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BULLETIN SKP- CENTRUM, o.p.s. 

„POMÁHÁME VSTÁT“ 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB PARTNERŮ SKP-CENTRUM, O.P.S. 

Klub partnerů je „komunita“ pravidelných dárců, 

kteří podporují činnost, projekty nebo služby       

SKP-CENTRUM, o.p.s. Pravidelné dárcovství je pro 

nás důležité. Pomáhá nám zkvalitňovat a udržovat 

naše služby. Díky pravidelným darům můžeme 

realizovat aktivity a projekty, na které z „vlastních 

financí“ nemůžeme dosáhnout. 

5 důvodů, proč podpořit právě nás: 

1. Pomáháme vstát – věříme, že si každý člověk 

zaslouží druhou šanci a podáváme pomocnou ruku 

tam, kde je třeba. Individuálně přistupujeme 

k potřebám klientů a ve vztahu k nim preferujeme 

princip partnerství 

2. Sami se rozhodujete, jaký projekt či službu a 

jakou částkou podpoříte – o jeho průběhu a 

realizaci budete informováni prostřednictvím 

Bulletinu, osobního setkání, návštěvy konkrétní 

podpořené služby, e-mailem 

3. O dění ve společnosti budete pravidelně 

informování – čtvrtletně vydáváme Bulletin, jehož 

cílem je informovat vás o tom, co právě děláme, kdo 

nám pomohl, co se nám podařilo a na co jsme pyšní 

4. Uslyšíte a pocítíte, že pomáháte důležité a dobré 

práci – o našich službách a aktivitách, ale i podpoře 

ze stran firem informujeme na našich webových 

stránkách, sociálních sítích, v bulletinu, tištěných 

médiích 

5. Stanete se součástí komunity dárců – budete 

zváni na všechny naše akce, ať už velké (Benefiční 

večer) nebo ty „menší“ (dny otevřených dveří) 

 

Co se u nás děje 

Onemocnění Covid-19 je, zdá se, na ústupu a 

všichni si přejeme žít zase náš „obyčejný“ život bez 

omezení.  

S vládními nařízeními „rozvolňují“ i naše služby. 

Všechny se pozvolna vrací do normálního režimu. 

Některé služby, jako například Nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež v Pardubicích a 

Vysokém Mýtě dále zachovávají i aktivity v on-

line prostředí. 

Všechny služby dodržují platná vládní nařízení. 

Společná pracovní setkání (porady, kazuistické 

semináře aj.) již probíhají „face to face“. 

Většina pracovníků v přímé péči je již očkovaná 

druhou dávkou vakcíny proti onemocnění Covid-

19. 

Nezahálíme a plánujeme další aktivity, nejen pro 

naše klienty a uživatele, ale i pro veřejnost. Služby 

plánují podzimní dny otevřených dveří.  

Začínáme natáčet promo videa našich služeb a 

doufáme, že první, které představí Ošetřovatelskou 

službu (domácí zdravotní péče), Vám co nejdříve 

představíme. 

 

Dámy a pánové, JSME NEZISKOVOU 

ORGANIZACÍ ROKU 2020!                          

                                                                                                    

SKP-CENTRUM, o.p.s. byla jednou z pěti 

oceněných organizací v kategorii Nestátní 

nezisková organizace roku 2020 ❤ a to díky 

záslužné a precizní práci kolegyň a kolegů z 

Intervenčního centra Pardubického kraje. Jsme 

hrdí, že právě Intervenční centrum je jednou z 

našich služeb.  

Zástupci Pardubického kraje a Koalice nevládek 

Pardubicka oceňují dobrovolníky z řad občanů, 

nestátních neziskových organizací a společensky 

odpovědných firem již 10 let. Děkujeme❤ 

 

 

 

  

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil 

hned 3 projekty SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Částka 40 000,- je určena na vzdělávání pracovníků 

Domova Simeon konkrétně na kurz Bazální 

stimulace. 

  

Podpořenou je také Ošetřovatelská služba. Finanční podporu ve výši 85 000,- Kč si získala projektem „Všude dobře, doma nejlíp“. Cílem je vzdělávání 

zdravotních sestřiček v oblasti paliativní péče, zakoupení antidekubitní matrace a elektricky polohovatelného pojízdného lůžka. 

