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„POMÁHÁME VSTÁT“ 
 

 
 

 

BET CUP 2022 
 

Ve čtvrtek 26. května 2022 se na kurtech LTC 

Pardubice uskutečnil tenisový turnaj BET CUP 

2022. Partnery turnaje bylo GrECo International 

s.r.o. a LTC  Pardubice. Záštitu s finanční 

podporou nad turnajem převzal radní 

Pardubického kraje pan Alexandr Krejčíř. 

Turnaj byl určen zástupcům významných firem 

působících v Pardubickém kraji a zástupcům 

neziskového sektoru. Cílem setkání byla podpora 

a utužení partnerských vztahů a navázání nové, 

další spolupráce mezi neziskovým a firemním 

sektorem, ale i firmami navzájem. 

Letošní turnaj se hrál opět tzv. „švýcarským 

systémem“. Tento systém se osvědčil především 

proto že každý hráč měl možnost se na kurtech 

setkat se všemi ostatními hráči. 

Zúčastněným děkujeme za jejich přízeň a vítězům 

GRATULUJEME! Těšíme se na další ročník. 

 

 

Na snídani s partnery jsme představili nové logo 

Již tři desetiletí POMÁHÁME VSTÁT! V rámci 

významného výročí jsme uspořádali akci „Snídaně 

s partnery“. Pozváni byli zástupci spolupracujících 

institucí, spřátelených organizací, veřejné správy i 

samosprávy, firemního a neziskového sektoru. 

„Vzpomínám, že společnost začínala v jedné 

místnosti s několika dobrovolníky, se sociálním 

šatníkem a bezplatnou občanskou poradnou. 

Ústřední postavou byla úžasná a milá dáma paní 

Hana Šlechtová, která byla následně i dlouholetou 

ředitelkou Střediska křesťanské pomoci. Paní 

Šlechtová nás bohužel opustila na konci roku 

2021.  Je pro nás ctí i závazkem, že můžeme v jejím 

odkazu pokračovat i nadále,“ zavzpomínal Petr 

Šilar, předseda správní rady a jeden ze zakladatelů 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 

K třiceti letům jsme si nadělili nové logo 

společnosti. Přáli jsme si, aby bylo moderní, 

snadno zapamatovatelné, nakreslitelné. Zároveň 

aby navazovalo na tradici a poukazovalo na 

činnost, kterou SKP-CENTRUM, o.p.s. realizuje. 

Je to symbol, v němž lze najít srdce, ale také 

propojení lidí, bezpečí nebo objetí. 

 
"Za třicet let prošlo našimi službami nespočet lidí, 

kteří se ocitli v nesnázích. Našim prvořadým cílem 

i do budoucna zůstane být tu pro ty, jenž naši 

pomoc a podporu potřebují. Když ne víc, tak 

alespoň trochu zlepšit životní situaci lidí, kteří se 

na nás obrátí", řekl Jiří Pitaš, ředitel SKP-

CENTRUM, o.p.s. 

„V současné době provozujeme osmnáct 

registrovaných služeb. V letošním roce nově 

realizujeme službu Krizové pomoci, kterou již 

využilo více než padesát klientů, a tak se možná v 

budoucnu dočká rozšíření. V brzké době 

zaregistrujeme Terénní program v Ústí nad 

Orlicí,“ dodal Jiří Pitaš. 

 

 

Během akce Snídaně s partnery vedení společnosti 

představilo plány pro letošní rok i léta následující. 

Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům, že se 

zúčastnili. Atmosféra se nesla v duchu přátelství a 

podpory.  

Po snídani si zájemci mohli prohlédnout prostory a 

blíže se seznámit se službami Dům na půli cesty a 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub. 

Den otevřených dveří byl určen i pro veřejnost, neboť 

se zde uskutečnil „Dětský den na Jungmance“. 

Příchozí návštěvníci si mohli přijít vyzkoušet 

zajímavé hry a základy první pomoci. Pro všechny 

byla připravena odměna. Odpolední program přijel 

zpestřit kouzelník Miloš Bednář, který učaroval svými 

triky ty nejmenší. 

