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„POMÁHÁME VSTÁT“ 
 

 
 

 

NADAČNÍ FOND KLÍČ K ÚSMĚVU 

PODPOŘIL INTERVENČNÍ CENTRUM 

 

 

Nadační fond Klíč k úsměvu zastoupený 

jednatelkou, Miss ČR 2018 Ivetou Maurerovou, 

podpořil Intervenční centrum Pardubického kraje 

částkou 100 233,- Kč!!! 

Šek z rukou Ivety Maurerové převzala Iva 

Bandžuchová, vedoucí Intervenčního centra a Jiří 

Pitaš, ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Finanční podpora je určena klientkám a klientům 

služby, na úhradu dalších služeb právníků a 

psychologů. 

 

 
 

 

 

Koncert Štěpána Raka na Zámku v Pardubicích 

V úterý 13. září jsme na Zámku v Pardubicích 

pořádali koncert a ochutnávku vín při příležitosti 

třicátého výročí založení SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Hosty večera byli naši partneři, příznivci a přátelé. 

 

 
 

Úžasný hudební výkon kytarového virtuosa Štěpána 

Raka a jeho syna Jana Matěje Raka doplňovaly 

vzpomínky a vyprávění z cest. Známé písně 

vykouzlily úsměvy a hosté si do rytmu poklepávali 

nohou a mnozí si zazpívali společně s hudebníky. 

 

 
 

Po koncertě následovala ochutnávka vín z vinařství 

Oldřicha Bujnocha. Vyčerpávající informace 

k ochutnávaným vínům předal hostům someliér 

Tomáš Bujnoch.  

 

 

Příjemně strávený večer a komorní atmosféru 

dokonale podkreslovalo nově prostředí nově 

zrekonstruovaného Společenského sálu na Zámku v 

Pardubicích. 

 

 
 

Děkujeme všem, kdo přijal naše pozvání a přišel a 

věříme, že si všichni večer užili tak jako my. 

Těšíme se na další společnou akci, kterou bude 

Benefiční večer pro SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Uskuteční se 4. prosince na Radnici v Pardubicích.                     
 

 
 Kolektiv SKP-CENTRUM, o.p.s. 
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CESTA KE ZMĚNĚ - POKRAČUJEME DÁLE 
 

 

Sportem proti pasivitě 

V rámci svých aktivit pořádali pracovníci 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO 

ve Vysokém Mýtě sérii letních akcí s názvem 

Sportem proti pasivitě. Ty byly finančně 

podpořeny z prostředků města Vysoké Mýto.  

Jednalo se o čtyři sportovní odpoledne, která 

proběhla ve dnech 12. července, 19. července, 3. 

srpna a 10. srpna. Všechna se konala na venkovním 

hřišti u I. stupně Základní školy Jiráskova. Účast 

byla hojná. Každé sportovní odpoledne navštívilo 

vždy více než 35 dětí a dospělých. Někteří byli z 

řad klientů NZDM, jiní z řad jejich rodičů, 

mladších sourozenců nebo širší veřejnosti. 

Účastníci si mohli vyzkoušet mnoho různých 

druhů sportů, jako například basketbal, fotbal, 

badminton, kriket, petanque apod.  

Tématem letošních sportovních odpolední byla 

soutěž Survivor. Na námět této původně televizní 

soutěže byly na každé odpoledne vymyšleny hry, 

do kterých se mohl zapojit každý, kdo chtěl. 

Jednalo se zejména o týmové hry, soutěžící byli 

rozděleni do dvou družstev – červení a modří. 

Navrhli si vlajku a vymysleli si název týmu. Tyto 

názvy používali během všech odpolední.  

Soutěže byly orientované hlavně na rychlost, 

týmovou spolupráci nebo pozornost. 

Zakomponováno bylo také několik vytrvalostních 

aktivit. Pro toho, koho Survivor nezaujal, byly k 

dispozici i jiné sportovní aktivity. Účastníci si 

mohli zapůjčit také sportovní vybavení, jako jsou 

míče, frisbee, diabola nebo švihadla. Díky podpoře 

města Vysoké Mýto byly pro všechny zúčastněné 

zajištěny drobné ceny.  

„Chtěli bychom tímto poděkovat městu Vysoké 

Mýto za finanční podporu projektu a také Základní 

škole Jiráskova za pronájem hřiště a vstřícný 

přístup k celé akci,“ dodala Mgr. Barbora 

Šafránková, koordinátorka služby NZDM EMKO. 

 
Mgr. Barbora Šafránková 

koordinátorka 

 

 

Poté, co byla naše služba Městského azylového 

domu pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích 

zapojena do projektu Cesta ke změně, došlo k 

několika inovacím, které již dobře fungují a v 

aktivitách pokračujeme i po jeho skončení.  