Třetí úspěch slaví Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. Za částku 50 000,- Kč zakoupí jednolůžkové postele do bytových jednotek.  
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„Vlastní“ bydlení je hnacím motorem 

Sexuální výchova  

 v kyberprostoru 
Měsíčním tématem na květen bylo téma „Začni se 

sexem bezpečně!“. Pracovnice Terénního programu 

při NZDM Free klub si připravily několik článků a 

kvíz zaměřený právě na téma vztahy, první sex, 

ochrana. Aktivity byly cílené na širokou věkovou 

skupinu a to bez rozdílu na pohlaví. Dle pracovnic 

je důležité nedělit toto téma na „kluky a holky“, jako 

to mnohdy bývá například ve škole, kdy se o 

menstruaci baví pouze „holky“ a „kluci“ mají pocit, 

že se jich toto téma netýká. Proto se pracovnice 

snaží všechny témata probrat bez rozdílu pohlaví. 

Uživatelé služby se zúčastnili v hojném počtu, 

vědomosti a znalosti si ověřili kvízem, který 

pracovnice připravily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.NENECH.SE 

Startupová platforma Nenech to být a Intervenční centra 

se spojila do nového projektu „Nenech se“, který nabízí 

každé ohrožené osobě v České republice možnost 

včasného, snadného a bezpečného kontaktu s 

intervenčním centrem přímo z domova. Díky unikátnímu 

kódu, který se objeví po vyplnění formuláře, tak může 

oběť komunikovat i s Intervenčním centrem 

Pardubického kraje nedohledatelně a skrytě před 

násilnou osobou. 

Na webové adrese www.nenech.se  najdete veškeré a 

užitečné informace, kam se v případě domácího násilí 

dále obrátit. 

Do konce března 2021 se osoby, kterých se domácí násilí 

týká, mohly na intervenční centra v České republice 

obracet zejména osobně, emailem či telefonicky. Tuto 

možnost v roce 2020 využilo přes 9 tisíc lidí.  

Dle výzkumů APIC (Asociace pracovníků intervenčních 

center ČR) každá 5. až 6. rodina v České republice zažívá 

domácí násilí a v 80 % těchto rodin žijí děti. A domácí 

násilí se nevyhýbá ani mužům či seniorům.  

Zcela ale chyběla možnost spojit se s příslušným 

intervenčním centrem anonymně a přímo z domova.  

Podobná platforma Nenech to být, v uplynulých pěti 

letech posloužila jako schránka důvěry tisícům 

šikanovaných dětí.  

 

 

Střecha nad hlavou je pro mladé lidi, kteří užívají 

služeb Domu na půli cesty (DPC), více než si 

mnozí jejich vrstevníci umějí představit. 

V současné době se službu snažíme vylepšit tím, že 

nabídneme svým uživatelům tréninkový byt, kde se 

budou uživatelé připravovat na samostatný život.   

„Myšlenka na tréninkový byt vznikla před několika 

lety, když jsme přemýšleli kam službu posunout.  

Kapacita zařízení však byla vždy dostačující. Na 

začátku roku jsme využili evropského inovativního 

projektu Cesta ke změně. Je zaměřený na podporu 

rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či 

dlouhodobě obtížné životní situaci. Řeší potřeby a 

přiblížení těchto lidí k běžnému životu tak, aby se 

nevraceli pod křídla sociálních služeb. Díky tomu 

jsme oživili myšlenku na samostatné bydlení pro 

naše uživatele,“ řekl Jiří Pitaš, ředitel SKP-

CENTRUM o.p.s. 

Když začali v Domu na půli cesty uvažovat o 

tréninkovém bytu, spojili jsme s obdobnými 

zařízeními, které mají s touto formou bydlení 

zkušenost. Současně pak podali žádost o byt na 

Magistrát města Pardubice. „Velice nás překvapilo 

a zároveň potěšilo, jak rychle jsme obdrželi odezvu 

na naši žádost. Výsledkem je nově 

zrekonstruovaný byt 1kk na sídlišti Polabiny,“ 

sdělil Jiří Pitaš.   

Uživatelem se může stát kdokoliv, kdo využívá 

službu DPC alespoň tři měsíce. Má uhrazené 

všechny závazky za užívání sociálních služeb a 

chová se v souladu s vnitřním řádem DPC. Aktivně 

spolupracuje s pracovníky DPC na zlepšení své 

životní situace. Dále musí mít finanční příjem. 

