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   LIDÉ NEJSOU LHOSTEJNÍ! 
 

 

Na podzim minulého roku jsme vyslali 

prosbu široké veřejnost. Ta se týkala bot, 

které pro své majitele již neplní svou úlohu, 

pro jiné jsou však nedocenitelné a mohou 

ochránit zdraví. Těmito „jinými“ jsou lidé 

bez domova. V naší prosbě jsme tak žádali 

veřejnost, pokud má nějakou nepotřebnou 

(pevnou) obuv, kterou již nijak neupotřebí, 

jestli by ji mohla přinést do Nízkoprahového 

denního centra, které sídlí v ulici Jana 

Palacha 324 /37. Prosba byla vyslyšena, a to 

v míře, kterou málokdo čekal. 

 

 
 

„Doufali jsme v nějaké zapojení veřejnosti, 

ale toto předčilo naše očekávání.  Lidé k nám 

chodili a darovali nejen použité kvalitní boty, 

ale dokonce i boty úplně nové. Díky patří 

všem, kteří se rozhodli pomoci, ať již jde o 

pomoc ve formě bot použitých, tak nových,“ 

konstatuje pracovník Nízkoprahového 

denního centra Mgr. Karel Pikeš. 

 

Kvalitních bot však „není nikdy dost“, proto 

naše prosba o darování bot trvá, a to na stejné 

adrese. Ještě jednou děkujeme, že darujete. Z 

hrdostí může být konstatováno, že Lidé 

nejsou lhostejní. 
                                                Mgr. Karel Pikeš 

                                      Nízkoprahové denní centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krizové centrum Pardubice 

Krizové centrum Pardubice má za sebou první čtvrt 

rok fungování a své klienty si našlo velmi rychle. 

Krizové centrum za dobu svého provozu pomohlo již 

třem desítkám klientů s řešením jejich nepříznivé 

životní situace.  

Konzultace jsou poskytovány telefonicky i osobně. 

Službu využívají v drtivé většině obyvatelé 

Pardubicka po předchozí telefonické či emailové 

domluvě. 

Zahájení poskytování služby bylo ve znamení 

zvýšení informovanosti mezi obcemi a městy 

v okrese Pardubice – jednalo se o představení služby 

s prosbou o sdílení informací mezi spoluobčany, 

například umístěním informace na webové stránky či 

na sociální sítě. Informace o službě Krizového centra 

byla zveřejněna minimálně 18 městy a obcemi 

v okrese Pardubice. Služba byla dále představena 

v Bílém kruhu bezpečí v Pardubicích a 

prostřednictvím koordinátorky služby Mgr. Ivy 

Bandžuchové, na Univerzitě Pardubice a na 

komunitním plánování v Pardubicích. 

Pracovníci v Krizovém centru nejčastěji řeší osobní 

problémy, rodinné či vztahové problémy nebo 

sociálně právní problematiku. S těmito problémy se 

někdy objevují i návazné právní problémy, které 

mohou řešit klienti s právníkem přímo v Krizovém 

centru. 

  

 
 

 

„V týdnu od 14. 3. se Krizové centrum také aktivně 

zapojilo do podpory uprchlíků z Ukrajiny a nabídlo 

pomoc Krajskému asistenčnímu centru v 

Pardubicích. V KACPU pracovníci provádí 

domluvené činnosti, informují o službě Krizového 

centra nejen česky mluvící uprchlíky z Ukrajiny, ale 

také pracovníky a dobrovolníky v KACPU, kteří 

jsou v těchto dnech vystaveni vysoké zátěži, která se 

může projevit tíživými a nepříjemnými emocemi“ 

doplňuje Mgr. Radim Blažek, sociální pracovník 

služby. 

S těmito a dalšími tíživými životními situacemi 

(jako například ztráta blízké osoby, krize identity, 

životní změny, úraz, nemoc) se na nás mohou 

zájemci obracet prostřednictvím telefonu 

608 432 117 nebo e-mailu kc.pardubice@skp-

centrum.cz 

 
                                                   Mgr. Radim Blažek 

                                                               sociální pracovník 
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ORDINACE PRO LIDI Z ULICE BUDE OTEVŘENA I NADÁLE 
 

 

Domov Simeon má nové sprchovací 

lůžko 

Domov Simeon má nové speciální sprchovací 

lůžko. Koupací závěsné lůžko Sirocco bylo 

navrženo pro větší komfort a pohodlí klienta a 

ošetřujícího personálu s důrazem na úsporu 

prostoru, konstrukci a jednoduché ovládání. Díky 

svému provedení a designu je tato řada koupacích 

lůžek unikátní a jedinečná. 

