnice.

V průběhu roku proběhly v Domově Simeon opakovaná vystoupení žáků Základní ško-
ly v Horním Jelení či ZUŠ Holice a žáků MŠ Horní Jelení a Holice. Děti z místní školní 
družiny 1x měsíčně docházejí za klienty Domova Simeon, hrají s nimi společenské hry, 
předčítají jim, připravují si soutěže, masírují je – klienti jsou šťastní. O prázdninách dva-
krát proběhlo vystoupení dětí z hudebního tábora Radost Horní Jelení.

V pondělí se konají pravidelné bohoslužby, které navštěvují i obyvatelé DPS, ale i obyva-
telé města Horní Jelení. V úterý chodí předčítat knihovnice. Při středečním Filmovém klu-
bu pouštíme uživatelům služby na plátno film. Čtvrteční dopoledne patří pečení či vaření.

V průběhu celého roku je uživatelům služby nabízena možnost vycházek do okolí Domova.

I tento rok klienti Domova Simeon vstoupili do projektu Českého rozhlasu – Ježíškova 
vnoučata, kdy anonymní dárci z řad veřejnosti plnili sny našich klientů (dárkové potravi-
nové koše, oblečení, kosmetika aj.)

V roce 2018 byly zakoupeny nové antidekubitní matrace, aktivizační pomůcky a za-
hradní nábytek. Byla provedena výmalba pokojů, jídelny a sesterny.

V novém roce budeme usilovat o získání finančních prostředků na výstavbu zastřeše-
né pergoly a nových jídelních stolů.

Povědomí o odlehčovací službě se stále zvyšuje zejména na základě pozitivních zku-
šeností klientů, rodin, sociálních a zdravotních institucí napříč celým společenským 
spektrem.

Druh služby:
 odlehčovací služby
Forma služby:
 pobytová
Sídlo služby:
 K Dubu 711, Horní Jelení
Kapacita:
 16 lůžek (8 pokojů)
Provoz:
 nepřetržitý
Působnost:
 Pardubický kraj, celá ČR
Telefon:
 466 030 617, 466 687 302 
 777 765 849
E-mail:
 simeon.info@skp-centrum.cz
Facebook:
 Domov Simeon

Horní Jelení

Leden 75 %

Červenec 95 %

Únor 92 %

Srpen 96 %

Březen 83 %

Září 86 %

Květen 94 %

Listopad 90 %

Červen 93 %

Prosinec 75 %

Duben 85 %

Říjen 94 %

Obložnost v jednostlivých měsících:

Počet uzavřených smluv 2018:
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Horní Jelení

DOMOV SIMEON – DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Služby Domova Simeon jsou poskytovány tak, aby zachovávaly, případně rozvíjely stá-
vající dovednosti a schopnosti uživatelů služby. S ohledem na soběstačnost každého 
jedince zajišťuje Domov Simeon péči, jejímž obsahem je starost o člověka po stránce 
tělesné i psychické, podpora uživatele služby v zapojení se do společenského dění. Vy-
tváříme podmínky co nejvíce připomínající domácí prostředí.

Služba byla v roce 2018 poskytnuta 5 uživatelům (3 ženy, 2 muži). Průměrná oblož-
nost v roce 2018 činila 100%. 

Druh služby:
 domovy pro osoby  
 se zdravotním postižením
Forma služby:
 pobytová
Sídlo služby:
 K Dubu 711 
 Horní Jelení
Kapacita:
 4 lůžka (2 pokoje)
Provoz:
 nepřetržitý
Působnost:
 Pardubický kraj, celá ČR
Telefon:
 466 687 302 
 777 765 849
E-mail:
 simeon.info@skp-centrum.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ JELENÍ

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 nezvlád-
nou, a když rodina nemůže zajistit celodenní péči o svého blízkého.

V roce 2018 využilo služeb Pečovatelské služby 48 klientů (18 mužů a 30 žen), uza-
vřeno bylo 19 nových smluv. Klientům bylo poskytnuto 1 091 hodin přímé péče v rodin-
ném prostředí uživatele.

Zhodnocení roku 2018

Klienti Pečovatelské služby mají možnost účastnit se vystoupení a kulturních akcí po-
řádaných v Domově Simeon. 

Personálně je služba dobře pokryta. Po celý rok si služba udržuje téměř plnou kapaci-
tu, pracovnice zajíždějí více do vzdálenějších obcí (Slatina u Vysokého Mýta – 2x denně, 
Dobříkov – všední dny 1x denně, Zámrsk aj ). 

V průběhu roku jsme vyměnili dodavatele teplých jídel, čímž velice stoupla kvalita po-
skytované stravy .

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

Druh služby:
 pečovatelská služba
Forma služby:
 terénní
Sídlo služby:
 K Dubu 702, Horní Jelení
Kapacita:
 33 klientů/měsíc
Provoz:
 PO–NE   8.00 – 14.00 
 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

Horní Jelení

Počet uživatelů v roce 2018:

Leden

Červenec

Únor

Srpen

Březen

Září

Duben

Říjen

Květen

Listopad

Červen

Prosinec

Ženy 21

Ženy 20

Ženy 22

Ženy 22

Ženy 21

Ženy 19

Ženy 21

Ženy 21

Ženy 20

Ženy 21

Ženy 21

Ženy 20

Muži 10

Muži 14

Muži 10

Muži 15

Muži 12

Muži 13

Muži 12

Muži 12

Muži 13

Muži 14

Muži 11

Muži 13
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Forma služby:
 terénní
Sídlo služby:
 Jana Palacha 324/23 
 Pardubice
Kapacita:
 500 pacientů za rok
Provoz:
 nepřetržitý provoz posk. péče
Působnost:
 Pardubice a okolí 
 Holice a okolí
Telefon:
 466 799 077 
 777 765 836
E-mail:
 sestry@skp-centrum.cz

Pardubice

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE)

Nabízíme ošetřovatelskou péči terénních zdravotních sester 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 nebo ošetřujícími lékaři a hrazeny 
zdravotními pojišťovnami. Smlouvy máme uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami: 
111, 201, 205, 207, 209, 211 .