Z pohledu klíčových sociálních pracovníků se 

jedná hlavně o vytváření a udržování důvěry ve 

vztahu pracovník – klient. Prvním krokem, který 

s tímto záměrem pracovníci podnikají, jsou 

prvotní konzultace, které probíhají formou 

poznávacího rozhovoru, metodou Cesta životem. 

Pracovníci hovoří s klientkou o tom, co jí baví, co 

má ráda, co se jí v životě povedlo, na co je pyšná, 

dále o lidech, kteří jsou jí v životě oporou, či jejích 

představách o vysněném bydlení a budoucnosti. 

Celá konzultace je zaměřená velmi pozitivně, a 

ačkoliv si pracovník často vyslechne i negativní 

věci, které klientka o svém životě sděluje, 

podrobně se jim nevěnuje, a nijak je více 

nerozebírá. S klientkami jsou tvořeny myšlenkové 

mapy a grafická podoba individuálního plánu. Na 

začátku rozhovoru pracovník informuje klientku o 

možnosti dotazovat se pracovníka na cokoliv, co 

ho zajímá o jeho osobě. 

   

 
 

Na přání většiny klientek azylového domu, 

probíhají všechny prvotní i následující konzultace 

v konzultační místnosti, která poskytuje kromě 

pohodlného prostředí především soukromí a 

ničím nerušenou konzultaci. 

Oproti původnímu nastavení, kdy byly u 

konzultací přítomny děti klientek, se teď 

pracovníci snaží co nejvíce přizpůsobit čas setkání 

tak, aby děti byly ve školce, škole, či v dětském 

centru, případně bylo zajištěno hlídání jinou 

klientkou, a klientka se tak mohla plně soustředit 

sama na sebe. V neposlední řadě jsou na seznamu 

aktivit také společné akce pořádané jak pro ženy, 

tak pro ženy s dětmi, do kterých se sociální 

pracovnicí snaží více zapojovat a dostat se tak do 

kontaktu s klientkou i jinak, než při konzultacích, 

či řešení individuálního plánu. 

Vnímáme, že se tento přístup sociální práce 

zaměřený na řešení ke klientkám se velice dobře 

osvědčil, klientky mají lepší a důvěrnější vztah 

s klíčovým sociálním pracovníkem a těšíme se na 

vymýšlení dalších inovací, které nám pomohou se 

posouvat stále dál.   

 
Bc. Eva Novotná 

koordinátorka 

                                . 

 
 

 

 
ŠKOLÁKŮM OD SRDCE 

 

V sobotu 27. srpna 2022 se po celé České republice 

uskutečnila sbírka Školákům od srdce. Pod 

záštitou Diakonie Českobratrské církve 

evangelické, které je známá především sbírkou 

Krabice od bot, se této akce zúčastnily i pracovnice 

NZDM EMKO. Sbírka probíhala od 10:00 do 

18:00 hod. ve vybraných prodejnách Tesco. 

 

Díky rozdávání letáčků, oslovování zákazníků a 

také díky své snaze a důvtipu vybraly pracovnice 

spolu s dobrovolníky ve vysokomýtském Tescu 

více než 650 rýsovacích pomůcek, sešitů nebo 

výtvarných či psacích potřeb. „Velice nás 

překvapila paní, která do sbírky věnovala 3 již 

vybavené penály a další pomůcky, které v 

hypermarketu zakoupila. Takovou štědrost jsme 

popravdě ani nečekaly. Velké díky patří 

samozřejmě všem dárcům a také dobrovolníkům, 

kteří se do akce ve svém volném čase zapojili,“ 

dodala Mgr. Barbora Šafránková, koordinátorka 

NZDM EMKO Vysoké Mýto. 

                                                                                                                        
TÝM NZDM EMKO 
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Pomáháme již třetím rokem 

Od 1. 8. 2020 zahájilo svoji činnost SKP-

CENTRUM, o.p.s. na území města Moravská 

Třebová. Konkrétně Služby podpory bydlení, 

které pomáhají osobám v bytové nouzi a to 

formou poradny, terénních služeb a v neposlední 

řadě provozováním denního centra pro osoby bez 

přístřeší. Právě třetí zmíněná součást služeb byla 

od počátku nejvytíženější a za dva roky denní 

centrum využilo téměř 50 osob a poskytli jsme 

více jak 1400 konzultací. V denním centru mohou 

osoby bez přístřeší využít hygienické zázemí, tedy 

osprchovat se, vyprat si prádlo. Dostávají zde také 

základní potravinovou pomoc ve formě instantní 

polévky a možnosti uvařit si kávu či čaj. Polévek 

jsme za dvouleté období vydali 846 a klienti si u 

nás uvařili 987 šálků kávy. V rámci poradny se 

nám podařilo uskutečnit 641 konzultací 

s osobami, které řeší problémy s bydlením nebo 

potřebují pomoc s jeho hledáním. 

. 
 