Počasí nám po celý den přálo, dětí se u nás vystřídalo 

nespočet a my jsme odcházeli s krásným pocitem 

dobře odvedené práce. Sami jsme si celý den moc 

užili. 
                                           
 

 
 

 
 
 
    Kolektiv SKP-CENTRUM, o.p.s. 
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SEN O BYDLENÍ SE SPLNIL. JE ČAS NA DALŠÍ. 
 

 

Sčítání osob bez domova 

Během měsíce dubna probíhalo celorepublikové 

„Sčítání osob bez domova“. Tento rok se sčítaly 

osoby venku, na noclehárnách a v azylových 

domech (v minulém sčítání, které se uskutečnilo 

v roce 2019, se započítávaly i osoby, které žily na 

městských ubytovnách).  

Vzhledem k fluktuaci osob bez domova se počítaly 

i osoby, které byly v Pardubicích v týdnu od 4. 4. - 

9. 4. 2022. Celkem bylo sečteno 231 osob, z toho 

26 dětí žijících s matkami v Městském azylovém 

domě pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích.  

Nejstaršímu muži bylo 79 let, pravidelně přespává 

na noclehárně. Nejstarší ženě je 72 let, ta spí venku, 

nevyužívá služeb nocleháren. Na ulici se nacházelo 

164 osob - 125 mužů (76%) a 39 žen (24%).  

Z celkového počtu sčítaných osob je necelých 45% 

osob na ulici déle než 5 let. Vzrostl počet osob ve 

skupině lidí, kteří jsou na ulici méně než 1 rok - 

22%.  

Sčítání osob bez domova realizovala SocioFactor 

s.r.o. na základě zakázky Ministerstva sociálních 

věcí a zdravotnictví ČR. Cílem sčítání je získat 

informace o velikosti a struktuře populace osob bez 

domova. Výstupy budou využity pro MPSV pro 

tvorbu koncepce prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v České republice. Dále je výzkum 

podkladem pro sledování vývoje problematiky 

bezdomovectví v ČR.  

Děkujeme za spolupráci se sčítáním ostatním 

službám SKP-CENTRUM, o.p.s., Městské policii 

Pardubice a Statutárnímu městu Pardubice.  
                                         Mgr. Lenka Šuláková 

Nízkoprahové denní centrum 

 
 

Rozšiřujeme možnosti spolupráce 
 

Probační program již tradičně řadu let nabízí 

podporu mladým lidem ve věku 15 -18 let, kteří se 

vlivem spácháním protiprávního činu ocitli ve 

složité životní situaci. Podporujeme klienty ke 

změně chování a zvažování důsledků svého jednání 

nejen na jejich osobu, ale i rodinu a celou 

společnost. 

V předchozích letech klienti do programu 

vstupovali prostřednictvím soudem uložené 

povinnosti nebo na základě dobrovolné účasti 

dojednané s Probační a mediační službou. Letošní 

rok však přinesl zásadní změnu. Nově mohou náš 

program využít také klienti prostřednictvím 

spolupráce s kurátory – a to na bázi jejich 

dobrovolné účasti. 

Probační program tedy nelenil a ve věci spolupráce 

oslovil Sociální kuratelu Magistrátu města 

Pardubice. Nově navázaná spolupráce rychle 

přinesla první jarní vlaštovku a do programu již 

úspěšně vstoupil první klient ve spolupráci s 

kurátorem. Věříme, že rozšíření možností 

spolupráce znamená přínos jak pro klienty samotné, 

tak pro jejich okolí i celou společnost. 
Bc. Lucie Mráz                                                                                                      

sociální pracovnice 

 

Samostatné bydlení je pro mnohé nedosažitelnou 

metou. Ještě těžší to mají mladí lidé, kteří 

nevyrůstali v rodině a znají mnohdy jen pobyt 

v sociálních zařízeních. Je tomu rok, co se 

podařilo Domu na půli cesty v Pardubicích 

pronajmout byt, kde si první nájemnice mohla 

vyzkoušet bydlet na vlastní pěst. Pracovníci 

Domu na půli cesty, která je jednou ze sociálních 

služeb poskytovaných SKP-CENTRUM, o.p.s. 

nyní vyhodnocují, jak se podařilo naplnit cíle, 

které si před novým projektem stanovili.  