Zhodnocení služby v roce 2018

Jedním z ukazatelů kvality poskytované péče je celoživotní vzdělávání sester. V  uply-
nulém roce dvě sestry dokončily dvouleté postgraduální vzdělávání v oboru Komunitní 
péče a Ošetřovatelská péče v psychiatrii, tři sestry absolvovaly kurzy Cévkování muže 
a všechny byly proškoleny v První pomoci a Hojení ran.

Vzhledem k nárůstu počtu pacientů a výkonů byl navýšen stav o jednu pracovnici.

Účastnili jsme se Komunitního plánování města Pardubic za skupinu Senioři. 

Spolupracovali jsme s Ústavem zdravotnických informací a statistiky na statistickém 
vyhodnocení nežádoucích událostí v rámci pilotních projektů a na tvorbě metodik.

Úspěšně jsme rozvíjeli spolupráci se sociálními službami, specializovanými ambulan-
cemi a praktickými lékaři. 

Počet uživatelů za rok 2018:

Věkové rozložení pacientů v roce 2018:

Počet ošetřených pacientů:

Počet vykonaných návštěv u pacientů:

Ženy 256 

do 19 let 1 

2015 351 

2015 24 735 

Muži 170 

20–64 let 53 

2016 367 

2016 27 237 

Celkem 426 

65 a více let 372 

2017 398 

2017 29 680 

2018 426 

2018 30 636 
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Přirozené prostředí 16

Jinam 5

Ústavní zařízení nebo jiná  
pobytová služba sociální prevence 

5

Pobytová komunitní sociální služba 0

DŮM NA PŮLI CESTY

Dům na půli cesty poskytuje sociální služby osobám ve věku 18 – 26 let, kteří odchází 
ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, jsou bez funkčního rodinné-
ho zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci. Posláním domu na půli cesty je 
prostřednictvím nabízených činností podporovat tyto mladé lidi, aby se aktivně podíleli 
na změnách vedoucích k osamostatnění a uplatnění ve vlastním životě. Pracovníci se 
snaží vést uživatele služby k ekonomické nezávislosti a svým aktivním přístupem rozví-
jet schopnosti a dovednosti potřebné pro uplatnění v běžném životě a zařazení se zpět 
do společnosti. Mimo jiné pracovníci také poskytují psychickou podporu a pomoc při 
doprovázení uživatele domu na půli cesty k soudům, na úřady, k lékaři či k pracovním 
pohovorům.

Zhodnocení služby v roce 2018

V roce 2018 službu využilo celkem 31 uživatelů, z toho 12 žen a 19 mužů. Z celkového 
počtu uživatelů bylo 9 uživatelů přímo z Pardubic a zbylých 22 uživatelů bylo z jiných 
částí České republiky. Průměrná roční obložnost byla kolem 75 %. Dům na půli cesty 
v roce 2018 obdržel 36 žádostí o ubytování od 10 žen a 26 mužů.

Druh služby:
 domy na půl cesty
Forma služby:
 pobytová
Sídlo služby:
 Jungmannova 2550 
 Pardubice
Kapacita:
 11 jednolůžkových pokojů
Provoz:
 nepřetržitý  
Působnost:
 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:
 464 629 612 
 774 658 590
E-mail:
 dpc.info@skp-centrum.cz
Facebook:
 Dům na půli cesty Pardubice

Pardubice

Kam po ukončení služby uživatelé 
odcházejí:
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Pardubice

NOCLEHÁRNA PRO ŽENY

Noclehárna pro ženy poskytuje ženám bez přístřeší pomoc a důstojné uspokojení zá-
kladních lidských potřeb (přenocování, pomoc při osobní hygieně, zajištění jednoduché 
stravy) a podporuje je v řešení jejich situace.

Nocleh jsme poskytli 29 ženám. Služba byla využívána 365 dní v roce a bylo umož-
něno  1857 noclehů. 

Zhodnocení služby v roce 2018

Průměrná roční obložnost v roce 2018 činila 76 %, nejvyšší byla zaznamenána v únoru 
a v lednu, nejméně byla služba využívána v prosinci a v listopadu. 

Klientky mohou využít nocleh, dále hygienický servis a potravinovou pomoc (studená 
snídaně a večeře, čaj). Průběžně byl doplňován sociální šatník, ze kterého je ženám, 
které využívají služby, vydáváno oblečení. Klientkám byla poskytnuta pomoc s hospoda-
řením s penězi, dále s vyhledáváním navazujícího bydlení, popř. zaměstnání. 

V roce 2018 byla navýšena kapacita služby z 6 na 9 lůžek. K dispozici jsou nově 3 po-
koje (dvolůžkový, třílůžkový a čtyřlůžkový). 

Druh služby:
 noclehárny
Forma služby:
 ambulantní
Sídlo služby:
 Na Spravedlnosti 803
 Pardubice
Kapacita:
 9 lůžek (3 pokoje)
Provoz:
 denně 19.00 – 7.30
Působnost:
 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:
 466 636 077 
 777 765 835

Leden 94,6 %

Červenec 82,3 %

Únor 97,0 %

Srpen 64,5 %

Březen 93,0 %

Září 58,8 %

Květen 74,7 %

Listopad 57,0 %

Červen 79,4 %

Prosinec 54,1 %

Duben 89,4 %

Říjen 68,1 %

Obložnost v jednotlivých měsících:
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NOCLEHÁRNA PRO MUŽE

Poskytujeme dospělým mužům bez přístřeší důstojné podmínky k uspokojení základ-
ních lidských potřeb. Hlavně nabízíme přenocování, podmínky pro zajištění osobní hy-
gieny a pro přípravu stravy. Jsou jim nabídnuty informace a podpora při řešení jejich 
nepříznivé životní situace. 

Službu využilo v roce 2018 celkem 129 uživatelů. Průměrná roční obložnost se oproti 
loňskému roku zvýšila na 85%. 

Zhodnocení služby v roce 2018

Uživatelé služby se mohli obrátit při řešení své nepříznivé životní situace na sociální 
pracovníky, kteří jim byli nápomocní při mapování jejich potřeb. Nejčastěji řešili základní 
stabilizaci (přespání, hygienu, stravu), potřebu se poradit v oblasti dokladů či sociálních 
dávek, odkaz na lékaře pro osoby bez přístřeší. Dále jim byly nabízeny návazné služby, 
někteří z jich služeb využili. 