Celé období bylo poznamenáno pandemií, přesto 

jsme provoz služeb nepřerušili a i přes zvýšené 

hygienické nároky jsme tu pro klienty byli 

nepřetržitě. 

Služby podpory bydlení v Moravské Třebové 

začínaly jako projekt Evropské unie financovaný z 

Operačního programu zaměstnanost a vzhledem k 

tomu, že se ověřila potřebnost takové pomoci, došlo 

k registraci sociální služby tak, aby mohla být pro 

klienty zaručená návaznost poskytované péče i po 

ukončení projektového období. „Nicméně 

nezahálíme a momentálně pracujeme na další 

projektové výzvě, ať můžeme našim klientům 

poskytnout rozšíření služeb tam, kde vidíme prostor. 

Pokud vás zajímá, co a jak děláme a chcete si 

prohléhnou prostory služby, rádi vás uvidíme na Dni 

otevřených dveří, který proběhne 18. 10. 2022. 

Navštívit nás můžete od 9:00 do 16:00. Těšíme se na 

vás na adrese Komenského 1663/50b v Moravské 

Třebové,“ Lucie Polzerová, koordinátorka služby. 

 
                                                    Mgr. Lucie Polzerová 

                                                              koordinátorka 

 

Týden nízkoprahových klubů a dny otevřených dveří 

Již podruhé se Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež Free klub zapojilo do akce Týden 

nízkoprahových klubů pod záštitou České 

asociace Streetwork, letos poprvé jako členové 

této asociace.  

Od pondělí 19. 9. 2022 do pátku 23. 9. 2022 se 

program klubu věnoval tématu „Jak se mít líp“, 

který byl zaměřen na dopady chudoby na 

společnost a jak projevům chudoby předcházet.  

Každý den měli pracovníci připravené preventivní 

aktivity, workshopy a turnaje. Ve čtvrtek 22. 9. 

2022 proběhl Den otevřených dveří.  

Příchozím byl představen klub, jeho prostory a 

pracovníci. Dále měli návštěvníci možnost 

vytvořit si vlastní placku z plackovačky a 

shlédnout video o službě. Pracovnice Kristýna 

dále dodává: „Celý týden hodnotíme velmi 

pozitivně, bylo velmi milé navázat na novou 

tradici v podobě Týdne nízkoprahů.“ 

Terénní program při Nízkoprahovém zařízení pro 

děti a mládež  Free klub se taktéž podruhé zapojil 

do Týdne nízkoprahových klubů. Terénní 

pracovnice během tohoto týdne roznášely letáky 

široké veřejnosti v Pardubicích, konkrétně v 

Tyršových sadech, na Dubině u základní školy a 

v Bubeníkových sadech. Informovaly tak o službě 

a zvaly širokou veřejnost na Den otevřených 

dveří. Pracovnice měly připravené bannery s 

informacemi o službách a batoh s ukázkou toho, 

co v něm nosí. Kromě toho měly připravený i 

program, který měl zaujmout především cílovou 

skupinu.  

Mezi nejoblíbenější patří slackline, který opět slavil 

úspěch mezi cílovou skupinou a spoustu dalších her. 

Veškeré dění se reflektovalo na sociálních sítích. 

 
Bc. Sabina Blehová 

Koordinátorka 

 

 

 

I ve Vysokém Mýtě se pracovníci klubu NZDM 

EMKO zapojili do Týdne nízkoprahových klubů 

(TNK), již podruhé. Ten je každoročně pořádaný 

Českou asociací streetwork, z.s.  

Jedná se o kampaň, která poukazuje na význam 

NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické 

veřejnosti. Letošní 16. ročník se konal 19. – 23. září 

2022 napříč celou Českou republikou. V rámci TNK 

se proto ve středu 21. 9. 2022 konal Den otevřených 

dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory 

klubu, blíže se seznámit s prací v NZDM a také s 

činnostmi a aktivitami, které takový klub dětem a 

mládeži nabízí. Součástí akce byla také výtvarná 

dílna, deskové hry a další volnočasové aktivity. 

„Potěšil mě zájem zejména ze strany pracovníků 

Městského úřadu Vysoké Mýto a také několika 

pedagogů místní základní školy. Jsme opravdu rády, 

že se o naší práci tito lidé zajímají a doufáme, že 

bychom do budoucna mohli více spolupracovat.“ 

dodala k celé akci Mgr. Barbora Šafránkova, 

koordinátorka NZDM EMKO. 

  
                                               Pracovníci NZDM EMKO 
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Děkujeme všem partnerům za podporu 
 

 

 
 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Jungmannova 2550 

530 02 Pardubice 

www.skp-centrum.cz  

IČ: 275 34 804 

č.ú. 221077482/0300 
 

 

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Kolářová, PR a fundraising 

E-mail: fundraiser@skp-centrum.cz , Tel: 773 092 585 

http://www.skp-centrum.cz/
mailto:fundraiser@skp-centrum.cz

