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ÚVODNÍ SLOVO

Dámy a pánové, 

uplynulý rok nám všem ukázal, s jakou pokorou je potřeba přistupovat k našim životům. Zažili jsme omezení svobo-
dy, změny každodenního rytmu a strach. Mnozí z nás pocítili ztrátu zaměstnání, krizi ve vztazích a museli se rozloučit 
s někým blízkým. 

Našli se však také důvody k radosti. Vlna solidarity zachvátila celou republiku a lidé prokázali svou neskutečnou vůli 
zvítězit. Dokázali si poradit při nedostatku ochranných pomůcek a nebylo jim mnohdy za těžko přispět finanční částkou 
potřebnějším, než byli sami. 

SKP-CENTRUM, o.p.s. je největším poskytovatelem sociálních služeb v Pardubickém kraji s heslem „Pomáháme 
vstát“. Chce se mi dodat ještě jedno heslo. „Pomáháme nepadnout“. Pracovníci všech služeb prokázali svoji ochotu 

pomoci bližním navzdory vlastnímu nepohodlí a mnohdy obtížným podmínkám. Ukázali svou profesionalitu a celá společnost těžila z jejich 
zkušeností. Za to jim patří velký dík. 

Poděkování si také zaslouží ti, kteří pomáhali a pomáhají sociální služby spolufinancovat. Bez darů, které přicházeli v době, která nepřála pod-
nikatelským aktivitám, by nebylo možné provozovat všechny služby v plném rozsahu. Vážíme si všech institucí, velkých i malých dárců, neboť 
jsou součástí velkého zázraku v podobě pomoci bližnímu. 

Děkujeme! Ing. Petr Šilar 
 senátor a předseda správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s.

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2020 byl pro nás stejně jako pro většinu lidí žijících nejen v ČR, ale i ve světě, rokem zvláštním, jiným, složitým, 
dosud nepoznaným, zkrátka výrazně ovlivněným epidemií Covid 19. Nejinak tomu bylo i v rámci našich služeb, kterých 
bylo zapotřebí snad ještě více než v letech předchozích. Dovolte mi proto, prosím, krátké ohlédnutí za uplynulým rokem 
z perspektivy naší organizace a poskytovaných sociálních a zdravotních služeb, které v roce 2020 využilo 1996 klientů.

Po značnou část roku musely všechny naše služby a jejich klienti reagovat na epidemiologickou situaci a s ní souvise-
jící vládní nařízení a přizpůsobovat jim způsob a formu poskytování služeb. Prioritou se pro nás stala především ochrana 
zdraví klientů, vysvětlování a informování o nutnosti vládních nařízení a jejich smyslu, zajištění ochranných pomůcek 
a vytvoření podmínek, ve kterých se budou nejen naši klienti, ale i zaměstnanci cítit v bezpečí. Především v prvních mě-

sících roku jsme měli naprostý nedostatek ochranných pomůcek, a proto jsme byli vděčni za poskytnutí jakýchkoliv ochranných pomůcek. Jsem 
nesmírně rád, že na nás mysleli nejenom naši stálí partneři, ale i řada jednotlivců, kteří nám v tomto složitém období pomáhali. I některé naše 
služby se v tomto období částečně proměnily v šicí dílny, kde se vyráběly roušky pro klienty i zaměstnance.

Fungování služeb jsme přizpůsobovali epidemiologické situaci dle našich možností tak, abychom minimalizovali její dopad na uživatele. 
Řada našich služeb poskytovala služby on-line, telefonické a e-poradenství, v souvislosti s omezením školní docházky probíhalo v prostorách 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež také doučování a některé děti u nás využívaly možnost připojit se k on-line výuce.  Ambulantní služby 
pro osoby bez přístřeší jsme v jarních měsících poskytovali především ve stanovém městečku, které vybudoval Magistrát města Pardubice. 
V  pobytových sociálních službách byla nastavena preventivní opatření, s cílem minimalizovat riziko přenosu nákazy uvnitř zařízení. Jedním 
z nezbytných, ale také nejvíce omezujícím opatřením, které platilo po značnou část roku, byl zákaz návštěv. Kontakt s nejbližšími jsme našim 
klientům zprostředkovávali alespoň on-line formou. Ošetřovatelská služba poskytovala své služby v domácnostech klientů, i přes přísné hygie-
nické standardy, takřka bez omezení. 

Jak je zřejmé, pandemie Covid 19 významně ovlivnila fungování naší organizace. Nicméně i přesto se podařila řada důležitých věcí a rád bych 
se zmínil alespoň krátce o dvou z mého pohledu významných aktivitách.  Za nejvýznamnější považuji rozšíření našich služeb až na samotný 
geografický okraj Pardubického kraje. V polovině roku zahájila svoji činnost Služba podpory bydlení ve městě Moravská Třebová, která poskytuje 
svoji podporu osobám bez přístřeší, osobám žijícím v nestandartním bydlení, ale i městské ubytovně nebo lidem, kteří mají svoje přechodné 
ubytování ve Františkánském klášteře. Další významnou aktivitou se v loňském roce nepochybně stalo zahájení realizace projektu „Cesta ke 
změně – zefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci”, který si klade nemalý cíl 
– přenastavit systém fungování služeb tak, aby služby dokázaly ještě lepším způsobem podpořit klienty při budování efektivní strategie k samo-
statnému, uspokojivému a důstojnému životu pro ně i pro jejich děti.

Věřím, že se během čtení této výroční zprávy dozvíte i to podstatné o fungování všech našich služeb  a dalších aktivitách organizace v roce 
2020 .

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří  nás podporovali a pomáhali naplnit naše poslání.

Veškerý respekt a úcta patří všem pracovníkům v první linii, našim zaměstnancům, kteří svým profesionálním přístupem poskytují péči a pod-
poru těm, kteří ji skutečně potřebují. I přes značné nepohodlí, které přinášela přijatá opatření, zůstávali i v těžké době připraveni POMÁHAT 
VSTÁT.

Poděkování patří také zástupcům Pardubického kraje, Magistrátu Města Pardubice,  zástupcům obcí a měst, v nichž působíme, stejně tak 
našim donátorům i partnerům za jejich podporu a spolupráci, které si velmi vážíme.

 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 postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungují-
cího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních služeb. Na 
trhu sociálních služeb působíme od roku 1992. Tradice zavazuje.

CÍLE

Kvalita

Spolupráce

Celospolečenský rozsah

KVALITA
Chceme naše služby poskytovat na nejvyšší možné úrovni. Spolupracujeme s odborníky v oboru a soustřeďujeme se na rozvoj 

pracovníků. Součástí naší strategie jsou nástroje sledující kvalitu služeb, přičemž využíváme jejich výstupů při dalším plánování 
rozvoje organizace. Cenné informace pro zkvalitnění služeb nám poskytují klienti a instituce, se kterými spolupracujeme. Snaží-
me 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 využíváme spolupráce 
našich služeb a současně i dalších organizací působících v prostředí klientů. Spolupracujeme také se státní správou a samo-
správou, stejně jako s akademickou sférou, abychom udrželi kontakt 

s aktuálními trendy v oboru.

CELOSPOLEČENSKÝ ROZSAH
Naše činnost má široký rozsah. Sociální práci vnímáme jako aktivitu zaměřenou na celou společnost. Pracujeme s klienty na 

tom, aby upevňovali kompetence potřebné k běžnému životu nebo aby tyto kompetence získávali. Naše preventivní činnost ve 
vztahu ke společnosti je zaměřená tak, abychom mírnili sociálně patologické jevy a tím předešli sociálnímu vyloučení našich kli-
entů. Snažíme se o to, abychom odstraňovali překážky, které by mohly negativně 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 2020 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., 18 služeb, z nich 16 registrovaných 
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

SPRÁVNÍ RADA:

Ing. Petr Šilar

Ing. Vlastimil Ročeň

Petr Tupec

DOZORČÍ RADA:

Ing. Květoslava Jeníčková

Jaroslav Žítek

Pavel Kožíšek

ZAKLADATELÉ:

Pavel Kamp

Ing. Martin Kolovratník

Pavel Kožíšek

Ing. Petr Šilar

Hana Šlechtová

Mgr. Jan Vojvodík

Jaroslav Žítek

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY
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ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNÍK
FUNDRAISER

ŘEDITEL

VEDOUCÍ  
DIVIZE I

DIVIZE I

DIVIZE I

VEDOUCÍ  
PROVOZU

VEDOUCÍ  
DIVIZE II

DIVIZE II

DIVIZE II

VEDOUCÍ  
EKONOM

PERSONÁLNÍ ÚSEK
EKONOMICKÝ ÚSEK

ÚSEK KVALITY A  
PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE

• Intervenční centrum
• Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
• Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi  

– Krizová pomoc
• Noclehárna pro ženy
• Azylový dům pro muže
• Noclehárna pro muže
• Nízkoprahové denní centrum
• Nízkoprahové denní centrum – Terénní programy
• Ošetřovatelská služba

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub
• Terénní program při NZDM – Free klub
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO
• Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vysoké Mýto
• Probační program
• Komunitní práce v Ústí nad Orlicí
• Dům na půli cesty
• Domov Simeon – Domov pro osoby se zdravotním 

postižením
• Domov Simeon – Odlehčovací služba
• Pečovatelská služba v Horním Jelení
• Služby podpory bydlení v Moravské Třebové
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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

SENIOŘI

Domov Simeon – odlehčovací služba

Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením

Pečovatelská služba Horní Jelení

Ošetřovatelská služba (domácí zdravotní péče)3

OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Dům na půli cesty

Noclehárna pro ženy

Noclehárna pro muže

Azylový dům pro muže

Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum – terénní programy

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

POSKYTOVANÉ SLUŽBY1
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Komunitní práce v Ústí nad Orlicí 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015099

Služby podpory bydlení v Moravské Třebové

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016190

Cesta ke změně – zefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým dospělým  
v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci 
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014299

SKP-CENTRUM, o.p.s. je zapojen jako partner v projektu Ministerstva zdravotnictví s názvem  
Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641

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

Azylový dům poskytuje ubytování, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi, které 
jsou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Pomáhá jim se zapojením 
do běžného života a se snížením rizika společenského vyloučení, a to na dobu nezbytně 
nutnou, zpravidla nepřekračující jeden rok.

ROK 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY  
EVY PÍRKOVÉ, DiS. 
Evo, jaký byl rok 2020 v azylovém domě?

Byl to rok nestandardní. Byli jsme nuceni řešit nové, pro všechny nezvyklé situace. 
Museli jsme se orientovat ve vládních nařízeních a jejich častých změnách. Uživatelky 
služby (dále jen US) byly na začátku vyděšené, museli jsme začít více komunikovat, vy-
světlovat. Ale o nemoc Covid-19 se zajímaly a též o dění ve světě. Byť měly strach, bylo 
náročné jim vysvětlit, že i v prostorách azylového domu musí nosit roušky a dodržovat 
hygienická opatření. Návštěvy byly zakázané a to celou situaci uživatelkám služby ješ-
tě více ztěžovalo. Individuální plány a cíle uživatelek služby byly upravovány. Cíle jako 
hledání práce byly v tu chvíli nereálné. Na jaře byl zastaven i příjem nových uživatelek 
služby.

Pozitivní na celé situaci bylo, že došlo ke stmelení kolektivu uživatelek služby. Naučily 
se společně lépe vycházet, pomáhat si. Společně vařily, pomáhaly si s hlídáním dětí, 
komunikovaly spolu, protože školy a školky byly uzavřeny.