Druh služby:
 noclehárny
Forma služby:
 ambulantní
Sídlo služby:
 Milheimova 694 
 Pardubice
Kapacita:
 12 lůžek (2 pokoje)
Provoz:
 denně  19.00 – 7.30  
Působnost:
 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:
 464 629 249 
 777 765 850
E-mail:
 adm@skp-centrum.cz

Pardubice

Leden 76 %

Červenec 87 %

Únor 92 %

Srpen 82 %

Březen 97 %

Září 74 %

Květen 74 %

Listopad 92 %

Červen 80 %

Prosinec 95 %

Duben 83 %

Říjen 88 %

Obložnost v jednostlivých měsících:
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Pardubice

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE

Pobytová služba Azylový dům pro muže v Pardubicích nabízí důstojné podmínky k za-
jištění základních životních potřeb dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci. Ta bývá často spojená se ztrátou bydlení. Uživatele služby motivujeme k aktivní-
mu přístupu při řešení jejich situace a k návratu zpět do společnosti. 

V roce 2018 využilo služeb azylového domu 55 mužů. Průměrná roční obložnost 
služby byla 73%.

Zhodnocení služby v roce 2018

Služba byla poskytována nepřetržitě po celý rok. Využívali ji uživatelé různého věku. 
Nejmladší byl 20 letý, nejstarší 72 letý. Nejčastěji k nám přicházeli muži z ulice, jiné so-
ciální služby (Dům na půli cesty, Noclehárny, Nízkoprahové denní centrum), VTOS, LDN, 
nemocnice, ubytoven či ukončených nájmů bytů. Obraceli se na nás s potřebou hledání 
práce, řešení finančního zabezpečení, řešení dluhové problematiky, zdravotního stavu, 
hledání vhodného bydlení. 

Pro větší bezpečí uživatelů i pracovníků byla v letošním roce namontována nouzová 
osvětlení v prostorách budovy. Společné prostory byly vybaveny novým nábytkem.

Druh služby:
 azylové domy
Forma služby:
 pobytová
Sídlo služby:
 Milheimova 694 
 Pardubice
Kapacita:
 23 lůžek (6 pokojů)
Provoz:
 nepřetržitý
Působnost:
 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:
 464 629 249 
 777 765 850
E-mail: 
 adm@skp-centrum.cz

Věkové rozložení uživatelů služby:

18–26 let 5 

27–45 let 18 

46–64 let 26 

65+ let 6 

Leden 68 %

Červenec 66 %

Únor 64 %

Srpen 80 %

Březen 58 %

Září 80 %

Květen 57 %

Listopad 98 %

Červen 59 %

Prosinec 94 %

Duben 61 %

Říjen 94 %

Obložnost v jednostlivých měsících:
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám bez přístřeší a osobám ohroženým 
ztrátou bydlení, starším 18 let, podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé životní si-
tuace a snaží se zmírňovat dopady s touto situací spojené. Tyto služby je možné využít 
anonymně, každý všední den.

Služby jsou poskytovány v přízemí budovy, služba ale není bezbariérová. Uživatelé mají 
k dispozici sociální zařízení. Mohou využít kulturní místnost, ve které se nachází i PC.

V roce 2018 pomohlo nízkoprahové denní centrum 207 klientům, se kterými proběhlo 
1 022 konzultací.  Služba byla otevřena 247 dní, v průměru ji navštívilo 65 lidí za měsíc. 

Zhodnocení služby v roce 2018 

Typickým klientem Nízkoprahového denní centra (dále jen NDC) byl muž kolem 50 let. 
Výrazným problémem posledních měsíců je nárůst počtu mladých osob bez přístřeší, 
osob ve špatném zdravotním stavu, ale i osob s psychickými obtížemi. Se všemi těmito 
typy lidí pracovnice služby pracovaly a snažily se, aby se jim dostalo co nejlepší pomoci 
a podpory.

Klienti služby nejčastěji využívali sociální poradenství k pomoci zařízení dokladů, vy-
řízení dávek hmotné nouze, hledání práce nebo bydlení a také řešení svého zdravotního 
stavu. Většina z nich si poté na  NDC zajišťovala i své základní životní potřeby – potravi-
nová a hygienická pomoc. 

Během roku jsme díky spolupráci s dalšími službami, které pracují s podobnou cílovou 
skupinou, vyřešili několik případů. Velmi kladně hodnotíme spolupráci s lékařkou pro 
osoby sociálně vyloučené a Péčí o duševní zdraví. 

V roce 2018 se upravil prostor charitativního šatníku, který byl dlouhodobě nevyhovují-
cí. Po personální stránce došlo k navýšení úvazku na pozici pracovníka v sociálních služ-
bách, díky kterému se podařilo lépe zajistit chod NDC přes období dovolených a vzdělá-
vacích aktivit. 

Druh služby:
 nízkoprahové denní centrum
Forma služby:
 ambulantní
Sídlo služby:
 Jana Palacha 324 
 Pardubice
Kapacita:
 25 uživatelů v jeden okamžik
Provoz:
 PO – PÁ   9.00 – 15.00
Působnost:
 Pardubice, Pardubický kraj
Telefon:
 466 632 266 
 773 099 585
E-mail:
 ndc@skp-centrum.cz
Facebook:
 Nízkoprahové denní centrum 
 Pardubice

Pardubice

Leden 67 

Červenec 58 

Únor 74 

Srpen 59 

Březen 66 

Září 57 

Květen 49 

Listopad 86 

Červen 55 

Prosinec 73 

Duben 61 

Říjen 68 

Počet uživatelů v jednotlivých měsících:
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Pardubice

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM – TERÉNNÍ PROGRAM

Pracovníci Terénního programu při Nízkoprahovém denním centru aktivně vyhledávají 
a kontaktují osoby převážně bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení, starší 18 let. 
Nabízejí pomoc a podporu při řešení nepříznivé situace. Kontaktování těchto osob probí-
há v jejich přirozeném prostředí na území města Pardubic, každý všední den.

Pracovníci poskytli pomoc a podporu 104 klientům, s nimiž provedli 1 181 kontaktů, 
a to během 205 dnů v roce. 

Zhodnocení služby v roce 2018

Vzhledem k minulému roku došlo k posunu věkového průměru cílové skupiny z 50-60 
let na 40-50 let. Věkový průměr se snížil vlivem nárůstu počtu osob bez přístřeší v mlad-
ším věku. Došlo ke zvýšení počtu klientů ve věku 20 – 40 let. Z celkového počtu 104 
klientů jich 6 během roku zemřelo, 4 jsou v LDN, 2 jsou ve VTOS (výkon trestu odnětí 
svobody) a 9 jich začalo bydlet. 