Sprchové lůžko je umístěno v centrální koupelně. 

Je určeno lidem, kteří z důvodu zdravotního stavu 

nemohou využít vanu či klasickou sprchu. 

Koupel v tomto lůžku má navodit pocit koupele ve 

vaně, který je většině z nás dobře známý. 

Lůžko bylo zakoupeno především díky finanční 

podpoře firem i jednotlivců.  

Děkujeme Berger-Huck, s.r.o., Isolit-Bravo, 

spol.s.r.o., Transform a.s. Lázně Bohdaneč, 

WiTech s.r.o. a anonymním dárcům, kteří si 

nepřáli být jmenováni. 

Děkujeme, vaší podpory si velice vážíme! 

                                         Kolektiv Domova Simeon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Program Poskytování zdravotně sociálních 

služeb pro osoby bez přístřeší bude pokračovat 

i bez evropských peněz. Ordinace sloužící 

lidem, kteří mnohdy tráví většinu svého času 

v nevyhovujících hygienických podmínkách, 

bude fungovat tak, jak jsou její pacienti zvyklí. 

Do ordinace na ulici Jana Palacha 

v Pardubicích se naučili chodit lidé v hojném 

počtu a jen díky ochotnému personálu se jim 

dostalo zdravotní péče.  

„Ordinace, kterou provozuje společnost 

MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se stala 

nedílnou součástí námi poskytovaných služeb. 
Jejími nejčastějšími návštěvníky jsou klienti 

našeho denního centra, kteří vděčí za péči paní 

doktorce Zbytkové, díky níž ordinace za podpory 

Magistrátu města Pardubic vznikla. Poděkování 

patří také dalším lékařům a zdravotním sestrám, 

které se v současné době na fungování ordinace 

podílí.  

I přesto, že projekt již není financován 

z prostředků EU, ordinace bude fungovat i 

nadále a uživatelé našich služeb, zde stále 

najdou tolik potřebnou lékařskou péči,“ řekl 

Jiří Pitaš, ředitel SKP-CENTRUM.  

Nejenom pracovníci denního centra, ale i 

azylových domů, nocleháren a Domu na půli 

cesty informují uživatele služeb o fungování 

ordinace, nabízejí doprovod do ordinace a 

v případě potřeby spolupracují se 

zdravotnickým personálem na zlepšení 

zdravotního stavu klienta. V ordinaci je každý 

měsíc provedeno více než 80 vyšetření. V 

loňském roce bylo provedeno kolem 1 000 

ošetření klientů. 

Fungování ordinace vnímá pozitivně i 

magistrát města Pardubic, který finančně 

projekt podporuje. Zdravotní systém získal 

místo, které mohou navštívit lidé, kteří nejsou 

registrováni u praktického lékaře nebo mají 

problém se zdravotním pojištěním. Lékařskou 

péči včas potřebují.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Včasné ošetření a následná péče předchází zhoršení 

zdravotního stavu a následné hospitalizaci. 

Nedochází tak k zatížení zdravotního systému.  

 „Nejčastějšími obtížemi, se kterými se v ordinaci 

setkáváme, jsou problémy s tlakem, zvýšeným 

cukrem, svrabem, různými ránami a samozřejmě 

v posledních dvou letech také s onemocněním Covid-

19. Ordinaci se podařilo za dobu provozu 

stabilizovat a díky dotaci z prostředků EU také došlo 

k dokoupení mnoha důležitých zdravotních přístrojů 

a jiného vybavení. Velmi si ceníme spolupráce 

s SKP-CENTRUM, o.p.s., bez nějž by nebyla tato 

práce realizovatelná. Velkým přáním do budoucna 

by bylo získat pro tuto službu užší spolupráci lékařů 

z různých odborných specializací a zajištění širšího 

zdravotnického týmu pro budoucí rozvoj péče o 

klienty. Z pohledu léčby pak pokračovat v trendu, 

kdy řada obtíží postupně mizí (např. svrab) a věnovat 

se více chronickým onemocněním,“ řekla MUDr. 