Zjistili jsme, že i tým pracovníků krize stmelila a všichni společně fungují velice dobře.

Chtěla bych poděkovat městu Horní Jelení, které realizovalo sbírku pro naše uživatelky 
a jejich děti. Občané města nám darovali hračky, oblečení, kojenecké potřeby. Mnohokrát 
děkujeme.

Součástí azylového domu je Centrum pro děti. Jak v roce 2020 fungovalo?
Provoz centra pro děti byl po celý rok zachován bez větších omezení. Bylo ale nutné, 

aby všichni dodržovali hygienická opatření. Děti se v centru střídaly po malých skupi-
nách a bylo nutné, aby měly 
roušky. Jsme moc rádi, že Cen-
trum fungovalo.

Jeho provoz v roce 2020 fi-
nančně podpořila Nadace ČEPS, 
Nadace J&T a Pardubický kraj.

S čím vstupujete do roku 
2021?

Do roku 2021 vstupujeme 
s  nadějí, že se vše vrátí do 
„normálu“. Současná omeze-
ní nijak zvlášť nepociťujeme, 
možná už jsme si zvykli. Při-
jímáme nové klientky pouze 
s  negativním antigenním tes-
tem. Přejeme si, abychom co 
nejdříve mohli zase fungovat 
bez jakýchkoliv omezení.

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

5 727

54

119 JEDNÁNÍ  
SE ZÁJEMCI O SLUŽBU

LŮŽKODNŮ (DNŮ POBYTU)

DĚTÍ A MATEK,  
KTERÉ SLUŽBU 
NAVŠTÍVILY
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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

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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Bc. EVY NOVOTNÉ 
Evo, co pro Tebe, Tvé kolegyně a kolegy, vaše uživatelky a děti znamenal rok 
2020?

Rok 2020 byl pro nás všechny nestandardní. Byl jiný, plný nových nařízení a opatření, 
která jsme museli dopodrobna rozebírat s uživatelkami. Covid-19 se dotkl aktivit pořáda-
ných v azylovém domě, snažili jsme je udržet alespoň v základní rovině. Ovlivnil i příjem 
nových uživatelek. Na jaře byly nové příjmy úplně pozastaveny. 

Nařízení vlády byla pro všechny složitá. K dostání nebyly ochranné pomůcky. Kolegy-
ně šily roušky, mnoho šitých roušek jsme dostali i z řad veřejnosti, za což jsme vděční 
a moc všem děkujeme. Pro uživatelky bylo náročné přijmout povinnost nošení roušek 
ve společných prostorách azylového domu a při komunikaci s pracovníky. Tiskli jsme 
obrázkové návody, jak roušky nosit a jak je dezinfikovat. 

Co se týká distanční výuky dětí – k zapůjčení máme tablety a notebooky. Pedagogická 
pracovnice pomáhá dětem s doučováním. 

Uživatelky služby se potýkaly s úbytkem nabídek bydlení, prohlídky bytů byly nereálné.

Podařilo se vám realizovat během roku nějaké projekty?
Ano, podařilo. Dva projekty, Hýbánky - Stop obezitě a Vánoce v azylovém domě, podpo-

řil Městský obvod Pardubice V - Statutární město Pardubice. Pan starosta Jiří Rejda, DiS. 
a jeho kolegové připravili dětem z azylového domu Mikulášskou nadílku.

Nadační fond Albert je dlouholetým podporovatelem projektu Dětské centrum a tak 
tomu bylo i v roce 2020. Činnost Dětského centra podpořil částkou 40 000,- Kč.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové z programu Obyčejný život darovala 92 000,-
Kč na nákup patrových postelí s úložným prostorem. V rámci tohoto projektu bychom 
rádi poděkovali společnosti Möbelix Pardubice. Díky jejich vstřícnosti jsme mohli zakou-
pit více postelí, než bylo původně plánováno.

Vánoce byly krásné a radostné díky projektu Krabice od bot. Krabice od bot pro nás při-
pravili lidé z Heřmanova Městce a paní Denisa Korečková, majitelka Cukrárny Levandule. 

Nadace pojišťovny Kooperativa již po jedenácté vyhlásila projekt „Strom pro lepší život“, 

do kterého jsme se mohli zapojit. Zaměstnanci Kooperativy plní přání těm, kteří neměli 
tolik štěstí jako ostatní.

Děti a paní učitelky z MŠ Staré Ždánice vymyslely aukci obrazů s názvem „Andělé 
pomáhají“. Dražitelé si mohli zakoupit obrazy andělů, které 
namalovaly samotné děti. Získaly tak neuvěřitelnou částku 
38 915,-Kč, kterou podpořili Dětské centrum.

Jsme zapojení do evropského projektu Cesta ke změně. 

Evo, jak fungovalo Dětské centrum, které je 
součástí azylového domu?

Dětské centrum fungovalo bez větších omezení, omeze-
ny byly skupinové aktivity. Do týmu dětského centra se za-
pojil psycholog pro děti. Psycholog pro děti byl financován 
především z prostředků, které jsme získali v rámci Burzy 
filantropie v roce 2019.

1 303

13 074

30 544

JEDNÁNÍ  
SE ZÁJEMCI O SLUŽBU

LŮŽKODNŮ (DNŮ POBYTU)

KONTAKTŮ UŽIVATELEK  
S PRACOVNÍKY
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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

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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Bc. EVY NOVOTNÉ 
Evo, když řeknu rok 2020 a Krizová pomoc, co se Ti vybaví?

Krizová pomoc fungovala bez omezení. Tento typ služby, v Pardubickém kraji, posky-
tujeme pouze my a azylový dům v Žamberku.  Dbali jsme na opatření a omezení vyhlá-
šená vládou. Více jsme informovali uživatelky, aby se v prostorách služby co nejméně 
vzájemně potkávaly. Pracovali jsme stále stejně rychle, tzn. že krizovou pomoc mohou 
ženy využít po dobu  4–7 dnů. Během této doby je třeba zajistit mnoho věcí. Nejvíce asi 
náhradní bydlení.

Jak byla krizová pomoc využívána? Lze to porovnat s předchozími roky?
Krizová pomoc byla využívána stejně jako v letech předchozích. Covid-19 v tomto smě-

ru službu neovlivnil. Řešili jsme, především na jaře, že návazné služby měly omezené 
nebo pozastavené příjmy nových uživatelek.

Jak se k vám nejčastěji ženy dostanou? S čím se potýkají?
Vždy se jedná o ztrátu bydlení, např. kvůli častým hádkám s partnerem, domácímu 

násilí, finančním důvodům, případně opouštějí jiný typ pobytové služby a nepodařilo se 
jim najít jiné navazující bydlení.

Úzce spolupracujeme s OSPOD Pardubice, Dětským centrem Veská, Intervenčním 
centrem, jinými azylovými 
domy nebo nás ženy kontaktují 
samy.

34 65

45

186

ŽEN
DĚTÍ

ZÁJEMCŮ 
O SLUŽBU

KTEŘÉ VYUŽILY TÉTO SLUŽBY

KRIZOVÝCH  
DNÍ  

(TOLIK DNŮ V ROCE,  
BYLA SLUŽBA VYUŽITA)



 13

DRUH SLUŽBY: 
nízkoprahová zařízení  
pro děti a mládež

FORMA SLUŽBY: 
ambulantní a terénní

SÍDLO SLUŽBY: 
Husova 146 
Vysoké Mýto

KAPACITA: 
30 uživatelů v jeden okamžik – klub 
10 uživatelů v jeden okamžik – terén

PROVOZ: 
klub: po–čt 13.00–17.00 hodin 
 pá 12.00–16.00 hodin 
terén: čt 17.00–18.00 hodin

PŮSOBNOST: 
Vysoké Mýto a okolí

TELEFON: 
461 102 351, 774 658 597

E-MAIL: 
emko@skp-centrum.cz

FACEBOOK: 
NZDM EMKO Vysoké Mýto

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ – EMKO

Nabízíme dětem a mládeži ve věku 6–26 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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 Z POHLEDU KOORDINÁTORKY 
Mgr.  BARBORY ŠAFRÁNKOVÉ 
Báro, co znamenal rok 2020 pro Tebe, Tvé kolegyně a klienty EMKA?

Byl to rok plný změn! Znamenal mnoho nového nejen pro nás, ale i pro uživatele. Ob-
měnil se pracovní kolektiv a došlo i ke snížení věkové hranice cílové skupiny. Opět po-
skytujeme službu dětem od 6 let. Obrovské změny nastaly i v práci s uživateli. Během 
jarního omezení služeb jsme museli přizpůsobit práci nastalé situaci. Přenesli jsme se 
do online prostoru, kde jsme museli změnit a uzpůsobit i tvorbu měsíčních programů. 
Nebylo totiž možné skupinově pracovat. Online komunikace s uživateli se nám dařila 
pouze částečně, stále na jejím vylepšení pracujeme. Mladší děti tolik neovládají sociální 
sítě a kontakt s nimi nám chyběl. Starší se v on-line prostoru více orientují. V komunikaci 
s klienty se nám osvědčily soutěže a kvízy. Programy jsme ladili spíše tematicky a odpo-
činkově. Nezapomněli jsme ale ani na preventivní programy pro uživatele. Během roku 
jsme zároveň měli více času i na jiné aktivity a začali jsme upravovat prostory klubu. 

V rámci EMKA funguje i terénní forma práce s uživateli. Jak ta probíhala? 
Začátkem roku probíhala standardně. Od poloviny března do poloviny května byl terén 

kvůli špatné epidemiologické situaci pozastaven. Do poloviny října opět terénní forma 
standardně fungovala. 

Pravidelně připravujete pro klienty mnoho aktivit, jednou z nich je i Sportem 
proti pasivitě. Uskutečnila se?

Ano, v roce 2020 proběhl již 9. ročník.  Realizovat akci Sportem proti pasivitě jsme 
mohli především díky tomu, že došlo k rozvolnění vládních opatření. Za dodržení hygie-

nických podmínek se tato prázdnino-
vá akce konala, již tradičně, na hřišti 
ZŠ Jiráskova. Tématem čtyř sportov-
ních odpolední byly Hry bez hranic. 
Zaměřili jsme se na čtyři země (Bel-
gii, Anglii, USA a Francii) a jejich ná-
rodní sporty .

Pokračoval i projekt Tudy 
z Nudy, který finančně podpořila 
Nadace Terezy Maxové?

Ano, projekt pokračoval. Bohužel 
vzhledem k nepříznivé epidemiolo-
gické situaci v ČR jsme byli nuceni 
zrušit plánované exkurze a nebylo 
ani možné, aby děti navštěvovaly 
kroužky. Po domluvě s Nadací Tere-
zy Maxové došlo ke změně předmětu 
čerpání financí a my jsme díky tomu 
koupili do hudebny nové klávesy.

73

11 543

39

UŽIVATELŮ 
SLUŽBY

KONTAKTŮ S UŽIVATELI

DĚTÍ, KTERÉ  
VYUŽILY SLUŽBU  

V TERÉNNÍ FORMĚ
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DRUH SLUŽBY: 
nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež

FORMA SLUŽBY: 
ambulantní

SÍDLO SLUŽBY: 
Jungmannova 2550 

Pardubice

KAPACITA: 
30 uživatelů v jeden okamžik

PROVOZ: 
po–pá 13.00–17.00 hodin

PŮSOBNOST: 
Pardubice

TELEFON: 
464 629 614, 774 658 593

E-MAIL: 
freeklub@skp-centrum.cz

FACEBOOK: 
NZDM – Freeklub

INSTAGRAM: 
nzdmfreeklub

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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 Z POHLEDU KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Mgr. ŠÁRKY MRÁZKOVÉ 
Šárko, co pro Vás, Vaše kolegy a vůbec Free klub znamenal rok 2020?