Díky zhoršenému zdravotnímu stavu klientů se prohlubovala spolupráce se Zdravotně 
sociálním oddělením nemocnice Pardubice a lékařkou pro osoby sociálně vyloučené, 
s níž v letošním roce proběhlo několik terénních doprovodů za klienty, kteří se nedostali 
do ordinace. Byla navázána spolupráce se službou Péče o duševní zdraví a terénním 
programem Laxus.

Pracovníci během roku pracovali již s nakontaktovanými uživateli, ale zároveň monito-
rovali nové. Všem klientům nabízeli informace o návazných službách, zprostředkování 
kontaktu, ale i doprovody, o které byl velký zájem. Zároveň se prostřednictvím sociální-
ho poradenství snažili, aby se nepříznivá situace klientů zlepšovala. Možností navázání 
kontaktu s cílovou skupinou byla potravinová pomoc.   

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
Působnost:
 Pardubice a okolí
Telefon:
 461 102 384 
 773 099 585
E-mail:
 teren.ndc@skp-centrum.cz

Leden 35

Červenec 42

Únor 40

Srpen 46

Březen 37

Září 47

Květen 39

Listopad 35

Červen 45

Prosinec 26

Duben 37

Říjen 42

Počet klientů v jednotlivých měsících:



|  28

SÍŤOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ V SYSTÉMU SLUŽEB  
PRO OHROŽENÉ DĚTI A RODINY

Obsah projektu:

Projekt byl zaměřen na zavedení, příp. posílení spolupůsobnosti a návaznosti pomá-
hajících 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 došlo k nastavení me-
zioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny a došlo k zapojení více 
subjektů při hledání řešení jejich problému.

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

Došlo k vytvoření metodického dokumentu, který obsahuje návod k postupu při řešení 
konkrétní situace s motivací k zapojení širšího spektra místních aktérů. Jedná se o sys-
témové, metodické řešení nejčastějších situací, jehož cílem je motivovat dané subjekty 
k řešení problému se zapojením více subjektů.

Zhodnocení projektu

Rok 2018 byl rokem úspěšné finalizace realizovaného projektu, do něhož bylo zapoje-
no velké množství aktérů v síti poskytovatelů služeb pro ohrožené děti a rodiny z území 
města Pardubice. Uskutečnila se celkem 4 metodická setkání, jejichž cílem bylo podrob-
nější rozpracování ideálního prostupu klienta sítí služeb tak, aby mu byla poskytnuta co 
nejefektivnější podpora v tíživých situacích, se kterými se může setkat. Tato témata, 
rozdělená do dílčích problematik, byla zpracována formou kazuistik v brožuře „Dítě v ne-
příznivé situaci – kazuistiky a jejich řešení“. Ve spolupráci s polským městem Kielce byla 
realizována zkušenostní cesta pardubické výpravy do tohoto města. V návaznosti na 
konkrétní metodická setkání a inspirativní zahraniční návštěvy potom vznikl „Metodický 
manuál – systémové řešení krizových situací“. Celý projekt, na který byla prostřednic-
tvím ESF poskytnuta finanční podpora EU, byl zakončen závěrečnou konferencí, v jejímž 
rámci se řada účastníků připojila k budoucí spolupráci podepsáním Memoranda. Projekt 
přispěl k upevnění vazeb mezi jednotlivými poskytovateli služeb pro ohrožené děti a ro-
diny a k zefektivnění jejich spolupráce.

Partneři projektu:

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

Mesto Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

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

Statutární město Pardubice, www.pardubice.eu

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 Přípravná fáze projektu

KA 2 Čerpání zkušeností u zahra-
ničního partnera (zahraničního 
experta)

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

KA 4 Realizace kazuistických setkání

KA 5 Realizace pracovního setkání 
zahraničního partnera/experta 
v Pardubicích

KA 6 Realizace metodických setkání

KA 7 Zpracování Metodického 
manuálu systémového řešení 
krizových situací

KA 8 Uspořádání závěrečné konferen-
ce projektu

Pardubice

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

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

Období realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
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Pardubice

TVORBA PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ 
POBYTOVÉ SLUŽBY – „SLUŽBA PODPORY BYDLENÍ“

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 Navázání spolupráce a nastave-

ní mechanizmů

KA 2 Monitoring lokality, práce s cílo-
vou skupinou

KA 3 Tvorba platformy pro koordinaci 
sítě se zapojením cílové skupiny

KA 4 individuální práce s cílovou 
skupinou

KA 5 Realizace aktivizačních, asis-
tenčních a motivačních progra-
mů pro cílovou skupinu

Forma: 
 ambulantní, terénní
Sídlo: 
 Jana Palacha 324/1 
 Pardubice
Kapacita: 
 max. 100 klientů/rok
Působnost: 
 Pardubice
Telefon:
 461 102 337 
 773 093 585
E-mail: 
 spb@skp-centrum.cz
Facebook: 
 Služba podpory bydlení

Poslání:

Posláním Služby podpory bydlení (SPB) je pomoci získat klientům potřebné kompe-
tence ke zvládnutí jejich nepříznivé sociální situace a dosáhnutí co nejvyšší možné míry 
samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti, a to především za účelem udržení nebo opě-
tovného získání standardního bydlení, uplatnění na běžném trhu práce a vedení klienta 
k standardnímu způsobu života, zapojeného 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 pro-
středků k realizaci cílů komunity. Zároveň podporujeme participaci všech zainteresova-
ných subjektů.