V rámci projektu Cesta ke změně poskytlo město 

Pardubice byt, který slouží jako startovní meta 

pro uživatele SKP-CENTRUM, o.p.s. Jako první 

si jej vyzkoušela dvacetiletá slečna, která neměla 

žádné zkušenosti se samostatným bydlením. 

K tomu, aby zvládla všechna svá „poprvé“, jí byli 

nápomocni sociální pracovníci. I pro ně to byla 

úplně nová zkušenost.  

„Bylo důležité nastavit, jak často budeme 

docházet na konzultace do bytu a kdy přijde 

uživatelka k nám. Častější návštěvy jsme měli 

pouze tehdy, když naše první nájemnice přišla o 

práci. Tento problém se ji však podařilo vyřešit a 

intenzita návštěv postupem času klesala. 

Nakonec jsme byli schopni problémy řešit 

telefonicky,“ říká vedoucí Domu na půli cesty 

Milan Soudek.  

Pro slečnu z dětského domova bylo ve vlastním 

bytě vše nové. Zpočátku nebyla schopná řešit 

problémy, které připadají většině lidí naprosto 

běžné. Po čase se však i bez pomoci sociálních 

pracovníků vypořádala například s vytopeným 

bytem. Nejenže si zajistila nápravu, ale zlepšila 

se i v komunikaci se sousedy a úřady. Podařilo se 

jí také sehnat velmi rychle větší ledničku.  

Zvládla si zvelebit první domov. Na stěnách brzy 

přibyly první obrázky moře, kde by chtěla mladá 

obyvatelka bytu strávit dovolenou. Jako vzpruhu 

ke zdolání cílů použila k výzdobě motivační 

citáty.   

„Od svého příchodu jsem se cítila lépe než 

v Domě na půl cesty. Tam jsem se cítila jako 

v nějakém zařízení. Hodně pokojů a lidí. Tady 

jsem víc v pohodě, cítím se víc dospěle a nemusím 

se stydět v práci říkat kolegům, kde bydlím,“ 

prohlásila pár dní po svém nastěhování první 

nájemnice.  

„Z mého pohledu byla pro naši klientku největší 

problém komunikace s úřady. Hlídání termínů a 

zařizování nejrůznějších dokumentů. Brzy se 

však naučila věci uspořádat, aby nikde 

nedocházelo k prodlení. Podařilo se nám 

společnými silami všechny problémy zvládnout a 

rádi bychom po fázi zkoušení a pozorování 

vytvořili nějaká pravidla užívání služby, 

abychom mohli pružně reagovat na sociální 

situaci klienta, která je proměnlivá. Jak se 

ukázalo na prvním případu,“ sděluje Milan 

Soudek. 

Projekt tréninkového bytu pokračuje i v současné 

době. V nejbližších dnech si samostatné bydlení 

vyzkouší další klientka služeb Domu na půli 

cesty. Prozatím je hodnocen kladně. 

 

„Byt splnil očekávání a je i nadále využíván. To je 

to hlavní. Potvrdilo se nám, že mladí lidé, kteří se 

dostanou do nové situace v oblasti bydlení a nemají 

pomoc, tak mnohdy odkládají problémy a vzniknou 

jim dluhy za bydlení nebo něco podobného. 

Nekomunikují. Proto končí část z nich znovu v síti 

sociálních služeb a mnohdy s dluhy. To se naštěstí 

v tomto případě nestalo. Bylo by krásné, kdyby si 

mohl vlastní bydlení vyzkoušet každý mladý člověk. 

Minimálně každá pobytová služby by měla mít 

podobný byt.  Ideální by bylo, kdyby ve spolupráci 

s městem mohl uživatel bydlet samostatně a my 

bychom mohli předávat spolehlivého nájemce, 

který je doma,“ hodnotí nový projekt Jiří Pitaš, 

ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s.   

„Moje první zkušenost se samostatným bydlením 

mě motivuje najít si vlastní byt dle mého gusta. 