Určitě probíhal hodně jinak, než roky předchozí. Řekla bych, že to byl rok flexibility 
a zkoušek. Službu jsme přesunuli do online prostoru, museli jsme pružněji reagovat na 
potřeby uživatelů. Pomáhali jsme uživatelům v distanční výuce, podařilo se nám zacho-
vat individuální práci a zachovat tak chod služby v době, kdy došlo k rozvolnění. Jarní 
vlna epidemie totiž naši službu úplně zavřela. S kolegyněmi jsme šily roušky, jednorá-
zové i látkové, prioritně pro služby SKP-CENTRUM, o.p.s. Realizovali jsme ONLINE Den 
otevřených dveří. Natočili jsme video ze služby, které se myslím, dost povedlo. Doufali 
jsme, že se nám podaří zrealizovat ještě klasický Den otevřených dveří, ten se bohužel 
nemohl uskutečnit. Koncem roku jsme zakoupili do klubu nový nábytek.

Měsíční programy Free klubu bývají pestré a nápadité, jak jste se poprali 
s tím, že jste dlouho poskytovali službu převážně online?

Měsíční programy jsou tematickým vodítkem, tzn. že mají vždy preventivní nádech. 
Přesunuli jsme programy do online prostoru – přetvořili jsme je. Počáteční odezva uži-
vatelů nebyla taková, jakou jsme očekávali, bylo to nové. Časem došlo k přijetí i z jejich 
strany. Natáčeli jsme videa, tvořili kvízy, prostě to, co se nám nejvíce osvědčilo. Dnes 
máme několik kontaktů denně, dle toho, co na sítě dáváme. Zvykli jsme si my i uživatelé.

Letní období je pro vás vždy akčním obdobím, snažíte se nabízet uživatelům 
pestrý program, včetně táborů. Bylo tomu tak i v roce 2020?

V tomto ohledu byl rok 2020 zklamáním, i když je to všechno pochopitelné, finance 
byly potřeba jinde. Nepodařilo se nám dosáhnout nejen na projekty na příměstské tábo-
ry, letní tábor, ale ani na nocovačky. V létě jsme se zaměřili na aktivity na zahradě, grilo-
vání aj. Snažili jsme se klientům vynahradit program pro nás dosažitelným způsobem.

S čím, Šárko, vstupujete do dalšího roku?
S nadějí, že se s klienty uvidíme víc naživo. Díky zkušenosti už víme, že i kdyby epide-

miologická situace nebyla pří-
větivá, tak to zvládneme.

10 823

112

7 092

UŽIVATELŮ 
SLUŽBY

KONTAKTŮ S UŽIVATELI

SETKÁNÍ S UŽIVATELI
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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 hodin 
(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

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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 Z POHLEDU KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Mgr. ŠÁRKY MRÁZKOVÉ 
Šárko, jak vypadala práce terénních pracovníků v roce 2020? 

Byla „jiná“. Terénní pracovníci se ještě více než předtím soustředili na práci v e-prosto-
ru (kontakty s uživateli přes Facebook, Instagram, E-poradna). Terénní služby nebyly na 
jaře omezeny, a tak pracovníci zůstávali venku v ulicích, monitorovali stav lokalit a hleda-
li nová místa, kde by bylo možné kontaktovat se s uživateli. Charakter lokalit se totiž zá-
sadně proměnil. Jedním z nových letních stanovišť bylo Koupaliště Cihelna – vzhledem 
k teplému počasí a rozvolnění vládních opatření byla tato lokalita vytvořena uměle. Oby-
čejně totiž přicházíme do přirozeného prostředí našich uživatelů. V září jsme se účastnili 
Hravého odpoledne v Apolence, kterého se SKP-CENTRUM, o.p.s., účastní každý rok. 

Terénní program při NZDM – Free klub měl omezené možnosti při vyhledávání nových 
uživatelů, z důvodu přísných vládních opatření, která platila téměř celý rok.

Jako jedna z mála služeb jste realizovali online Den otevřených dveří, musím 
říct, že video bylo velice povedené. Jak vás to napadlo?

Díky, Den otevřených dveří plánujeme každoročně dlouho dopředu, připravujeme pro-
gram, snažíme se pozvat co nejvíce lidí, včetně škol. V minulém roce nebylo možné 
pořádat tyto akce pro veřejnost anebo bylo, ale za přísných bezpečnostních opatření 
a tomu jsme se chtěli vyhnout. Zvykli jsme si více pracovat v e-prostoru. Byla to pro nás 
nová zkušenost. Apelovali jsme na klienty, aby video sdíleli nebo ukázali svým kamará-

dům, ale měli možnost ukázat 
jej i rodičům. Zpětná vazba byla 
velice kladná.

Pocítili jste jako služba 
rozdíl mezi jarními 
a podzimními opatřeními? 

Jaro bylo pro všechny jednou 
velkou neznámou. Služby byly 
omezeny, provoz některých byl 
zakázán úplně. Začali jsme šít 
roušky pro služby SKP-CEN-
TRUM, o.p.s. S uživateli jsme 
udržovali převážně online kon-
takt. Podzimní opatření byla 
téměř stejná jako jarní, ale v té 
době už jsme fungovali téměř 
normálně, probíhal monitoring 
lokalit, kontaktování uživatelů. 
E-prostředí jsme ale neopustili.

2 180

57

46

HODIN 
STRÁVENÝCH V TERÉNU

DĚTÍ, KTERÉ  
VYUŽILY SLUŽBU 

POČET  
UŽIVATELŮ
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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 hodin 

út–pá 8.00–16.00 hodin

PŮSOBNOST: 
Pardubický kraj

TELEFON: 
466 260 528, 774 755 744

E-MAIL: 
ic.pardubice@skp-centrum.cz

FACEBOOK: 
Intervenční centrum Pardubice

INTERVENČNÍ CENTRUM  
PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Naše služby jsou určeny všem osobám bez omezení věku, které jsou ohrožené násil-
ným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. Li-
dem ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním pomáháme dosáh-
nout na možnost ukončení násilného chování. Poskytujeme odbornou pomoc a podporu 
v sociální, psychologické a právní oblasti. Naši pomoc mohou vyhledat jak oběti domá-
cího násilí, tak jejich příbuzní a známí, kteří chtějí vědět jak postupovat v krizové situaci.

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 ROKU 2020 Z POHLEDU KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Mgr. IVY BANDŽUCHOVÉ 
Ivo, co znamenal rok 2020 pro Intervenční centrum a problematiku 
domácího násilí?

Velká zkouška pro všechny. My jsme si ověřili, že systém pomoci máme velice dobře 
nastavený, fungovali jsme bez přerušení. 

Od března 2020 jsme se stejně, jako mnoho jiných služeb, zaměřili na komunikaci 
s klienty prostřednictvím telefonů, ale i mailu, skype a přes messenger. Po rozvolnění 
vládních opatření jsme se scházeli face to face, za dodržování všech hygienických opat-
ření. Dezinformace, které šířila některá média o tom, že Intervenční centra a služby, které 
pomáhají lidem ohroženým domácím násilím, nefungují a jsou zavřené, jsme se snažili 
vyvracet, protože to pravda nebyla. Nicméně o problematice domácího násilí se začalo 
více hovořit.

Došlo k poklesu počtu vykázání, což mohlo být spojené i s nouzovým stavem.

U cílové skupiny došlo ke zrušení věkového omezení klientů Intervenčního centra, tzn., 
že pracujeme i s těmi nejmenšími. 

Je zájem o program NENA?
Ano. Je to program, do kterého se mohou přihlásit ženy i muži starší 18 let, kteří ne-

zvládají svoji agresi ve vztazích a jsou motivováni ke změně svého chování. V roce 2020 
program absolvovalo 13 klientů (2019 – 7 klientů). Tento program byl finančně podpo-
řen Ministerstvem vnitra, odborem Prevence kriminality; Statutárním městem Pardubice 
a Pardubickým krajem.  Intervenční centrum tak může pomoci celému rodinnému systé-
mu, který byl domácím násilím zasažen.

Novým projektem, v minulém roce bylo vytvoření Psychoterapeutické 
místnosti pro děti. Jaký má význam?

Cílem bylo vytvoření a vybavení samostatné psychoterapeutické místnosti, která má 
sloužit psychologickému poradenství pro děti – svědky domácího násilí. Negativní do-
pad domácího násilí na dítě bývá rozsáhlý. Mimo ohrožení života a zdraví v průběhu 
domácího násilí se tento jev projevuje v podobě dlouhodobé traumatizace dítěte. Dítě 
zažívá pocit strachu, úzkost, vztek, smutek, pocit 
viny, ale i masivní pocit nespravedlnosti a bezmoci. 
Nová místnost má pomoci zajistit bezpečný pro-
stor pro sdílení jejich obav.

Intervenční centrum se zapojilo do Burzy filantro-
pie v Pardubicích a díky podpoře donátorů (získali 
jsme 75 000,- Kč) se podařilo vybudovat a vybavit 
psychoterapeutickou místnost. Děkujeme všem za 
podporu .

228

43

34

KLIENTŮ,  
KTEŘÍ SE OBRÁTILI NA IC 
S ŽÁDOSTÍ O POMOC

VYKÁZÁNÍ 
NÁSILNÝCH OSOB ZE  
SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI

DĚTÍ, KTERÝM  
BYLA POSKYTNUTA  
PSYCHOLOGICKÁ PODPORA
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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 si-
tuaci. Sociální pracovnice a psycholožka poskytují klientům podporu při zvládání složité 
situace související se spácháním protiprávního činu, převzetí odpovědnosti a důsledků 
za své jednání na jejich osobu, rodinu a celou společnost.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORA 
SLUŽBY Bc. MILANA SOUDKA 
Co rok pro vás znamenal 2020?

Rok 2020 byl pro Probační program specifický, ačkoli se jedná o ambulantní službu 
s malou kapacitou uživatelů, okolo10 uživatelů za rok. Zpočátku se program dařilo držet 
bez jakýchkoli změn. Postupem času jsme se museli přizpůsobit změnám a aktuální 
situaci. 

Na jaře jsme přešli na jiný režim, konzultace byly omezeny a probíhala práce na meto-
dice. Postupně, jak se opatření zpřísňovala, konzultace se přesunuly do online prostoru. 
Pro některé uživatele nebyl problém přejít na tuto formu poskytování služby. Video neby-
lo nejdůležitější, a tak některé konzultace probíhaly telefonicky. 

Náplň schůzek byla doplněna o informace o aktuálních vládních nařízeních a motivaci 
k jejich dodržování.