Zhodnocení služby v roce 2018

V roce 2018 jsme v rámci Klíčových aktivit projektu prohloubili spolupráci s organiza-
cemi, které mají stejnou nebo podobnou cílovou skupinu a navázali spolupráci s novými 
subjekty, ať už poskytovateli sociálních služeb či personálními agenturami v Pardubicích 
(KA 1). Pravidelně jsme docházeli na pardubické komerční ubytovny (KA 2). Uspořádali 
jsme 5 platforem  s tématy: Možnosti zaměstnávání klientů; Poskytování potravinové 
a materiální pomoci z potravinové banky Oblastní charity Pardubice; Možnosti bydlení, 
které nabízí město Pardubice; Insolvence; Personální agentura Manpower – možnosti 
zaměstnávání klientů (KA 3).  V rámci individuální práce s klienty bylo do služby přijato 
71 US (36 mužů, 35 žen), proběhlo celkem 790 konzultací (KA 4). Uskutečnilo se 9 akti-
vizačních, asistenčních a motivačních programů pro cílovou skupinu. Témata programů 
byla následující: mezilidská komunikace, agenturní vzdělávání, problematika bydlení, in-
solvence, apod .

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

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

Období realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 7. 2019
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PODPORA ZKVALITŇOVÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE O MLADÉ LIDI  
OPOUŠTĚJÍCÍ NÁHRADNÍ RODINNOU NEBO ÚSTAVNÍ PÉČI

Obsah projektu:

Předkládaný projekt je zaměřen na zefektivnění práce aktérů, jejichž činnost je za-
měřena 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 so-
ciálního začleňování.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem předkládaného projektu je zefektivnění a provázání poskytovaných slu-
žeb 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 opou-
štějící náhradní péči

KA 3 Analýza systému náhradní péče 
a potřeb mladých lidí umístě-
ných v náhradní péči

KA 4 Setkávání odborných pracovníků

KA 5 Tvorba Metodiky sociální práce 
s mladými lidmi opouštějícími 
náhradní rodinnou péči a ústav-
ní péči

KA 6 Ověření v praxi

KA 7 Závěrečná konference

Pardubický kraj

Název projektu CZ: 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
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Ústí nad Orlicí

KOMUNITNÍ PRÁCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Forma: 
 komunitní práce
Sídlo: 
 T . G . Masaryka 115 
 Ústí nad Orlicí
Působnost: 
 Ústí nad Orlicí
Telefon: 
 774 584 822 
 608 842 803
E-mail:
 tprluo@skp-centrum.cz
Facebook: 
 Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

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

V roce 2018 využilo Komunitní práci v Ústí nad Orlicí 73 uživatelů, s nimiž proběhlo 
535 setkání.

Projekt komunitní práce poskytuje aktivní pomoc zhruba 30 klientům měsíčně. Klienti 
hledají podporu při kontaktu s veřejnými institucemi, řešení bytové otázky, pomoc při 
řešení sousedských vztahů. 

V rámci projektu komunitní práce byly vytipovány 4 osoby, tzv. lídři, kteří zastupují 
jednotlivé vyloučené lokality ve městě Ústí and Orlicí (ul. J. K. Tyla, ul. Sv. Čecha, Kerhar-
tice a Oldřichovice). S jednotlivými lídry byla navázána intenzivní spolupráce, která vede 
k posilování jejich kompetencí přirozenou a nenásilnou formou. Lídři si osvojili jednání 
s institucemi, prosazování svých názorů i efektivnější řešení vzniklých situací.

V průběhu roku 2018 proběhla 3 setkání platformy. Témata platforem: Odbor sociál-
ních služeb města Ústí nad Orlicí, Drogová problematika město Ústí nad Orlicí a Proble-
matika nepojistných sociálních dávek, rekvalifikace a nezaměstnanosti. Lídři z jednot-
livých lokalit poté přenesli informace, které se dozvěděli na jednotlivých setkáních, do 
svých lokalit.

Název projektu: Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Registrační číslo původního projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007306

Období realizace původního projektu: 1. 4. 2017 – 28. 2. 2019

Registrační číslo stávajícího projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009817

Období realizace stávajícího projektu: 1. 4. 2018 – 30. 6. 2019
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SYSTÉMOVÁ PODPORA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení a sjednocení kvality sociálních služeb poskytovaných 
společností SKP-CENTRUM, o.p.s. V rámci projektu jsou analyzovány metodiky jednotli-
vých sociálních služeb, jejich soulad se zákonnými standardy a zároveň aplikovatelnost 
při práci s cílovou skupinou. Analýza se zaměřuje mimo jiné na to, jakým způsobem 
zaměstnanci s metodikou sociální služby pracují, ověřuje jejich znalosti a zároveň nasta-
vuje mechanismy tvorby a úpravy metodiky a controllingu práce s metodikou.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je sjednocení a zvýšení kvality sociálních služeb poskytova-
ných společností SKP-CENTRUM o.p.s. Tohoto cíle je dosaženo pomocí analýzy práce 
se standardy kvality v jednotlivých službách a jejich znalosti a schopnosti využití v praxi 
pracovníky v přímé práci, ověření správnosti nastavení standardů kvality a na základě 
této analýzy navrhuje a realizuje konkrétní a komplexní systém vedoucí k posílení efekti-
vity a kvality poskytovaných služeb.

Dílčí cíl č. 1a: Analýza 6 metodik sociálních služeb vhledem k jejich zákonným poža-
davkům a zároveň využitelnosti při práci s cílovými skupinami – inspekce na zkoušku.

Dílčí cíl č. 1b: Analýza mezi zaměstnanci – práce se standardy, způsob seznamování 
se standardy, komunikace uvnitř týmu, komunikace s metodikem sociálních služeb a ve-
dením organizace apod.

Dílčí cíl č. 1c: Nastavení procesu hodnocení kvality poskytovaných služeb, naplňování 
standardů a interního vzdělávání pracovníků v přímé péči - sjednocení práce se standar-
dy kvality v jednotlivých službách a jejich controllingu. 

Dílčí cíl č. 1d: Realizace uceleného souboru vzdělávání vedoucích pracovníků (sociál-
ních pracovníků) zaměřené na vedení týmu.

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 Přípravná fáze projektu

KA 2 Realizace analýzy – Inspekce na 
zkoušku

KA 3 Realizace analýzy – Analýza na-
stavených procesů souvisejících 
se zvyšováním kvality sociálních 
služeb

KA 4 Nastavení procesu hodnocení 
kvality

KA 5 Vzdělávání vedoucích sociál-
ních pracovníků

Název projektu CZ: Systémová podpora kvality sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007602

Období realizace projektu: 1 . 4 . 2018 - 31 . 8 . 2019

Pardubický kraj
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Benefiční večer 2018

Benefiční dražba pro SKP-CENTRUM, o.p.s., vynesla rekordních 163.500,- Kč. Díla 
předních českých umělců se dražila v neděli 9. prosince 2018 na zámku v Pardubicích. 
Výtěžek dražby byl určen na zakoupení osobního automobilu pro Ošetřovatelskou služ-
bu. Celým večerem provázel, již tradičně, Zdeněk Izer. Hosty bavil vtipy, životními udá-
lostmi a svými postřehy. Výborně vedl i samotnou aukci. 