Posílila jsem moje dovednosti, co se týče třeba 

praní, vaření a ve věcech jako je šetření energiemi 

a hospodařením. Celkově mi pobyt pomohl ve všech 

směrech. Cítím se zodpovědnější,“ dodává první 

nájemnice.  

 
                                      Kolektiv SKP-CENTRUM, o.p.s. 

 

 
 

 

 
VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVOVÉ 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové i v 

letošním roce podpořil naše projekty. 

O podporu se ucházely služby Domov Simeon, 

Ošetřovatelská služba a Dům na půli cesty. 

Všechny 3 projektové žádosti byly podpořeny. 

Domov Simeon získal podporu v programu Senior 

s projektem zaměřeným na vzdělávání pracovníků. 

Ošetřovatelská služba byla podpořena z programu 

Paliativní péče. Díky této podpoře zakoupíme dvě 

elektrické polohovací postele. Dům na půli cesty 

může revitalizovat konzultovnu, jejíž největší 

náklady činí stavební úpravy. 

Děkujeme za podporu a těšíme se na realizaci    

našich projektů. 
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Změna přístupu k hledání cílů je společnou cestou 

 Projekt „Cesta ke změně – zefektivnění podpory 

rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či 

dlouhodobě obtížné životní situaci” byl společně 

realizován dvěma neziskovými organizacemi na 

území Pardubického kraje. SKP-CENTRUM, 

o.p.s. a DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. 

 

„Do našeho společného projektu se zapojily: 

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

(dále MADŽ), Dům na půli cesty (DPC) určený 

pro mladé dospělé a Sociálně aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi (SAS). Klienti těchto služeb mají 

své životní cíle a my jim pomáháme nalézt cesty, 

aby došlo k jejich naplnění. Právě proto vznikl 

projekt hledající účinné nástroje, které umožňují 

efektivní posun k samostatnému životu bez 

závislosti na sociálních službách,“ říká ředitel 

SKP-CENTRUM, o.p.s. Jiří Pitaš.  

V projektu byl využit přístup Human centered 

design (HCD). Jeho podstatou je vcítění se do 

druhého člověka, porozumění jeho potřebám, 

respekt k názorům, individualitě, jeho pozitivní 

přijetí. Při používání HCD je sledován pohled 

klientů i pracovníků. Při práci s klientem se 

pracovníci sociálních služeb zaměřují na silné 

stránky, úspěchy a životní zdroje klienta namísto 

neproduktivní analýzy problémů. Díky tomu se 

obvykle daří mnohem rychleji dosahovat 

pozitivních pokroků. „Nezbytnou součástí 

rozhodovacích a plánovacích procesů je zpětná 

vazba. Hlavní motivací pro využití HCD v 

inovačním procesu je to, aby design služeb 

neprobíhal podle rutinních postupů a na základě 

tradovaných přesvědčení, ale přímo s lidmi, 

kterým má přinášet prospěch. Díky tomuto 

procesu se nám ve všech zapojených službách 

podařilo nalézt celou řadu příležitostí ke 

změnám,“ řekl Milan Soudek, koordinátor Domu 

na půli cesty. 

Nový styl práce znamenal změny v jednotlivých 

službách. Například v MADŽ byly vybudovány 

nové prostory pro konzultace s klienty a rozšířena 

činnost psychologa pro děti. „Díky úpravě přístupu 

se daří mezi klienty a pracovníky navazovat vztah 

založený na důvěře a vzájemném respektu. Velkou 

změnou je také přeformulování systému pravidel a 

rozložení informací předávaných při vstupu klientů 

do služby do několika dnů, oboje v zájmu 

kvalitnějšího pochopení podstaty nabízené služby a 

pravidel klienty a jejich ztotožnění se s nimi,“ 

popisuje změny vedoucí MADŽ, Eva Novotná. 

Nejrazantnějším krokem bylo získání tréninkového 

bytu ve formě pronájmu od Statutárního města 

Pardubice. Pro klienty přicházející do DPC z 

ústavní výchovy může být samostatné bydlení 

prvním střetem s realitou. Dále se podařilo díky 

nově vytvořené pracovní pozici zlepšit komunikaci 

v kolektivu klientů. Pro mnohé to může být první 

pozitivní vztah s někým blízkým. To je dobrý 

základ nejen pro ty klienty, kteří budou 

spolupracovat díky rozšířené spolupráci s 

organizací Centrum Don Bosco, která klienty 

doprovází po opuštění DPC. 