Znamenala tato omezení něco zásadního pro další chod služby?
Během roku jsme zaznamenali pokles klientů, kteří se dostávají do Probačního progra-

mu přes Probační a mediační službu ČR, a vypadalo to, že se nám nepodaří naplnit sta-
novené cíle. Intenzivně jsme tedy začali spolupracovat s Probační a mediační službou 
v Pardubicích a díky tomu se nám cíle podařilo naplnit. 10

143

5

KLIENTŮ,  
KTEŘÍ VYUŽILI SLUŽBU

SCHŮZEK S KLIENTY

KLIENTŮ,  
KTEŘÍ ÚSPĚŠNÉ UKONČILI  

PROBAČNÍ PROGRAM

SÍDLO: 
Jungmannova 2550 
Pardubice

PROVOZ: 
út 12.00–16.30 hodin 
čt 12.00–16.30 hodin 
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
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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

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 kte-
ří se na přechodnou dobu, maximálně tří měsíců, ocitnou bez pomoci a podpory členů 
rodiny či blízkých osob, jež o ně běžně pečují. S ohledem na soběstačnost každého 
jedince zajišťujeme péči, jejímž 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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Mgr. KATEŘINY FILIPOVÉ 
Katko, jak jste prožívali rok 2020?

Byl to rok neskutečně náročný, byli jsme všichni nuceni řešit nové situace spojené 
s pandemií Covid-19, nastavovali jsme provoz služeb tak, aby byl v souladu v vládními 
opatřeními. Společně s tím vším bylo důležité více komunikovat nejen s klienty, ale i je-
jich rodinami.

Na druhou stranu tento rok přinesl všem mnoho nových zkušeností. Zjistili jsme, kolik 
lidí chce pomáhat a není lhostejných, ať už tím, že šili roušky, psali dopisy (dopisy od 
Leontýnky) nebo posílali pohledy klientům služeb (Úsměvy do schránky). 

Veliké poděkování patří všem zaměstnancům Domova Simeon za jejich spolehlivost, 
obrovské pracovní nasazení i přes ztížené pracovní podmínky, schopnost řešit krizové 
situace a vytrvalost.

Převážnou část roku byly zakázány návštěvy. V tu chvíli byl důležitý přístup pracovníků, 
který znamenal zvýšenou komunikaci s klienty a hledání nových cest jak klientům zpříjem-
nit čas. Díky projektu „Tablet od srdce“ nám společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci 
s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a s Nadací Charty 77, darovali tablet. Klienti 
se tak mohli spojit s rodinami prostřednictvím videohovoru přes aplikaci Whatsapp.

I přes striktní dodržování pravidel a pravidelné testování zaměstnanců, se nám nepo-
dařilo uchránit klienty ani pracovníky před nákazou Covid-19.

Díky vedení společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., spolupráci našich služeb jsme měli 
zajištěn dostatek ochranných prostředků, což není všude samozřejmostí. Děkujeme.

Rok to byl náročný, měli jste, Katko, čas a energii se věnovat i jiným věcem?
To ano, ale měli jsme méně možností a především času a prostoru věnovat se jiným 

věcem. Začátkem roku jsme získali finanční podporu DM drogerie v projektu Propojuje-
me generace. Bohužel zatím nemůžeme projekt realizovat. Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové finančně zaštítila vzdělává-
ní našich pracovníků. Koncem roku jsme 
zakoupili nové pomůcky, mechanické 
vozíky aj. Během roku jsme se snažili vy-
mýšlet a realizovat nové aktivity pro naše 
klienty, vše je ke zhlédnutí na našem Fa-
cebooku.

Katko, s čím Ty a Tvoji kolegové 
vstupujete do nového roku?

S nadějí. Doufáme, že se zase budeme 
moci otevřít světu. Budeme moci spolu-
pracovat s dětmi ze školy a školky. Vě-
říme, že naše služba zůstane na stejně 
dobré úrovni, ne-li lepší, a zachováme 
profesionalitu našich pracovníků.

105

45

67%

LIDÍ, 
KTEŘÍ VYUŽILI SLUŽBU

UZAVŘENÝCH 
SMLUV

OBLOŽNOST 
(VYUŽITÍ LŮŽKOVÉ KAPACITY)
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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

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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Mgr. KATEŘINY FILIPOVÉ 
Katko, co pro domov pro osoby se zdravotním postižením znamenal rok 2020?

Tento rok byl, řekněme, nestandartní. Z našich pravidelných aktivit, které nabízíme kli-
entům, od jara neprobíhalo téměř nic. Důvodem byla vládní opatření a následně preven-
tivní důvody. Pravidelnými aktivitami, které mám na mysli, jsou canisterapie, muzikote-
rapie, předčítání. O to větší důraz jsme kladli na interní aktivizační činnosti zaměřené na 
procvičování jemné motoriky a paměti. 

Musím ale pochválit výbornou a zvýšenou telefonickou komunikaci s lékaři a rodinami 
našich klientů.

Běžně u vás probíhaly pravidelné bohoslužby, byly zachovány?
Bohužel, ani bohoslužby neprobíhaly. Domluvili jsme se panem farářem na individuál-

ních setkáních, dle potřeb a přání klientů. Občas jeho přítomnost někteří klienti využili. 

Kadeřnice a pedikérka – důležitá součást všech služeb pro seniory – i to bylo 
„zakázané“ (nedostupné)?

V době, kdy měly kadeřnictví a pedikůry zakázáno provozovat svou činnost, nemohli 
jejich provozovatelé docházet ani do prostor domova. To se měnilo vždy s aktuálně plat-
nými nařízeními vlády. Tudíž vždy, když mohli svou činnost provozovat, rychle jsme toho 
využili a objednali je k nám. Pro klienty jsou tyto služby velice důležité.

5

1 448

99%

KLIENTŮ

LŮŽKODNŮ (DNY, KDY BYLA  
SLUŽBA VYUŽÍVÁNA)

OBSAZENOST SLUŽBY                  
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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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Mgr. KATEŘINY FILIPOVÉ 
Katko, co znamenal rok 2020 pro Pečovatelskou službu?

Pečovatelská služba zaznamenala nárůst počtu tzv. „odpečovaných“ hodin. To ale ne-
mělo nic společného s pandemií COVID-19. Nouzový stav v ČR, omezení, vyhlášky – nic 
z toho nemělo vliv na změny v poskytování služby tak, jak jsou naši klienti zvyklí, a tak, 
jak nás potřebují. A je to dobře. Pečovatelky byly a často jsou jedním z mála sociálních 
kontaktů, které starší lidé mají. Rozhodně představují kontakt pravidelný.

Jak během roku probíhala spolupráce s lékaři, úřady práce aj.? 
Při poskytování služby spolupracujeme s praktickými lékaři, úřady práce (pomoc s po-

dáním žádosti o Příspěvek na péči) a především s rodinami našich klientů. Spolupráci 
můžeme vyhodnotit jako velice dobrou.

Jak jste se na jaře ztotožnili s vládními nařízeními typu doba určená pro 
nákup seniorů ve vyhrazenou hodinu atd.?

Toto nařízení nám vlastně vyhovovalo. Pracovníci pečovatelské služby měli stanove-
nou výjimku a v tuto dobu mohli chodit také nakupovat. To bylo fajn, žádné fronty atd.

1 960

24 319

36

NAJETÝCH KILOMETRŮ 

HODIN PŘÍMÉ PÉČE

KLIENTŮ,  
KTEŘÍ VYUŽILI  

PEČOVATELSKOU SLUŽBU

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 hodin 

mimo tuto dobu na základě  
individuální domluvy

PŮSOBNOST: 
Horní Jelení a okolí

TELEFON: 
466 687 302, 606 371 136

E-MAIL: 
simeon.info@skp-centrum.cz
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OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA  
(DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE)

Nabízíme ošetřovatelskou péči terénních zdravotních sester pro oblast Pardubice 
a okolí, Holice a okolí, Horníí Jelení. Díky práci kvalifikovaných zdravotních sester ne-
musí 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 lé-
kaři a hrazeny zdravotními pojišťovnami. Smlouvy máme uzavřeny s těmito zdravotními 
pojišťovnami: 111, 201, 205, 207, 209, 211.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 Z POHLEDU VRCHNÍ SESTRY 
Mgr. PETRY LINHARTOVÉ 
Petro, co rok 2020 přinesl Ošetřovatelské službě?

Pro sestřičky z Ošetřovatelské služby znamenal zapojení všech fyzických sil a maxi-
mální zapojení všech zdravotních sestřiček. Musely jsme se naučit orientovat se v no-
vých situacích, nařízeních, předpisech a omezeních. Mnoho věcí bylo jinak, než jsme 
byly doposud zvyklé, ať už se jednalo o objednávky speciálních dezinfekcí nebo jedno-
rázových rukavic a jiných ochranných pomůcek. Najednou nic nebylo k běžnému dostá-
ní. Pozitivně hodnotím telefonickou komunikaci s lékaři našich pacientů, ta fungovala 
výborně. Z epidemiologických důvodů jsme byly nuceny během jara omezit poskytování 
rehabilitační činnosti. Obrovsky náročné bylo období povinného testování pracovníků, 
především pak časově.

Najdeš na tom všem i nějaká pozitiva?
Určitě ano. Jsme si jistější v nových situacích, jsme flexibilnější. Celá situace náš pra-

covní kolektiv zdravotních sestřiček posílila, stmelilo nás to. I přes situaci, kterou stále 
všichni procházíme, nebyl provoz služby nijak omezen (vyjma rehabilitací), svou práci 
jsme dělaly a děláme na maximum. Podařilo se nám udržet si dobrou náladu a nadhled.

Co se v ošetřovatelské službě dělo dalšího, když pomineme vše kolem 
světové pandemie?

Moc ráda bych poděkovala všem za podporu. Statutárnímu města Pardubice patří ve-
liké díky za zřízení vyhrazených parkovacích míst pro ošetřovatelskou službu aj. služby, 
které jsou poskytovány v domácnostech pacientů či klientů.

Elektrárny Opatovice, a.s., podpořila náš projekt „Všude dobře, doma nejlíp“ částkou 
35 000,- Kč. 

Společnost Nedcon Bohemia, s.r.o. nám darovala policový regál. Je umístěn ve skladu 
kompenzačních pomůcek.

Děkujeme všem dárcům za 
podporu a důvěru.

Zázemí zdravotních sestři-
ček prošlo již potřebnou re-
vitalizací, od malování až po 
nové vybavení kancelářským 
nábytkem. Zakoupeny byly 
nové přístroje a kompenzační 
pomůcky.

S čím vstupujete do 
nového roku?

 S nadějí na lepší zítřky. Dou-
fáme, že situace už nebude 
horší.

32 194

476

75 805

NÁVŠTĚV U PACIENTŮ / ROK

PACIENTŮ

ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ / ROK

FORMA SLUŽBY: 
terénní

SÍDLO SLUŽBY: 
Jana Palacha 324/23 
Pardubice

KAPACITA: 
500 pacientů za rok

PROVOZ: 
nepřetržitý provoz poskyt. péče

PŮSOBNOST: 
Pardubice a okolí 
Holice a okolí

TELEFON: 
466 799 077, 777 765 836

E-MAIL: 
sestry@skp-centrum.cz



22

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

DŮM NA PŮLI CESTY

Dům na půli cesty poskytuje sociální služby osobám ve věku 18–26 let, které odchází 
ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, jsou bez funkčního rodinné-
ho zázemí nebo se ocitly v nepříznivé životní situaci. Posláním domu na půli cesty je 
prostřednictvím nabízených činností podporovat tyto mladé lidí, 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 ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORA 
SLUŽBY Bc. MILANA SOUDKA 
Milane, co pro vás znamenal rok 2020? 

Rok 2020 přinesl nové a nečekané situace pro nás všechny.  Očekávali jsme, že to 
bude rok podobného ražení jako ty předchozí.  Byli jsme natěšeni na to, co přinese. 