Veliký úspěch sklidilo také hudební vystoupení JUDr. Iva Jahelky. Zhudebněné příběhy 
ze života a soudních síní mu vysloužily přezdívku „zpívající právník“. Pan Jahelka podpo-
řil SKP-CENTRUM, o.p.s. tím, že vystoupil bez nároku na honorář. Grafika Míly Fürstové, 
dle očekávání, vynesla nejvyšší částku, a to 40.000,- Kč. Nezapomenutelným zážitkem 
byla dražba obrazu Petra J. Špačka „Pardubice“, který byl vydražen v částce 22.000,- Kč.  
Veliký zájem byl i o paličkovaný šperk Jiřiny Rejentové a obraz pana Jana Baboráka, ale 
i ostatní díla návštěvníky zajímala.

Open cup 2018

V pátek 11. května se na dvorcích LTC Pardubice hrál tenisový turnaj Open cup 2018, 
kterého se zúčastnili naši partneři a příznivci. Hrálo se od brzkého rána až do pozdního 
odpoledne, po celý den nám svítilo sluníčko a všichni jsme si tento sportovní den pří-
jemně užili. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 22 hráčů. Vítězi turnaje se stali pánové Luňák a Loskot, 
kteří vyhráli 6:2. 

SKP-CENTRUM, o.p.s. mezi oceněnými neziskovkami 
Pardubického kraje

V pondělí 3. 12. 2018 zástupci SKP-CENTRUM, o.p.s. a Domu na půli cesty převzali, 
společně s dalšími devíti neziskovými organizacemi z Pardubického kraje, ocenění Ne-
zisková organizace roku 2018 z rukou senátorky  Mgr. Miluše Horské.

Ocenění nejlepších sociálních pracovníků

Ve středu 20. března 2018 proběhlo ve Východočeském divadle předávání Ocenění 
nejlepších sociálních pracovníků, jehož pořadatelem byl Magistrát města Pardubic. 
Z  nominovaných pracovníků získala ocenění paní Marie Čermáková, pracovnice v  so-
ciálních službách, která působí ve službě Noclehárna pro ženy, a paní Hana Nováková, 
pracovnice v sociálních službách z Domova Simeon. 

Oceňování je součástí oslav světového dne sociální práce, který se slaví třetí úterý 
v měsíci březnu. Každý oceněný obdržel vedle květiny a děkovného listu i finanční dar.

Program NENA: Domov bez násilí v Intervenčním centru

Program je určený pro osoby starší 18 let, které mají konfliktní vztahy se svými blízký-
mi a nezvládají své chování. Cílem této podpory je zajištění bezpečného prostředí v ro-
dinách, ve kterých dochází nebo docházelo k domácímu násilí a zlepšení kvality života 
všech, kterých se domácí násilí týká.

„Cílem není osobnostní změna, ale náhled, reflexe a zastavení násilí.“

Návštěva z OD Albert

Ve čtvrtek 22. března 2018 nás navštívil pan Miroslav Červený spolu se svými kolegy 
z obchodního domu Albert. Se službami je seznámila koordinátorka Eva Novotná. Na 
závěr návštěvy si přebrala symbolický šek na 55.000 Kč od Nadačního fondu Albert.

ROK 2018 V UDÁLOSTECH

  Benefiční večer 2018

  Open cup 2018

  Ocenění nejlepších sociálních pracovníků
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Peníze jsme získali díky programu Nadace Albert Bertík pomáhá 2018. Jsou určeny na 
Dětské centrum v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. 

Zuzana Tornikidis na návštěvě služeb

Tři služby organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., přivítaly milou návštěvu. Na prohlídku 
dorazila paní Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT.

Pozvali jsme ji do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Free klub, Městského 
azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích a Intervenčního centra. Zají-
mavé povídání si pro paní Tornikidis připravila Iva Bandžuchová, Barbora Profousová 
a Šárka Mrázková. S paní Tornikidis jsme hovořili i o možnostech další spolupráce, 
na kterou se těšíme. 

Den otevřených dveří a slavnostní otevření vnitrobloku

Ve čtvrtek 7. června 2018 se konal Den otevřených dveří v Městském azylovém domě 
pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích, organizační jednotce SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Součástí akce bylo také otevření zrekonstruovaného vnitrobloku.

Cílem projektu bylo i „ozelenění“ a revitalizace dvorku, který je součástí azylové-
ho domu, zlepšení mikroklimatu, kultivace životního prostředí, posílení podmínek pro 
život klientek a vytvoření odpovídajících slušných podmínek pro relaxaci a hru dětí. 
Zahradním nábytkem nás obdarovala společnost Mountfield a.s. Projekt podpořila 
Nadace ČEZ. 

Den otevřených dveří v Nízkoprahovém zařízení pro děti  
a mládež - Free klub

20. června 2018 se uskutečnil Den otevřených dveří v Nízkoprahovém zařízení pro dětí 
a mládež – Free Klub. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout prostory klubu a promlu-
vit s pracovníky o tom, co vše obnáší jejich práce.

Veřejnost mohla navštívit Dům na půli cesty

Ve středu 20. června 2018 proběhl v Domě na půli cesty Den otevřených dveří. Pro ná-
vštěvníky bylo připraveno pohoštění a prezentace služby s ukázkou prostor. Je důležité 
prezentovat veřejnosti naše služby, přiblížit jim naši činnost a seznámit veřejnost s tím, 
kdo všechno může našich služeb využít.  

Poděkování za uspořádání sbírky společnosti Mediaservis, s.r.o. 
pro Azylový dům ve Vysokém Mýtě

Rádi bychom poděkovali firmě Mediaservis, s.r.o., která opět po roce zorganizovala 
sbírku pro uživatelky azylového domu a zajistila tak nejrůznější oblečení a dětské hračky. 
Všeho bylo dostatek pro každou maminku a každá si nějaký ten kousek oblečení pro sebe 
i své děti vybrala. Ani na děti se nezapomnělo, a proto každé odcházelo s novou hračkou.