„Byt máme od města „Byt máme od města 

v pronájmu za obvyklou cenu pro neziskové 

organizace.  

Uživatel bude platit úhradu za poskytování 

služby, jako v předchozím bydlení v našem 

zařízení. Vytipování zájemců provádí sociální 

pracovníci, kteří pracují s klienty. Vhodného 

kandidáta následně vybere multidisciplinární 

tým, jehož součástí je i metodický poradce,“ 

informoval Milan Soudek, vedoucí Domu na 

půli cesty. 

 

Ze strany uživatelů je o bydlení „na vlastní pěst“ 

zájem. Je to pro ně motivátor a dopředu vědí, co 

musí splnit, aby se mohli osamostatnit.  

„Uživatelé bytu budou fungovat jako v běžném 

podnájmu. Dostane se jim podpory sociálních 

pracovníků, kteří se budou snažit jim pomoci 

vyřešit nové vzniklé situace v jejich životě. Dále 

budou pracovat na zlepšení své životní situace s 

cílem být samostatný. Soukromí nebude 

zpravidla narušováno nedomluvenými 

návštěvami, tak aby nebyla ohrožena vzájemná 

důvěra mezi sociálním pracovníkem a 

uživatelem služby,“ vysvětlil Milan Soudek.  

První nájemník se bude moci stěhovat během 

následujícího měsíce, jakmile bude vyřešeno 

vybavení bytu potřebným nábytkem, ale také 

například zařízení přepisů u dodavatelů energií 

 

Iveco Czech Republic, a.s. podpořilo NZDM EMKO 
 
Děkujeme společnosti IVECO Czech Republic, a.s. za podporu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO  

ve Vysokém Mýtě, díky které jsme mohli zakoupit knihy a interaktivní tužku především pro účely distanční  

výuky a doučování dětí. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO, SKP-CENTRUM, o.p.s. je určeno dětem a mládeži ve věku 

6-26 let z Vysokého Mýta a okolí. Nabízí pomoc a podporu v těžké životní situaci. Prostřednictvím pestré nabídky 

volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory a pomoci pracovníci pomáhají zmírňovat jejich 

situaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nenech.se/
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„CESTA KE ZMĚNĚ“ 

Cesta ke změně – evropský inovativní projekt. 

Realizátorem je SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Partnerem projektu je obecně prospěšná 

organizace DaR – centrum pro dítě a rodinu. 

Projekt je zaměřen na rozvoj jednotlivých 

sociálních služeb (Městský azylový dům pro ženy 

a matky s dětmi, Dům na půli cesty a Sociálně-

aktivizační služby) zaměřených na podporu 

rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či 

dlouhodobě obtížné životní situaci. 

Cílem projektu je zefektivnění těchto sociálních 

služeb a nalezení nových způsobů jak co 

nejúčinněji podpořit efektivní změnu v životě 

 

 

 

„Zvýšení dostupnosti a vytvoření 

možností zdravotní péče pro osoby 

bez domova“ 
 

Projekt Ministerstva zdravotnictví, jehož jsme 

partnerem. Jedná se o pilotní projekt s názvem „ 

Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením“. 

Realizátorem je MUDr. Radoslav Svoboda, o.p.s. 

Cílem pilotního provozu je poskytování zdravotní 

péče osobám bez přístřeší a ostatním osobám 

ohroženým sociálním vyloučením v Pardubicích a 

celkové zlepšení jejich zdravotního stavu a jejich 

znalostí v oblasti zdraví. 

 

klienta. 

Na základě hloubkové analýzy chceme nalézt 

aspekty, které ovlivňují opakované selhávání 

klientů v běžném životě a následně nalézt 

takové metody a způsoby práce, které přispějí 

k dlouhodobé udržitelnosti změn nastavených 

během využívání služeb a „vystoupení ze 

začarovaného kruhu“ opakovaného selhávání 

klientů. V praxi tedy dojde ke zvýšení procenta 

uživatelů (klientů) těchto služeb, kteří by po 

průchodu službou dokázali zůstat mimo 

sociální systém a dále by tak nedocházelo 

k jejich zacyklení napříč sociálními službami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

„Co bychom bez vás dělali ...“ 

Pardubice – Uplynulý rok byl plný změn a 

nejednomu člověku se otočil život naruby. 