Zdena Zbytková. 

 
                                      Kolektiv SKP-CENTRUM, o.p.s. 

 

 
 

 

 

 

PROPAGAČNÍ VIDEA SLUŽEB 
 

 

V minulém roce jsme začali natáčet promo   videa 

našich služeb. Letos pokračujeme. A to především 

díky podpoře z charitativního programu X-Day, 

který pořádá Foxconn European Manufacturing 

Services s.r.o. 
Nová videa tak představil Domov Simeon a Dům na 

půli cesty.  

Ale pokračujeme dál! Čeká nás natáčení v terénu, 

brzy Vám představíme terénní službu pro lidi bez 

domova. Plánujeme představit Vám blíže 

noclehárny, azylové domy a třeba i nízkoprahové 

služby. 

Videa můžete shlédnout na youtube SKP-

CENTRUM, o.p.s., sociálních sítích, webové stránce 

www.skp-centrum.cz . 

Chceme problematiku jednotlivých cílových skupin 

názorně přiblížit společnosti a seznámit je s možností 

kam se mohou obrátit s žádostí o pomoc, pokud by 

se do takové situace dostali 

 

 

 

 

http://www.skp-centrum.cz/
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Tříkrálový oběd 

Jako každý rok i letos paní Podaná z Nadačního 

fondu  2P zprostředkovala Tříkrálový pro klienty 

Nízkoprahového denního centra. Klienty této 

služby jsou lidé bez domova. 

Dne  6. 1. 2022 přijela paní Podaná v doprovodu 

pracovníka restaurace a přivezli 35 porcí jídla. 

Letos se podávala kachní stehna, zelí a knedlíky – 

karlovarské, bramborové špalíčky a lokše.  
                               

„Dobrý den, chtěla bych vám popřát do Nového 

roku hlavně zdraví a spokojenost a přeji vám 

dobrou chuť k dnešnímu obědu,“ sdělila 

přítomným klientům paní Poddaná.  

Klienti paní Podané poděkovali a rovněž jí popřáli 

do nového roku. 

     
                                        Nízkoprahové denní centrum                                                 

                                                        
 

Prevence závislosti na tabáku 

V lednu a únoru probíhaly v prostorách služby 

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí aktivity 

zaměřené na prevenci závislosti na tabáku. Jedním 

z úkolů, které řešili naši nezletilí klienti, bylo 

pročíst si informace o deseti látkách, které 

obsahují cigarety a zapamatovat si o nich co 

nejvíce informací. Tato aktivita byla inspirována 

webovou stránkou zvanou Nekuřátka.cz , na které 

poté klienti služby vyplňovali kvíz.  

 

 

 

 

 

Z uvedených internetových stránek se posléze 

dozvěděli, jaké účinky má kouření cigaret na lidský 

organismus, vypočítali si, kolik může kuřák uspořit, 

pokud se rozhodne ze závislosti vyléčit a klienti byli 

informováni, že se na těchto stránkách mohou také 

zeptat na věci, které je v souvislosti s užíváním 

tabáku zajímají.  
                                                          Mgr. Anna Veselá 

                                                                      sociální pedagog 
 

.  

 

 

 

Poděkování partnerům 
 

 

I v letošním roce se nám dostává podpory. Rádi bychom poděkovali za podporu v letošním roce Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, Nadačnímu fondu 

Albert, NEDCON Bohemia, s.r.o.,  AVAST Foundation, Pepino. 

 

                           podpořil projekt zaměřený na vzdělávání pracovníků Domova Simeon z programu Senior, z programu Paliativní péče podpořil terénní sestry  

                           z Ošetřovatelské služby. 

                           

               

 

                          je dlouholetým partnerem Dětského centra při Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích.  

                          I letos děkujeme za podporu.      

 

 

 

        daroval policový regál na míru vyhovující potřebám služby Domov Simeon v Horním Jelení.  

 

                                     

 
                                    podpořil SKP-CENTRUM, o.p.s. formou licenčního kódu k produktu Avast Business Antivirus Pro pro 150 zařízení na dobu 1 roku. 

 

 

                      
                          podporuje naše služby formou kondomů. Ty jsou rozdávány především v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v rámci preventivních   

                          programů. 

 

 

 

DĚKUJEME! 
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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