Konference „Když láska bolí“ pořadatelem bylo Intervenční 
centrum Pardubice

Ve čtvrtek 20. září 2018 se v Divadle 29 v Pardubicích konala konference na téma 
„Když láska bolí“. 

Cílem konference bylo stmelit odborníky, kteří pomáhají obětem domácího násilí. 

Zúčastnění odborníci reprezentovali různé obory (neziskový sektor, poskytovatelé so-
ciálních služeb, Policie ČR, městské policie, státní zástupci, zástupci města Pardubice, 
justice ad.).

  Slavnostní přestřižení pásky v azylovém domě

  Zuzana Tornikidis na návštěvě služeb

  Konference „Když láska bolí“

  Program NENA
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Koordinátorka Intervenčního centra Pardubického kraje Mgr. Iva Bandžuchová před-
stavila stěžejní činnosti intervenčního centra a jeho služby. Zúčastněným nastínila pro-
gram NENA – Domov bez násilí, který byl spuštěn v roce 2018.

Den otevřených dveří v EMKU

V tento den, 27. září, byla jedinečná možnost prohlédnout si všechny prostory zaříze-
ní. Menší návštěvníci měli možnost zahrát si hry. Kromě nich se dne otevřených dveří 
zúčastnili také rodiče, kteří si prostory prošli a doptávali se, jaké služby EMKO poskytuje 
a jaké jsou zde pro jejich děti možnosti.

Den otevřených dveří v azylovém domě ve Vysokém Mýtě

Ve čtvrtek 4. října 2018 se v prostorách Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve 
Vysokém Mýtě konal den otevřených dveří. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné po-
hoštění a všichni měli možnost prohlédnout si kancelář a byty, ve kterých uživatelky, které 
potřebují ubytování, pomoc a podporu v obtížné životní situaci bydlí. V Centru pro děti 
byla připravena prezentace o SKP-CENTRUM, o.p.s., poskytující informace o dalších služ-
bách organizace a po celý den byla pro nejmladší návštěvníky připravena tvořivá dílna. 

Poděkování zaměstnancům Kooperativy, a.s. Vienna Insurance 
Grooup,  Lesy ČR, s.p. a Mountfield, a.s.

Rádi bychom poděkovali společnosti Kooperativa, a.s. a jejím zaměstnancům za zorga-
nizování sbírky pro Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi, SKP-CENTRUM, o.p.s.

Zaměstnanci společnosti Kooperativa, a.s. Vienna Insurance Group v letošním roce 
zakoupili hygienické potřeby, úklidové a čistící prostředky. Ty budou použity na provoz 
azylového domu.

Za vánoční stromky do služeb děkujeme společnosti Lesy ČR, s.p. a Mountfield, a.s.

Slavnostní přestřižení pásky a Den otevřených dveří ve službě 
Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

V pondělí 19. listopadu 2018 proběhlo v nových prostorách Komunitní práce v Ústí nad 
Orlicí slavnostní přestřižení pásky a den otevřených dveří. Pro návštěvníky byla během 
dne připravena prezentace aktivit Komunitní práce s ukázkou nových prostor. Smyslem 
projektu, jehož realizace je prostřednictvím MAS ORLICKO, z. s. podpořena ze zdrojů 
Evropského sociálního fondu, je podpora aktivit, které přispívají k sociálnímu začleňová-
ní ve městě Ústí nad Orlicí s důrazem na využití komunitního přístupu k práci s cílovou 
skupinou.

Poděkování ZŠ Štefánikova v Pardubicích

Rádi bychom poděkovali ZŠ Štefánikova v Pardubicích, zvláště pak třídě 5. B a jejich 
třídní učitelce Mgr. Petře Ryšavé za organizaci sbírky hraček a oblečení pro Městský 
azylový dům pro ženy a matky s dětmi, SKP-CENTRUM, o.p.s.

Pedagogický sbor a žáci základní školy zajistili pro azylový dům oblečení a hračky. Ma-
minky, a především děti, měly z hraček velikou radost. Hračky dětem vykouzlily úsměv 
na tvářích.

Domov Simeon se zapojil do projektu Ježíškova vnoučata

I letos se Domov Simeon zapojil do projektu Ježíškova vnoučata. Věnované dary ne-
byly určeny pouze pro klienty, ale i pro potřeby domova Ježíškova vnoučata věnovala 
vozík. Přání klientů byla skromná, jednalo se převážně o drogerii, oblečení, drobné dary 
a hlavně přání.

  Darované vánoční stromky do služeb  

  Den otevřených dveří v EMKU  

projekt Ježíškova vnoučata v domově Simeon  

Přestřižení pásky ve službě Komunitní práce  
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Projekt „Tudy z nudy“ podpořili Nadace Terezy Maxové dětem, 
Iveco Czech Republic, a.s. a Konzum, obchodní družstvo

Projekt Tudy z nudy, zaměřený na podporu dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, 
byl začátkem ledna zahájen. Cílem projektu bylo, aby klienti Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Emko Vysoké Mýto mohli navštívit rozmanité workshopy a exkurze do vol-
nočasových zařízení ve Vysokém Mýtě a okolí, a to v průběhu první poloviny roku 2018. 
Z bohaté nabídky volnočasových aktivit dostali účastníci příležitost vybrat si kroužek, 
který nejlépe odpovídá jejich potenciálu. V rámci projektu klienti s pracovníky navštívili 
10 volnočasových kroužků. Na konci těchto exkurzí byli vylosováni uživatelé, kteří se zú-
častnili alespoň 5 exkurzí. Celkem 4 uživatelé, díky projektu mohou navštěvovat kroužky 
-  jeden navštěvuje taneční kroužek a ti zbylí parkour.

Dětské centrum v Městském azylovém domě pro ženy a matky 
s dětmi podpořil Nadační fond Albert

Činnost dětského centra podpořil Nadační fond Albert částkou 55.000,- Kč.

Cílem projektu je předcházet sociálnímu vyloučení dětí ze sociokulturně znevýhodně-
ného prostředí. Prostřednictvím výchovně vzdělávacích činností, volnočasových a her-
ních aktivit se pracovníci zaměřili na všestranný rozvoj dětí, zajistili jim podnětné pro-
středí, přípravu na školní docházku, mimoškolní aktivity a doučování. Pracovali na jejich 
vývoji a k tomu motivovali i jejich matky. Posilují vazbu mezi matkou a dítětem a rozvíjejí 
u nich žádoucí kompetence.