Celosvětově se situace způsobená nemocí Covid-19 zhoršovala. Na jaro jsme museli 
omezit příjem nových uživatelů. Museli jsme ustoupit od běžného režimu. Skupinová 
setkání a konzultace s uživateli se omezily na minimum. Kladli jsme důraz na předávání 
informací ohledně vládních nařízení, která se často měnila.  Na jaře nebylo téměř možné, 
aby si naši uživatelé hledali zaměstnání nebo bydlení. Všichni jsme se snažili, aby nám 
v rámci služby vydržela dobrá nálada. To se, myslím, dařilo velice dlouho a dobře.

Jsme zapojeni do inovativního projektu „Cesta ke změně“. Projekt jsme začali reali-
zovat v roce 2020. S příchodem druhé vlny pandemie se realizace plánovaných aktivit 
pozdržela. Přešli jsme z osobního setkávání na videohovory. V rámci projektu jsme zřídili 
novou pracovní pozici, kterou „testujeme“. Jedná se o pracovníka se specifickou náplní 
práce. Více se zaměřuje na přátelské popovídání a práci s uživateli (dále jen US) na 
základě aktivizační a motivační roviny, kvalitně trávený volný čas a funkční navazování 
vztahů a na prevenci konfliktů mezi US, které mezi nimi mohou nastat.

Jak celou novou situaci zvládali uživatelé služby?
Uživatelé zpočátku hodně sledovali 

zprávy, „sjížděli“ sociální sítě. Prostřed-
nictvím sociálních sítí se k nim dostávaly 
různé zprávy, zkreslené představy o opat-
řeních. Bylo náročné jim vyvracet neprav-
divé informace. Řešili jsme s nimi čemu 
věřit a čemu ne. 

Dům na půli cesty přijal veškerá mož-
ná bezpečnostní a preventivní opatření, 
motivovali jsme uživatele k jejich dodr-
žování. Rádi bychom poděkovali za ušité 
roušky všem, kteří nám je poslali nebo 
přinesli.

S čím jste vstoupili do nového roku?
S nadějí, že se vše vrátí do normálu 

a  budeme moci poskytovat službu tak, 
jak jsme zvyklí, v plném rozsahu a po 
celý rok . 

29

3 093

3 545

UZAVŘENÝCH 
SMLUV

LŮŽKODNŮ 
(POČET DNŮ POBYTU)

SETKÁNÍ S US
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DRUH SLUŽBY: 
noclehárny

FORMA SLUŽBY: 
ambulantní

SÍDLO SLUŽBY: 
Na Spravedlnosti 803 
Pardubice

KAPACITA: 
9 lůžek (3 pokoje)

PROVOZ: 
denně 19.00–7.30 hodin

PŮSOBNOST: 
Pardubice, Pardubický kraj

TELEFON: 
466 636 077, 777 765 835

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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Bc. EVY NOVOTNÉ 
Evo, jaký byl rok 2020 pro službu ženské noclehárny?

Rok 2020 znamenal omezení provozu služby v jarním měsících. Služba byla provizorně 
poskytována nejprve v prostorách sběrného dvora, poté se přestěhovala do stanového 
městečka. Zázemí stanového městečka nechal vybudovat Magistrát města Pardubice 
na louce u železničního mostu přes Labe do Rosic.

Po znovuotevření služby jsme se více zaměřovali na zdravotní stav uživatelek. Při vstupu 
do služby jsme měřili tělesnou teplotu. Zjišťovali jsme, zda uživatelka nebyla v kontaktu s 
osobou pozitivní na Covid-19 a dodržovali jsme další protiepidemiologická opatření.

Kapacita služby je 9 lůžek (3 pokoje). Kapacitu jsme nijak neomezovali, v průběhu roku 
nebyla zcela naplněna. Snažili jsme se uživatelky na pokojích rozdělit vždy tak, aby jich 
na jednom pokoji bylo co nejméně a byly tak dodrženy rozestupy. 

Jaké služby, kromě noclehu, mohou uživatelky služby využít?
V rámci noclehu mohou uživatelky využít potravinový a hygienický servis, dostanou 

hygienické pomůcky a mají možnost se osprchovat. K dispozici máme malý sociální 
šatník. Ženy, které přijdou na noclehárnu, si mohou, za poplatek, své prádlo vyprat.

Rozdávaly jsme roušky, které šili kolegové z jiných služeb, ale i jednotlivci a skupiny. 
Moc všem děkujeme.

Mimo materiálního zabezpečení, jak pracujete s ženami bez domova?
V rámci služby poskytujeme základní sociální poradenství (vyřízení osobních dokladů, 

dávek hmotné nouze, ale také řešení osobní situace).

Nejčastěji nabízíme další možnost navazujícího bydlení v azylovém domě. Předáváme 
informace o tom, jaké další možnosti mají, aby nebyly na ulici. Spolupracujeme s Níz-
koprahovým denním centrem pro osoby bez přístřeší. V rámci časového poskytování 
noclehárny je pro nás téměř nemožné pomoci vyřizovat uživatelkám věci na úřadech.

1 613

1 206

37

NOCLEHŮ

KONTAKTŮ

ŽEN,  
KTERÉ VYUŽILY SLUŽBU
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DRUH SLUŽBY: 
noclehárny

FORMA SLUŽBY: 
ambulantní

SÍDLO SLUŽBY: 
Milheimova 694 

Pardubice

KAPACITA: 
12 lůžek (2 pokoje)

PROVOZ: 
denně 19.00–7.30 hodin 

PŮSOBNOST: 
Pardubice, Pardubický kraj

TELEFON: 
464 629 249, 777 765 850

E-MAIL: 
adm@skp-centrum.cz

NOCLEHÁRNA PRO MUŽE

2 857

130

3 999

MUŽŮ,  
KTEŘÍ VYUŽILI SLUŽBU  
NOCLEHÁRNY

NOCLEHŮ

KONTAKTŮ

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

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Bc. LUCIE URLICHOVÉ 
Lucko, jak jste prožili rok 2020?

Rok 2020 začal jako každý jiný. V březnu, po vypuknutí epidemie a vyhlášení nouzo-
vého stavu, byla služba provizorně poskytována v prostorách sběrného dvora na Staré 
poště, poté se přestěhovala do stanového městečka (od 20. 4.). Zázemí stanového měs-
tečka nechal vybudovat Magistrát města Pardubice na louce u železničního mostu přes 
Labe do Rosic.

V červnu se činnost obnovila ve standardních prostorách. Uživatelům byla při vstupu 
měřena teplota, kontrovali jsme, zda muži nevykazují příznaky nemoci Covid-19. Dodržo-
vali jsme všechna protiepidemiologická opatření.

Od června do září byla služba méně využívána a s příchodem chladného počasí se 
poptávka po službě zvyšovala.

Jaké služby kromě noclehu mohou uživatelé služby využít?
V rámci noclehu mohou uživatelé využít potravinový a hygienický servis, dostanou 

hygienické pomůcky a mají možnost se osprchovat. K dispozici máme malý sociální 
šatník. Muži, kteří přijdou na noclehárnu, si mohou za poplatek své prádlo vyprat.

Rozdávali jsme roušky, které šili nejen kolegové z jiných služeb, ale i jednotlivci a sku-
piny. Moc všem děkujeme.

Mimo materiálního zabezpečení, jak pracujete s muži bez domova?
Uživatelé mají svého klíčové-

ho sociálního pracovníka, který 
s nimi spolupracuje na řešení 
jejich situace pomocí individu-
álních plánů. Nejčastěji se řeší 
hmotné zabezpečení (dávky 
hmotné nouze, důchody aj.), 
osobní doklady, lékařská péče 
atd. Uživatelé jsou informováni 
o existenci návazných služeb 
(Nízkoprahové denní centrum, 
Azylový dům pro muže, Laxus 
aj.). 
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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

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE

123

53

56

PRVOKONTAKTŮ
(INFORMOVANOST O SLUŽBĚ)

ZÁJEMCŮ  
O SLUŽBU

UŽIVATELŮ 
SLUŽBY

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. Tato situace bývá spojená se ztrátou bydlení.  Uživatele služby motivujeme k ak-
tivnímu přístupu při řešení jejich situace a k návratu zpět do společnosti.

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2020 OČIMA 
KOORDINÁTORKY Bc. LUCIE URLICHOVÉ  
Lucko, co pro vás, pracovníky a uživatele azylového domu, znamenal rok 2020?

Rok 2020 byl a bude ve znamení mnoha omezení a neustálých změn kvůli epidemii Co-
vid-19. Pro nás a hlavně pro naše uživatele to bylo náročné období. Náročné byly časté 
změny vládních nařízení. Na jaře byl příjem nových uživatelů omezen.

Nastavili jsme, stejně jako mnoho dalších služeb, doporučená hygienická opatření. 
V prostorách azylového domu jsme rozmístili více dezinfekcí na ruce, více jsme větrali, 
Uživatelé dostali roušky, za které mnohokrát děkujeme kolegům z Vesta, z.s., Východo-
českému divadlu, skupině dobrovolníků Roušky pro Přelouč a okolí i jednotlivcům z řad 
veřejnosti, kteří roušky šili a nosili osobně. Dle nařízení vlády jsme vytvořili jednu karan-
ténní místnost pro uživatele s příznaky nebo onemocněním Covid-19.

Po rozvolnění jsme začali opět přijímat nové uživatele. Před nástupem k pobytu museli 
předložit negativní test. Dále měříme teplotu a kontrolujeme případné příznaky.  I když se 
situace v ČR od podzimu opět zhoršovala, nebáli jsme se.

V létě jsme pro uživatele uspořádali zahradní „grilovačku“, bylo to v podstatě „odpočin-
kové“ odpoledne, které jsme si společně užili.

V roce 2019 jste začali spolupracovat s Péčí o duševní zdraví, pokračujete 
stále v této spolupráci? 

Ano, spolupráce pokračovala. Během pandemie jsme více spolupracovali a komuniko-
vali s lékařkou pro osoby bez přístřeší MUDr. Zdenou Zbytkovou, Ošetřovatelskou služ-
bou a vrchní sestrou Petrou. Za tuto spolupráci moc děkujeme.

Bylo pro vás něco úplně nového?
Nově jsme se setkali s online formou vzdělávání a poznali jsme jeho výhody a nevý-

hody. 
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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 hodin

PŮSOBNOST: 
Pardubice, Pardubický kraj

TELEFON: 
466 632 266, 773 099 585

E-MAIL: 
ndc@skp-centrum.cz

FACEBOOK: 
Nízkoprahové denní centrum 

Pardubice

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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Mgr. LENKY ŠULÁKOVÉ 
Lenko, jak jste zvládli rok 2020? 

Rok 2020 byl pro naši službu ve znamení neustálého podstavu personálu a pandemie 
Covid-19. Fungovali jsme několik měsíců v personálním oslabení. Uživatelům se dařilo 
plnit Individuální plány, jejich cíle. Mnoho z nich si našlo práci, nevraceli se zpět do služby.

 Jaro bylo období plné nařízení, opatření a úprav. Vyvstala otázka jak vše dělat dobře. 
S týmem pracovníků jsme plánovali, abychom vše zvládli a měli vše pod kontrolou. Uži-
vatelům jsme měřili teplotu a předávali informace o nových či upravených nařízeních. 
Veliké poděkování patří všem, kteří šili roušky a vzpomněli si na naše US, tedy lidi bez 
domova. Patří mezi ně Magistrát města Pardubice, Městská policie ČR, Věznice Pardu-
bice, Východočeské divadlo Pardubice, CEDR, o.p.s., Mateřská škola Klubíčko, ale ale 
i jednotlivci z řad veřejnosti.