Ve službě SAS se díky nově zavedeným postupům 

a nástrojům podařilo docílit otevření prostoru 

důvěry mezi klienty a pracovníky a navázání 

vzájemného vztahu nezbytného pro kvalitní 

spolupráci. Podle reakcí klientů se jedná o výraznou 

změnu oproti jejich předchozím zkušenostem. 

„Dalším důležitým pokrokem z pohledu pracovníků 

je to, že si nyní lépe uvědomují potřeby klientů a 

mohou na ně lépe reagovat. Podařilo se nám také 

navázat vztah s jejich dětmi. Je tedy možné mapovat 

jejich potřeby a s rodiči o nich komunikovat,“ řekla 

Gábina Chovancová, ředitelka DaRu. 

Partnerské zapojení dvou organizací do společného 

projektu se ukázalo být dobrou volbou. Přineslo 

sdílení znalostí, inspirace a výměnu zkušenosti při  

zavádění nových metod. Je zřejmé, že díky projektu   

dojde k prohloubení spolupráce i na osobní úrovni. 

Celý projekt podporuje i Pardubický kraj, který se 

změně péče o ohrožené děti intenzivně věnuje od 

roku 2015. Od této doby například zhruba polovina 

dětí z dětských domovů bydlí mimo tato zařízení.   

„Zkušenosti získané při realizaci projektu Cesta ke 

změně by měly napomoci tomu, že proces ověřování 

dopadů činnosti služeb bude nedílnou součástí 

každodenní práce našich organizací a bude nastaven 

trvalý rozvoj při zavádění moderních postupů a 

metod. Rozhodující podmínkou inovačního procesu je 

možnost zastavit se a s určitým odstupem od 

každodenní rutiny hledat rezervy. Tento i obdobné 

projekty financované z evropských fondů jsou 

významnou příležitostí pro posun na cestě ke změně,“ 

dodal Jiří Pitaš, ředitel SKP-CENTRUM. 

 
Kolektiv SKP-CENTRUM, o.p.s. 

 

 

Úspěšná Burza filantropie v Pardubicích 

V letošním roce, po roční pauze, jsme se opět 

přihlásili do Burzy filantropie a to s projektem 

Intervenčního centra "Dětství bez násilí - nemusíš 

na to být sám! Aneb od faxu pro QR kód". 

Na základě hlasování donátorů jsme postoupili do 

druhého kola, kde Iva Bandžuchová, 

koordinátorka Intervenčního centra, prezentovala 

a blíže seznámila donátory s prací Intervečních 

center a projektem samotným. 

"Cílem projektu je vytvoření webových stránek, 

brožur a plakátů s QR kódem pro děti a 

dospívající, podpora pro odborníky OSPOD a 

základních i středních škol. V Intervenčním centru 

pracujeme s dětmi od roku 2015. Za toto období 

jsme v IC podpořili cca 150 dětí, které velmi často 

zažívají pocity viny, nespravedlnosti, bezmoci a 

úzkosti. V rámci preventivní činnosti vyjíždíme za 

dětmi do základních a středních škol. Setkáváme 

se s psychology a výchovnými poradci ve školách 

a na jejich osvětu je zaměřen náš projekt", sdělila 

Iva Bandžuchová. 

Jedním z cílů Intervenčního centra je osvěta 

problematiky domácího násilí směrem k veřejnosti a 

odborníkům. Cílem je, aby lidé a děti věděli, že 

domácí násilí není v pořádku, není normální, že se 

mohou obrátit na odborníky, kterým mohou 

důvěřovat. 

Projekt podpořili Pardubický kraj, Město Pardubice, 

Foxconn, ČSOB Pojišťovna, Paděra&Partneři 

advokátní kancelář, NEDCON. 

Z výsledné částky, která činila 65 000,- Kč, máme 

obrovskou radost a těšíme se na realizaci projektu! 

DĚKUJEME! 
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Děkujeme všem partnerům za podporu 
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