Nejinak tomu bylo u lidí, kteří zdánlivě nemají 

co ztratit a těmi jsou osoby bez přístřeší. O ty se 

starají v Pardubicích pracovníci 

Nízkoprahového denního centra (NDC) a 

Nízkoprahového denního centra – Terénní 

program (NDC-TP), kteří usilují o jejich sociální 

začlenění a pozitivní změnu životního stylu. 

Zařízení je součástí SKP-CENTRUM o.p.s. 

„V první fázi epidemie jsme se starali o stanové 

městečko, které pomáhalo soustředit lidi z ulice, 

aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření 

koronaviru. Terénní pracovníci se rázem stali 

zdroji informací pro lidi, kteří žijí mimo internet 

a zpravodajské kanály. Pomáhali nejen 

s objasňováním celkové situace, ale také 

s osvětou, jak se co nejvíce vyvarovat nakažení,“ 

sdělila Lenka Šuláková, vedoucí pracovnice 

NDC a NDC-TP.  

Pracovníci denního centra kromě informací 

distribuovali také ochranné pomůcky, kterých 

však bylo dostatek v druhé polovině loňského 

roku. Větší problém byl úbytek celkové energie. 

„Samozřejmě i nás se dotkla nákaza a počty lidí 

se měnily každým týdnem. 

Dodržet směny proto bylo velmi náročné. 

Důležité tak bylo nepadnout. Zároveň se 

měnily i aktuální problémy, na které bylo 

potřeba reagovat,“ řekla Lenka Šuláková.    

Nikoho například nenapadlo, že se lidé z ulice 

jen těžko dostanou k pitné vodě, když se 

mnoho veřejných zdrojů stane nepřístupných. 

Bylo tedy potřeba pomoci tento nedostatek 

vykrýt.   

„Musím poděkovat všem, kteří nám pomohli 

v těžké době. Ať už se jedná o stálé dárce nebo 

o individuální pomoc. Ráda bych zmínila 

například Městskou policii Pardubice, která 

nám mimo jiné pomohla vozit klienty do 

karanténní ubytovny,“ popsala konkrétní 

pomoc vedoucí pracovnice.  

Existuje rozdíl ve vnímání situace s ohledem na 

COVID-19 mezi běžnou populací a lidmi 

z ulice? Rozdíl je v tom, že většina lidí má 

velké množství zdrojů informací, což lidé na 

ulici nemají.  Obě skupiny se obávají nakažení 

a někteří situaci bagatelizují. 

To se projevilo i před pár měsíci, kdy někteří 

klienti měli zájem o ochranné pomůcky a 

dalším to bylo jedno. 
 

Jaká je situace v ulicích Pardubic nyní? „Ve spolupráci 

s ordinací pro osoby bez přístřeší nabízíme klientům 

možnost testování a očkování. Jsme stále obezřetní s 

ohledem na kapacitu našeho zařízení a dodržujeme 

nastavená opatření. Zvykli jsme si na ně a jedeme v jednom 

režimu, a to je dobrá zpráva. Počáteční rychlé změny 

nepůsobily na tým pozitivně,“ popsala současné dění 

v NDC Lenka Šuláková.      

Lidé mají zájem o sprchu, kávu nebo čaj. S oteplením se 

počet uživatelů služeb snížil. Stále však platí, že 

nejdůležitější je voda, jídlo a místo pro odpočinek. „I v době 

pandemie jsme klientům pomáhali v omezené míře 

sociálním poradenstvím. Jednalo se o pomoc s hledáním 

práce, bydlení nebo řešením zdravotního stavu,“ sdělila 

Lenka Šuláková. 

Lidé z ulice vyjadřují pracovníkům centra i své díky, které 

by se daly shrnout do jedné věty: „Co bychom bez vás 

dělali…“ V situaci, kdy přestalo fungovat mnoho služeb, se 

pomoc lidem na ulici cenila dvojnásob. Díky přenosu 

informací a šíření osvěty nebo ochranných pomůcek 

nedocházelo ke zbytečnému šíření viru, který nedělá mezi 

lidmi rozdíly.  
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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