Od 20. 4. do konce května byla služba Nízkoprahového denního centra přesunuta do 
stanového městečka. V červnu jsme se vrátili do našich prostor a museli jsme nastavit 
fungování služby dle platných vládních nařízení. Prázdniny byly v podstatě v běžném re-
žimu. Podzim znamenal opět nová nařízení, opatření. S uživateli individuálně pracujeme, 
dle jejich potřeb. Koncem roku byla instalována plexiskla, přes která probíhá kontakt 
s uživateli. Vzájemně nás to odděluje. Je to nepříjemné jak pro nás, tak hlavně pro ně. 

Moc bych chtěla poděkovat svým kolegům. Byli úplně skvělí. Jsou to lidé zapálení pro 
věc, práce s touto cílovou skupinou je velice baví. Patří jim velké díky za to, že vydrželi! 
Moc si toho vážím!

Lenko, jak to vlastně fungovalo ve stanovém městečku?
To nahrazovalo i služby nocleháren, jejichž provoz byl v jarních měsících přesunut 

právě sem. Zázemí stanového městečka nechal vybudovat Magistrát města Pardubice 
na louce u železničního mostu přes Labe do Rosic. Lidé bez domova, kteří využili měs-
tečko, dostali stan, karimatku a spacák. K dispozici tam bylo hygienické zázemí, jako je 
voda, toalety, sprchy a v rámci našich služeb jsme dále zajišťovali potravinovou pomoc, 
hygienický servis i základní sociální poradenství. Městečko fungovalo sedm dní v týdnu, 
pomáhaly nám i kolegyně z terénu. Obrovské poděkování patří Nadačnímu fondu Albert, 
společnosti Odkolek a.s. – pekárna Pardubice a Potravinové bance Pardubice, z. s. , díky 
kterým jsme mohli připravovat potravinové balíčky pro lidi, kteří stanové městečko vyu-
žívali. Každou středu jezdila do městečka i paní doktorka pro osoby bez přístřeší. Provoz 
stanového městečka byl ukončen poslední květnový den. 

  Jaká byla věková struktura uživatelů služby v roce 2020?
Převážně to byli lidé ve věku 50–60 let, ale narostl i podíl mladých dospělých. Častěj-

šími uživateli byli pak lidé, kteří kvůli covidu přišli o práci a bydlení. Vraceli se nám i lidé, 
kteří se před lety zvládli postavit na nohy, našli si práci. Nastalá situace vše změnila a 
donutila je vrátit se zpět. Oni sami museli vynaložit obrovské úsilí, aby po letech stráve-
ných ve squatu a stanech začali fungovat „normálně“, to si nikdo neumíme představit. 
Věřím ale, že se znovu na vlastní nohy postaví.

5 136

205

52

KONTAKTŮ S UŽIVATELI

LIDÍ,  
KTEŘÍ VYUŽILI SLUŽBU

LIDÍ, 
KTEŘÍ VYUŽILI  

STANOVÉ MĚSTEČKO
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DRUH SLUŽBY: 
terénní programy

FORMA SLUŽBY: 
terénní

SÍDLO SLUŽBY: 
Jana Palacha 324 
Pardubice

KAPACITA: 
10 uživatelů v jeden okamžik

PROVOZ: 
po–pá 7.00–15.00 hodin

PŮSOBNOST: 
Pardubice a okolí

TELEFON: 
461 102 384, 773 099 585

E-MAIL: 
teren.ndc@skp-centrum.cz

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.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 POHLEDEM KOORDINÁTORKY 
SLUŽBY Mgr. LENKY ŠULÁKOVÉ 
Lenko, co pro vás, Tebe a Tvé kolegy, znamenal rok 2020?

Pro nás všechny znamenal veliké změny, obrovské nasazení všech pracovníků. Ko-
legyně zvládaly mnoho věcí. Co se týká opatření a nastavování změn, tak to nebylo tak 
výrazné jako v jiných službách. Teréní služba fungovala, měnily se potřeby uživatelů. 
Na jaře se objevil problém s pitnou vodou a její dostupností pro uživatele. Ve městě 
totiž vzhledem k epidemiologické situaci byla okamžitě uzavřena veřejná pítka. Vznikl 
problém, o kterém jsme nikdy nepřemýšleli. Člověk si takový nedostatek v dnešní době 
vůbec nedovede představit. Rozdávali jsme roušky, potravinovou pomoc.

„Teréňáci“ představují pro mnoho našich uživatelů často jediný zdroj informací, pře-
devším jsou to ti, kteří nevyhledávají nebo nevyužívají jiné služby. Čekali na informace, 
aby věděli, co mohou a co ne. Stále odkazujeme na možnost využívání jiných návazných 
služeb. 

Objevili jste během roku nějaká nová místa, kde jsou lidé bez domova?
Delší dobu se nám nedařilo nacházet nové větší squaty (tzn. místa, kde se zdržují více 

než 2-3 lidé.) Potom, co byl ukončen provoz stanového městečka, vznikla stanová osada 
u Labe. Během roku jsme nacházeli místa, kde někdo byl, nebo jen příbytky s jednotlivci. 
Monitoring nových lokalit jsme využívali především v období jara a podzimu, a to z důvo-
du „nezelených“ stromů a keřů. Terén má jedno kontaktní místo. Každou středu v čase 
9:00–9:30 hodin přicházejí na místo, o kterém uživatelé vědí. Máme své lokality, kde se 
terénní pracovnice denně pohybují.

Probíhá spolupráce s Městskou policií a lékařkou pro osoby bez přístřeší jako 
v minulých letech?

Spolupráce s Městskou poli-
cií Pardubice probíhala. Stráž-
níci nám často sdělovali lokali-
ty, které objevili, nebo co je kde 
potřeba, kam zajít. V minulém 
roce společné monitoringy ne-
proběhly. Mají ale k dispozici 
náš letáček pro lidi bez domo-
va, ve kterém jsou přehledně 
zpracované služby, na které se 
mohou obrátit. Je to letáček 
vhodný i pro veřejnost.

S paní doktorkou proběhly 
letos společné terény, kde řeší 
akutní zdravotní problémy na-
šich uživatelů.

32 265

82
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HODIN STRÁVENÝCH  
V TERÉNU 

LIDÍ, KTEŘÍ 
SPOLUPRACUJÍ  

S TERÉNNÍM PROGRAMEM

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

Ke konci roku 2020 využívalo Komunitní práci v Ústí nad Orlicí v rámci projektu (od 
1. 7. 2019) 54 uživatelů. Celkem proběhlo 446 setkání. Celý rok 2020 byl značně pozna-
menán pandemickou situací.

Projekt Komunitní práce poskytuje aktivní pomoc zhruba 20 klientům měsíčně. Klienti 
potřebují zejména podporu při styku s veřejnými institucemi, při řešení bytové otázky, při 
udržování bydlení nebo při řešení sousedských vztahů.

V rámci projektu Komunitní práce (KA 1) byly vytipovány 4 osoby, tzv. lídři, kteří zastu-
pují jednotlivé vyloučené lokality ve městě Ústí nad Orlicí (ul. J. K. Tyla, ul. Sv. Čecha, 
Kerhartice, Hylváty a Staré Oldřichovice). S těmito lídry byla již z dřívějšího projektu Ko-
munitní práce v Ústí nad Orlicí navázána intenzivní spolupráce, která i nadále vede k po-
silování jejich kompetencí přirozenou a nenásilnou formou. S jednotlivými lídry probíhají 
pravidelné schůzky nejen v Komunitním centru, ale také v jejich přirozeném prostředí. 
Lídři si osvojili jednání s institucemi, prosazení svých názorů i efektivnější řešení vznik-
lých situací.

V roce 2020 proběhly celkem 3 platformy (KA 2). Témata setkání: Představení probač-
ní a mediační služby v Ústí nad Orlicí; Romská integrace a představení Centra pro pod-
poru zdraví pro Pardubický kraj; Aktuální informace pro rok 2021 z Úřadu práce Ústí nad 
Orlicí. Od začátku projektu bylo osloveno celkem 26 institucí, kterým bylo nabídnuto se 
zapojit do procesu sociálního začleňování ve městě Ústí nad Orlicí a aktivně se připojit 
do jednání platforem.

Novou klíčovou aktivitou oproti předchozím projektům bylo otevření Komunitního cen-
tra pro cílovou skupinu v Ústí nad Orlicí. Oproti předchozím projektům dochází k postup-
nému zvyšování poměru využití komunitního přístupu k sociální práci oproti podpoře 
cílové skupiny tradičními přístupy sociální práce.

Pokud to pandemická situace dovolila, byl prostor Komunitního centra (KA 3) otevřen 
každé pondělí a středu od 8 do 11 hod. Tuto dobu využívali klienti k individuálním kon-
zultacím. V úterý a ve čtvrtek bylo Komunitní centrum otevřeno od 12 do 15 hod., kdy 
probíhaly komunitní aktivity. Programy komunitních aktivit byly roznášeny do sociálně 
vyloučených lokalit. Komunitní centrum bylo také využíváno pro setkávání jednotlivých 
platforem.

V r. 2020 jsme v rámci práce s cílovou skupinou (KA 4) uspořádali v letních měsících 
3 komunitní akce. Z důvodu epidemie Covid-19 jsme rozdělili tyto akce do jednotlivých 
vyloučených lokalit, abychom byli schopni zamezit případnému šíření nemoci na komu-
nitních akcích. V lokalitách jsme uspořádali letní opékání párků spojené se soutěžemi 
pro děti. Vyjeli jsme také na výlet do Brandýsa nad Orlicí.

V rámci projektu Komunitní práce jsme zakoupili na začátku školního roku 2020 zá-
kladní školní pomůcky pro děti klientů. Na podzim jsme reagovali na aktuální situaci 
a pořídili jsme pro klienty 50 dezinfekčních balíčků. Každý dezinfekční balíček obsahoval 
10 chirurgických roušek, dezinfekci na ruce a informace, jak se chránit.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015099

Období realizace projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

KA 1 
Podpora a provázení lídrů

KA 2 
Rozvoj podpůrné platformy

KA 3 
Provoz komunitního centra

KA 4 
Práce s cílovou skupinou

KOMUNITNÍ PRÁCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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Cílem projektu a Kontaktního centra bydlení je podpora osob ohrožených sociálním 
vyloučením (bez přístřeší a v substandardních podmínkách) v oblasti bydlení. 

V rámci přípravné fáze projektu (KA 1) probíhaly úpravy a budování Kontaktního centra 
bydlení, postupně byly obsazovány pracovní pozice sociálních pracovníků v komunitním 
centru .

Od 1. 8. 2020 byl realizován důkladný monitoring vyloučených lokalit a navázána spo-
lupráce a přímá práce s cílovou skupinou projektu (KA 2). Terénní formou pracovali so-
ciální pracovníci přibližně s více než 20 osobami. Některé z těchto osob začaly využívat 
i ambulantní formu služby. Ambulantní služba byla využívána takřka okamžitě od za-
hájení projektu klienty doporučenými spolupracujícími organizacemi v rámci Moravské 
Třebové, kterých bylo zhruba deset. Klienti využívali hygienické zázemí, možnost praní 
prádla, možnost přípravy pokrmů, poradenství od sociálních pracovníků. Počty klientů 
jsou každý den velice proměnlivé. Všechny služby byly poskytovány s ohledem na pan-
demickou situaci. 