Sportem proti pasivitě

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO, pořádalo již sedmý ročník akce Spor-
tem proti pasivitě. Jedná se o tři sportovní odpoledne, která se uskutečnila 4. čer-
vence, 14. a 28. srpna na hřišti I. stupně ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě, od 13 do 16 
hodin. Na programu byla spousta míčových her, atletické disciplíny či posilování. Pro 
nejmenší byly připraveny hračky na pískovišti. Akce je určena široké cílové skupině 
a není nijak věkově omezena. Realizace projektu je financována z prostředků města 
Vysokého Mýta.

Vzdělávání díky podpoře Výboru dobré vůle   
- Nadace Olgy Havlové

50.000,- korun českých. Touto částkou podpořil Výbor dobré vůle – program Senior 
vzdělávání pracovníků Domova Simeon. Kurzy probíhaly přímo v Domově Simeon. Pra-
covníci tak mohli absolvovat dva akreditované kurzy na téma – Základy týmové spolu-
práce v organizaci poskytující sociální služby (8 hodin) a Specifikace práce a komuni-
kace s osobami s demencí (16 hodin). Pravidelným a kvalitním vzděláváním pracovníků 
zvyšujeme kvalitu poskytované služby.

PODPOŘENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY

  Centrum pro děti ve Vysokém Mýtě  

  Projekt „Tudy z nudy“

  podpora Nadačního fondu Albert

  Sportem proti pasivitě
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Nadace Agrofert podpořila provoz Dětského centra pro děti  
ve Vysokém Mýtě 

V rámci programu Podpora dětí handicapovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve 
kterém vyrůstají, přispěla Nadace Agrofert částkou 50 000,-Kč na provoz Dětského cen-
tra pro děti ve Vysokém Mýtě. Dětské centrum slouží ke spolupráci s uživatelkami Azy-
lového domu pro ženy a matky s dětmi při výchově a vzdělávání jejich dětí pod vedením 
odborného pracovníka.

Divoká karta pro projekt „Na čtyřech kolech“ Nadace J&T  
v Burze filantropie v Pardubicích

Nadace J&T udělila v rámci Burzy filantropie tzv. divokou kartu projektu Domu na půli 
cesty. „Na čtyřech kolech“ je projekt zaměřený na podporu mladých lidí ve věku 18-26 
let, klientů Domu na půli cesty. Konkrétním cílem je pomoci těmto lidem získat řidičské 
oprávnění skupiny B. Prostřednictvím financí získaných v Burze filantropie bude klien-
tům uhrazeno 50 % nákladů spojených s kurzem autoškoly. Zbývajících 50 % si doplatí 
sám klient ze svých úspor. Díky řidičáku se zvýší jejich uplatnění na trhu práce

Nadační fond AVAST pro Pečovatelskou službu  
v Horním Jelení

Záměrem projektu byla podpora činnosti Pečovatelské služby v Horním Jelení, která 
je poskytována dle §40, zák. 108/2006 Sb. v platném znění. Podpora NF Avast byla a je 
využívána jako jeden ze zdrojů spolufinancování provozu služby. Cílem je zajistit po-
skytování kvalitní a dostupné sociální služby v přirozeném prostředí uživatelů tak, aby 
s podporou jejich blízkého okolí bylo umožněno setrvání v domácím prostředí a zajištění 
všech jejich potřeb.

Skupina ČEZ, a.s. hlavní partner XV. benefičního večeru  
pro SKP-CENTRUM, o.p.s.

9. prosince 2018 se uskutečnil XV. benefiční večer v Rytířském sále Zámku Pardubice. 
Hlavním partnerem večera byl ČEZ, a.s. Podpora činila 40 000,- Kč.

Zakoupení automobilu v rámci zajištění provozu 
Ošetřovatelské služby – domácí zdravotní péče za podpory 
Nadace Agrofert z grantu Senior

Z grantu Senior získala Ošetřovatelská služba podporu 117 000,- Kč na zakoupení no-
vého osobního automobilu v rámci zajištění provozu domácí zdravotní péče. Ošetřova-
telská služba je nestátní zdravotnické zařízení. Indikaci a rozsah služeb určuje praktický 
lékař nebo lékař ošetřující při propuštění ze zdravotnického zařízení. Odborně prováděné 
zdravotnické výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou pro pacienta 
bezplatné.

Auto zakoupené za podpory grandu Senior  

projekt „Na čtyřech kolech“  

  XV. benefiční koncert  
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FIRMÁM, NADACÍM A SOUKROMÝM 
DÁRCŮM ZA FINANČNÍ I MATERIÁLNÍ 
DARY (ABECEDNÍ POŘADÍ)

Velké díky patří vám všem, kdo jste v roce 2018 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 
za podporu a věříme, že nám a našim klientům zachováte přízeň i v dalších letech.

Baborák Ivan

Baboráková Jana

Bohemia Rings, s.r.o.

Čejková Darja

ČEZ, a.s.

Domácí potřeby, Ing. Martin Kovář

Dolečková Danuše

Drobková Michaela

Fajtl Ludvík

Falušiová Lenka

Fürstová Míla

Hroudová Pavla

Hrouzková Šárka

Chládek a Tintěra, Pardubice, s.r.o.

Jahelka Ivo, JUDr.

Junák – Český skaut, z.s.

Juračka Petr Jan

Kolbaba Jiří

Kubelka Tomáš

Lékárna Grand, s.r.o.

Macek Jan

Nadace Agrofert

Nadace AVAST

PODĚKOVÁNÍ

Nadace J&T

Nadace Terezy Maxové

Nadační fond Albert

NEDCON Bohemia, s.r.o.

Pachman Richard

Rejentová Jiřina

Sev .en EC, a .s .

Slavík Herbert

STAVOZA Kostěnice, s.r.o.

Šlechtová Hana

Špaček Petr J.

TANAK, s.r.o.

Víšek Martin

Vondráčková Kateřina

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Mediální partneři

HLAVNÍ POSKYTOVATELÉ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

VÝCHODOČESKÉ
MUZEUM
V PARDUBICÍCH
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