(KA 3) Propagace Kontaktního centra bydlení a jeho služeb byla realizována sdělova-
cími prostředky v městském rozhlasu, informováním institucí, přímým kontaktem s cílo-
vou skupinou a šířením informačních letáků. O informace o službách a podpoře je mezi 
cílovou skupinou velký zájem.

Se zahájením projektu byla také zahájena tvorba podpůrné platformy pro dostupné 
bydlení v Moravské Třebové. Ke spolupráci byly osloveny veřejné instituce, poskytova-
telé sociálních služeb, zástupci dalších projektů realizovaných v rámci koordinovaného 
přístupu, komerční subjekty, pronajímatelé, ubytovatelé a pracovníci Řeholnického domu 
Menších bratří. Byl vybrán zpracovatel návrhu Koncepce dostupného bydlení v Moravské 
Třebové, který svoji činnost zahájil sběrem prvotních dat.

Ke konci roku 2020 proběhlo první setkání platformy (KA 4), na němž byli účastníci 
seznámeni s konceptem dostupného bydlení a platnými opatřeními města Moravská 
Třebová ve strategických dokumentech v oblasti bydlení.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016190

Období realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

KA 1 
Přípravná fáze projektu

KA 2 
Monitoring lokality, práce s cílovou 
skupinou

KA 3 
Kontaktní centrum bydlení

KA 4 
Platforma pro dostupné bydlení

SLUŽBY PODPORY BYDLENÍ  
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
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Cílem projektu je hledat způsoby jak co nejúčinněji podpořit efektivní změnu v životě 
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.

(KA 1) V rámci přípravné fáze (začátkem roku 2020) byl sestaven projektový tým, který 
byl seznámen se záměry projektu, s jednotlivými službami (Sociálně aktivizační služby, 
Dům na půli cesty, Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi) a který byl proškolen 
v inovativní metodě HCD (Human Centered Design).

S přípravnou fází a metodou HCD začala také realizace další aktivity zaměřené na 
zjišťování potřeb klientů služeb (KA 2). Byly stanoveny cíle výzkumu a metody jejich do-
sažení.  Byly využity metody jako deník, stínování klienta (den v životě klienta), mapování 
cesty klienta službou, dotazník a následný rozhovor pracovníka s klientem apod. Vý-
sledky výzkumu by měly dopomoci projektovému týmu a pracovníkům služeb k lepšímu 
pochopení klienta a rozpoznání jeho potřeb.

S ohledem na pandemickou situaci nebylo možné vycestování do zahraničí v rámci 
fázi Inspirace (KA 3). Tato zahraniční stáž u poskytovatelů sociálních služeb měla dát 
projektovému týmu další pohled na poskytované služby a podněty k jejich zlepšení. Tuto 
cestu snad bude možné absolvovat po zlepšení situace u nás i ve světě.

Na základě informací získaných z výzkumu byly navrženy nové postupy a metody prá-
ce s cílovou skupinou v rámci sociálních služeb. Příklady: Dům na tři čtvrtě cesty, „Teta“, 
nová konzultovna v azylovém domě, nástroje pro zapojení otců do života rodin apod.

Tyto nové postupy budou následně uvedeny do pilotní realizace (KA 4), kdy dojde 
k ověřování nápadů a postupů přímo v práci s klienty služeb. Následně bude od klientů 
získávána zpětná vazba a dojde k dalším modifikacím.

Na začátku roku 2020 byl rovněž vybrán dodavatel služeb Evaluace (KA 5).

Celý název: CESTA KE ZMĚNĚ – zefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým 
dospělým v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014299

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Partner v rámci projektu: DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

KA 1 
Přípravná fáze projektu

KA 2 
Zjišťování potřeb cílové  
skupiny – Porozumění

KA 3 
Inspirace

KA 4 
Návrh nových řešení, postupů 

a metod práce a jejich zavádění 
a ověřování v praxi

KA 5 
Pilotní realizace nového přístupu

KA 6 
Evaluace

CESTA KE ZMĚNĚ – ZEFEKTIVNĚNÍ PODPORY 
RODIČŮM, DĚTEM A MLADÝM DOSPĚLÝM V 
KRIZOVÉ ČI DLOUHODOBĚ OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
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Cílem pilotního provozu je poskytování zdravotní péče osobám bez přístřeší a ostat-
ním osobám ohroženým sociálním vyloučením v Pardubicích a celkové zlepšení jejich 
zdravotního stavu a jejich znalostí v oblasti zdraví.

SKP-CENTRUM, o.p.s. je zapojen jako partner v projektu Ministerstva zdravotnictví 
s názvem „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez do-
mova“.

Celý název: Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez 
domova

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641

Realizátor  pilotního provozu: MUDr. Radoslav Svoboda, o.p.s.

Partner pilotního provozu: SKP-CENTRUM, o .p .s .

Název pilotního provozu: Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením

Období realizace pilotního provozu: 1. 8. 2020 – 31. 1. 2022

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI A VYTVOŘENÍ 
MOŽNOSTÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE  

PRO OSOBY BEZ DOMOVA
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Rok 2020 ovlivnila epidemie nemoci SARS-CoV2 (Covid-19). Velké změny zasáhly ne-
jen naše osobní životy, ale i zdravotnictví, ekonomiku a neméně sociální služby. Všichni 
jsme se potýkali s novými věcmi. Mnoho akcí a aktivit bylo přeneseno do online prostře-
dí. Byly to porady, setkání, ale i dny otevřených dveří. Benefiční večer pro SKP-CENTRUM, 
o.p.s., který má 17 letou tradici, jsme se poprvé rozhodli nerealizovat. Z důvodu vládních 
opatření se nekonal ani tenisový turnaj. Věříme, že další rok přinese možnost, abychom 
se všichni mohli začít vracet k životu, který jsme měli rádi.

TŘÍKRÁLOVÁ SVÍČKOVÁ A GULÁŠ PRO LIDI BEZ DOMOVA
Nadace 2P podpořila službu Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

a uživatele služby. Na Tři krále přivezli 45 porcí svíčkové. „Tříkrálový oběd proběhl již po-
druhé. Děkujeme Nadaci 2P za podporu. Naši uživatelé si pochutnali, stejně jako v roce 
minulém. Kdo by si taky nepochutnal na svíčkové“, řekla Mgr. Lenka Šuláková, koordiná-
torka služby.

Ve čtvrtek pak tradičně připravoval opožděný novoroční oběd pan Capoušek. Letos 
vařil hovězí guláš, který byl, jako vždy, výborný.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ON-LINE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Free klub a Terénní program - Free klub měli 

naplánovaný Den otevřených dveří na 14. května 2020. Vzhledem k tomu, že chod obou 
služeb, stejně jako jiné instituce a celý svět, ovlivnil Covid-19, bylo třeba na tuto situaci 
zareagovat.

Pracovníci se ale shodli, že plánovanou akci rušit nechtějí a tak vznikl nápad uspořá-
dat Den otevřených dveří v on-line podobě. Akce se velmi povedla, vznikla poutavá videa, 
která ilustrují význam a poslání obou služeb, o akci byly informovány školy, úřady a ne-
ziskové organizace, které mohli akci doporučit například svým klientům.

SPORTEM PROTI PASIVITĚ 2020
Již 9. ročník akce „Sportem proti pasivitě“ dovolily realizovat letní měsíce. Jedná 

sevždy se o čtyři sportovní odpoledne, která se uskutečnila 1. července, 20. července, 
10. srpna a 19. srpna. Aktivity se nesly v duchu Her bez hranic. Každé odpoledne bylo 
zasvěceno jedné zemi a sportům pro ni typické. Odpoledne byla zaměřena na různé akti-
vity, jako například míčové hry, atletika, posilování a různé soutěže. Pro ty nejmenší byly 
připraveny hračky na pískoviště. Všechna čtyři sportovní odpoledne se odehrála na hřišti 
I. stupně ZŠ Jiráskova od 12:30 do 15:30 hodin. Tato akce byla podpořena z prostředků 
města Vysokého Mýta.

SLUŽBY SKP-CENTRUM, O.P.S. JEZDILY V MHD
Intervenční centrum Pardubického kraje, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 

Free klub, Domov Simeon – odlehčovací služba a Ošetřovatelská služba (domácí zdra-
votní péče) jezdily s Dopravním podnikem města Pardubice a.s. 

Od 1. 3. do 31. 8. 2020 byly tyto služby propagovány formou letáků, které obsahovaly 
základní informace o službách.

SLUŽBY PODPORY BYDLENÍ V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
V úterý 8. září proběhlo slavnostní otevření Služeb podpory bydlení v Moravské Tře-

bové, SKP-CENTRUM, o.p.s. za přítomnosti senátora a předsedy správní rady Ing. Petra 
Šilara, zástupců města Moravská Třebová a spolupracujících organizací, ale i veřejnosti.

Úvodního slova a přivítání se ujali Ing. Petr Šilar - senátor a předseda správní rady, Mgr. 
Jiří Pitaš - ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s. a Petr Frajvald - místostarosta města Moravská 
Třebová. Přítomné s poskytovanými službami seznámila koordinátorka Služeb podpory 
bydlení Mgr. Lucie Polzerová.

UDÁLOSTI ROKU 2020
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DEN ZEMĚ POD ROUŠKOU
Den země pořádala Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s dalšími organizace-

mi. Aktivně se jej účastnilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub. Pro děti 
byly připraveny kvízy, soutěže, tvoření, ale i vystoupení. 

TERÉN NA HRAVÉM ODPOLEDNI FARMY APOLENKA
Dne 8. 9. 2020 proběhlo na Farmě Apolenka „Hravé odpoledne aneb Krajský den pro 

rodinu“. Při této akci jsme měli možnost prezentovat poslání Nízkoprahového zařízení 
a Terénního programu při NZDM Free klub. Této akce se zúčastnily i další sociální služ-
by z Pardubic a blízkého okolí. V rámci odpoledne si účastníci u našeho stánku mohli 
vyzkoušet dvě aktivity, hmatový kvíz a sestavování tangramu. Za plnění těchto aktivit 
jsme dali soutěžícím razítko, při nasbírání celkového počtu 10 a více razítek získali 
účastníci ceny.

MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY S MO V
Ve čtvrtek 3. prosince do Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Par-

dubicích zavítali Mikuláš a anděl spolu s čerty, aby odměnili hodné a postrašili zlobivé 
děti. Balíčky, které byly rozdány všem dětem, daroval starosta Městského obvodu Pardu-
bice V, pan Jiří Rejda, DiS. Tímto děkujeme, z balíčků měly děti obrovskou radost.

VÁNOČNÍ STROMKY DĚTEM
Projekt „Vánoční stromky dětem“ společnosti Lesy České republiky je určen službám 

a zařízením, které pracují s děti či rodinami. Vánoční stromky navodily vánoční atmosfé-
ru v azylových domech pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích a Vysokém Mýtě.

KRABICE OD BOT
Krabice od bot je vánoční projekt Diakonie ČCE. I v roce 2020 se do sbírky zapojila 

Cukrárna Levandule z Heřmanova Městce a její majitelka paní Korečková. Dárky v krabi-
cích nejen od bot, putovaly dětem do azylových domů. Dárky to byly překrásné a radost 
dětí obrovská.

STROM PRO LEPŠÍ ŽIVOT NADACE KOOPERATIVA 
„Je to již pojedenácté, co plníme přání těm, kteří neměli tolik štěstí jako my“, to je 

úvodní věta projektu Strom pro lepší život Nadace Kooperativa, do kterého se zapojují 
sami zaměstnanci. Městský azylový dům tak pro děti, které navštěvují Dětské centrum, 
zakoupil hračky a promítačku s pohádkami.

ANDĚLÉ POMÁHAJÍ
„ANDĚLÉ POMÁHAJÍ aneb pojďte se stát spolu s dětmi andělem. Podpořte úsilí dětí, 

pomozte jim učit se pomáhat druhým“. Celý projekt organizovala Mateřská škola Staré 
Ždánice. Jednalo se o internetovou aukci obrazů dětí. Akce se zúčastnilo přes 70 lidí 
a celková vybraná neuvěřitelná částka byla 38 915,- Kč. Děkujeme všem. Peníze podpo-
ří obnovu vybavení Dětského centra, který je součástí Městského azylového domu pro 
ženy a matky s dětmi v Pardubicích.

BALÍČKY DO SLUŽEB UŽIVATELŮM
Farní sbor Evangelické církve českobratrské v Pardubicích připravil potravinové vánoč-

ní balíčky pro naše klienty, dospělé i děti. Balíčky byly rozděleny do služeb pro lidi bez 
domova. Celkem bylo rozděleno 237 balíčků.
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NADACE VIA A DOBRO-DRUZI
Základní škola Jiráskova z Vysokého Mýta pořádala dobročinnou sbírku ve spolupráci 

s Nadací Via a portálem Darujme.cz pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vyso-
kém Mýtě. V rámci sbírky škola uspořádala v květnu první benefiční akci – Den matek. 
V prosinci následovala vánoční besídka, kde bylo připraveno drobné pohoštění, hudební 
program žáků ZŠ a vánoční jarmark s drobnými dárky. Tento krásný skutek skončil výbě-
rem rekordní částky a tak nám paní učitelka Mgr. Iveta Doležalová nám předala finanční 
dar ve výši 13 150,- Kč. Základní škole se mimo jiné podařilo vybrat díky portálu www.
darujme.cz a projektu Dobro-druzi: Pomáháme maminkám, pomozte i Vy!, částku ve výši 
3 479,- Kč. Oba výtěžky pak Nadace Via zdvojnásobila. Celková částka byla 32 797,- Kč. 

BERTÍK POMÁHÁ 
Projektu Dětské centrum hlasování v obchodních domech Albert vyneslo částku 

40 000,- Kč. Dětské centrum je součástí Městského azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi v Pardubicích. Centrum je určeno dětem od nejútlejšího věku. Během roku 2020 
nepřerušilo svou činnost. Paní učitelka pomáhala dětem především s distanční výukou.

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V
STOP dětské obezitě – Hýbánky pro děti, projekt Městského azylového domu pro 

ženy a matky s dětmi v Pardubicích, který podpořil Městský obvod Pardubice V částkou 
5 000,- Kč. Koncept projektu byl zaměřen především na děti. Byl plný přirozených her, kte-
ré byly zaměřeny na poznávání těla, mysli, dechu, probouzení a tříbení smyslů. Součás-
tí programu byla kombinace pohybové průpravy, s písničkami a cvičením a zakončená 
básničkou. U dětí byl prohlubován všestranný rozvoj.

NADACE J&T
Dětské centrum pro děti ve Vysokém Mýtě fungovalo po celý rok 2020 bez přerušení. 

Paní učitelka, která se věnuje dětem, ale i maminkách s dětmi, připravovala program 
tak, aby zpříjemnila dobu covidovou. Nadace J&T podpořila částkou 50 000,- Kč úhradu 
mzdových nákladů odborného pracovníka.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ
Program Obyčejný život podporuje sociální projekty nestátních neziskových organiza-

cí, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného 
života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společ-
nosti. Za 91 992,- Kč, byly zakoupeny patrové postele s úložným prostorem pro Městský 
azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. Společnost Möbelix, jako doda-
vatel postelí, snížila nákupní cenu. Postelí tak bylo zakoupeno 9 (na místo 8) a zajistili 
dopravu zdarma. Moc si tohoto gesta vážíme a děkujeme!

SPOLEČNOST PHILIP MORRIS ČR A.S.
Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních 

služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone 
a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj 
obdrželi, mohli klienti Domova Simeon v době zákazu návštěv v zařízení komunikovat se 
svými rodinami prostřednictvím aplikace WhatsApp.

ELEKTRÁRNY OPATOVICE A.S.
Projekt Ošetřovatelské služby, „Všude dobře, doma nejlíp“, se kterým soutěžili o fi-

remní dary Elektrárny Opatovice a.s. Ošetřovatelská služba (domácí zdravotní péče) za 
částku 35 000,- Kč zakoupila 2 injekční pumpy. Injekční pumpy se používají k přesnému 
podávání léků. Injekční pumpu obsluhuje kvalifikovaná sestra, která nastaví dávkování 
léku a dobu, po kterou je lék podáván. Zajistí přesné a včasné podání látky – léku v do-
mácí péči, bez nutnosti přítomnosti zdravotnického personálu.

PROJEKTY ROKU 2020
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ČEPS, A.S
Nadace společnosti Čeps, a.s. se líbil projekt Azylového domu pro ženy a matky s dět-

mi ve Vysokém Mýtě. Podpořila jej částkou 120 000,- Kč. Cílem Centra pro děti je podpo-
ra vztahu „matka a dítě“. Podpora matky, aby neztratila své rodičovské schopnosti, ale 
upevnila je a posílila. 

DM DROGERIE MARKT, S.R.O. 
Finanční dar v hodnotě 28 600,- Kč v rámci iniciativy Giving Friday získal Domov Si-

meon v Horním Jelení, na realizaci akce Propojujeme generace. Jedná se o společně 
strávený čas seniorů a dětí.

BURZA FILANTROPIE
Burzy filantropie se účastnilo Intervenční centrum Pardubického kraje, SKP-CENTRUM, 

o.p.s. s projektem „Dětství bez násilí – psychoterapeutická místnost pro děti, které jsou 
svědky domácího násilí“. Cílem bylo získat finanční prostředky a podporu pro vytvoření 
a vybavení samostatné místnosti pro děti. Neuvěřitelné se stalo skutečným. Projekt zís-
kal podporu donátorů ve výši 75 000,- Kč!!! Projekt podpořili: Nadace J&T 30 000,- Kč, 
Statutární město Pardubice 15 000,- Kč, Pardubický kraj 10 000,- Kč, ČSOB Pojišťovna, 
a.s. 10 000,- Kč, Foxconn 10 000,- Kč.

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V
„Vánoce v azylovém domě“ je dalším úspěšným projektem, který podpořil Městský ob-

vod Pardubice V částkou 10 000,- Kč. Veškeré aktivity projektu byly tematicky zaměřeny 
na období Vánoc, které je pro klientky i jejich děti emočně náročné období, kdy svátky 
nemohou trávit se svými blízkými. Pracovníci se jim snaží toto nelehké období zpříjemnit 
a azylový dům naplnit vánoční atmosférou.

SBÍRKA OBČANŮ MĚSTA HORNÍ JELENÍ 
Město Horní Jelení realizovalo sbírku oblečení, hraček, kosmetiky, knih pro ženy a mat-

ky s dětmi, které žijí v azylovém domě ve Vysokém Mýtě.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ
Úspěšným se stal i projekt Domova Simeon, který byl zaměřen na vzdělávání pracovní-

ků. Z Programu Senior jsme získali 70 500,- Kč na realizaci dvou kurzů pro zaměstnance 
- Bazální stimulace a Individuální plánování v praxi.

SPRCHOVÉ LŮŽKO PRO DOMOV SIMEON
Projekt sprchové lůžko pro Domov Simeon podpořili firmy - Berger-Huck s.r.o., Trans-

form a.s., Lázně Bohdaneč, WiTech s.r.o., Isolit Bravo, spol.s.r.o., ELBAS, s.r.o.

TOMIL S.R.O.
Společnost z Vysokého Mýta, která vyrábí hygienické a úklidové prostředky podpořila 

svými výrobky uživatelky a děti z Azylového domu ve Vysokém Mýtě.

NEDCON BOHEMIA, S.R.O.
Zázemí zdravotních sestřiček prošlo celkovou revitalizací. Regálový systém dostaly 

darem od společnosti NEDCON Bohemia, s.r.o.

DAQUAS, SPOL. S.R.O. 
Naši organizaci podpořila v roce 2020 společnost DAQUAS, spol. s.r.o. částkou 10 000,- Kč. 

CHLÁDEK A TINTĚRA, PARDUBICE, A.S. 
Částkou 40 000,- Kč byla podpořena Pečovatelská služba v Horním Jelení.

TAŽENÉ KONSTRUKCE, SPOL. S.R.O. 
Společnost TAKO podpořila naši činnost částkou 30 000,- Kč.



36



 37



38



 39



40



 41



42



 43



44



 45



46



 47



48

PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM, NADACÍM A SOUKROMÝM DÁRCŮM ZA FINANČNÍ 
I MATERIÁLNÍ DARY

Velké díky patří vám všem, kdo jste v roce 2020 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 
uživatelům zachováte přízeň i v dalších letech.

ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY 
A MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo vnitra

Úřad práce ČR

Evropský sociální fond

Pardubický kraj

Statutární město Pardubice

Město Vysoké Mýto

Město Horní Jelení

Město Ústí nad Orlicí

Město Moravská Třebová

Městský obvod Pardubice V

NADACE A OBČANSKÁ 
SDRUŽENÍ
Koalice nevládek Pardubicka, 
z.s.(KONEP)

Nadace Agrofert 

Nadace Charty 77

Nadace J&T 

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace VIA

Nadační fond Albert 

Nadační fond AVAST

Nadační fond Společná šance

Nadační fond 2P

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Vesta Pardubice, z.s.

PRÁVNICKÉ OSOBY
Asociace poskytovatelů sociální služeb 
České republiky, o.s.

Berger-Huck s.r.o.

BOHEMIA RINGS, s.r.o.

Brašnářství Tlustý a spol. s.r.o.

CEDR, o .p .s .

ČEPS, a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s.

DAQUAS, spol.s.r.o.

DM Drogerie Markt, s.r.o.

ELBAS, s.r.o.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Foxconn European Manufacturing 
Services, s.r.o.

Hasičský záchranný sbor Pardubického 
kraje

IRESOFT s.r.o.

Isolit Bravo, spol.s.r.o.

Krejčovna Východočeského divadla

Lékárna Grand s.r.o.

Motýlek – pomoc rodinám v tíživé 
životní situaci, z.s.

NEDCON Bohemia, s.r.o.

Okresní sdružení hasičů Pardubice

Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí

Philip Morris ČR, a.s.

Piráti - Pardubický kraj

Potravinová banka Pardubice,  z.s.

Sev .en EC, a .s .

Synpo, a .s .

TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s.r.o.

TOMIL s.r.o.

Transform, a.s. Lázně Bohdaneč

Fyzické osoby

Doležalová Iveta

Gotwald Vojtěch

Horálek Petr

Johanová Svoboda Ludmila

Klement Petr

Kolovratník Martin, Ing.

Maierová Mirka

Mikulášková Jitka

Pospíšil Stanislav

Rejentová Jiřina

Řehounek Jan, Ing.

Šilar Petr, Ing.

Žáček Josef, Ing.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
Český rozhlas Pardubice

Pardubický deník 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.

Děkujeme všem, kteří na nás a naše uživatele mysleli, šili a nosili nám roušky a další potřebné věci.

DĚKUJEME VÁM!
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HLAVNÍ POSKYTOVATELÉ  
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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