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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

je mi potěšením, že vám díky této výroční zprávě můžeme krátce přiblížit aktivity, kterým jsme se v roce 2019 ve 
společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., věnovali.

Stejně jako v  letech předchozích jsme se i v  roce 2019 snažili poskytovat uživatelům služby na vysoké úrovni a tím 
jim napomáhat k  překonání problémů a obtížných životních situací. Na základě dlouholetých zkušeností jsme se sna-
žili služby nejenom zkvalitňovat, ale zároveň přistupovat k uživatelům našich služeb s porozuměním a s ohledem na 
potřeby každého jednotlivce.

Celkem jsme v roce 2019 poskytli podporu a pomoc 2 110 lidem.

V rámci registrovaných sociálních služeb v uplynulém roce nedošlo ke změnám v počtu poskytovaných služeb ani 
se žádným výrazným způsobem nezměnil způsob jejich poskytování. Nadále jsme reagovali na potřeby našich klientů 
tak, aby pro ně byly podpora a pomoc přínosné a co možná nejefektivnější, a to spíše dílčími úpravami ve způsobu po-
skytování služeb. Naši činnost jsme výrazně obohacovali díky realizaci několika evropských projektů. V rámci jednoho 
z realizovaných evropských projektů jsme se výrazně zaměřili na nastavení procesu hodnocení kvality poskytovaných 
služeb, naplňování standardů a interního vzdělávání pracovníků v přímé péči. Zrealizovali jsme první celorepublikové 
setkání Domů na půli cesty a jsme „garantem“ setkávání této platformy i v budoucnu. Potřeba této platformy byla také 
jedním z výstupů evropského projektu. 

Druhá polovina roku se nesla v intenzivní přípravě rozšíření našich služeb i na území města Moravská Třebová, kde by 
nejpozději od poloviny roku 2020 mělo SKP-CENTRUM, o.p.s. poskytovat služby pro osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním a ztrátou bydlení.  Souběžně jsme ve spolupráci se společností DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. připravovali 
inovativní projekt „Cesta změny“, který budeme realizovat od začátku roku 2020 a jenž by nám měl ukázat možné cesty 
k dalšímu zefektivnění práce s uživateli služeb Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi a Domu na Půli cesty.

Dovolte, abych na závěr poděkoval všem, kteří se podílejí na fungování naší organizace. Poděkování patří všem 
pracovníkům SKP-CENTRUM, o.p.s., kteří jsou denně připraveni poskytovat kvalitní odbornou pomoc a péči uživatelům 
našich služeb.

Rád bych projevil své díky také všem zástupcům Pardubického kraje, státní správy, představitelům měst a obcí, na-
dací a všem dárcům a sponzorům, bez jejichž podpory a zájmu by naše prospěšná činnost nebyla možná. Důvěra, se 
kterou nás podporují, stejně tak jako důvěra uživatelů, kteří se na nás obracejí se svými problémy a starostmi, je pro 
nás závazkem a motivací do další práce.

 Mgr. Jiří Pitaš,
 ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s.

ÚVODNÍ SLOVO
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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 fungujícího rodinného zázemí a příslušníkům minorit. SKP-CENTRUM, o.p.s., pro ně provozuje efektivní 
a vzájemně provázaný systém sociálních a sociálně zdravotních služeb. 

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. Snažíme 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 využívá-
me spolupráce našich služeb a současně i dalších organizací působících v prostředí klientů. Spolupracujeme také se 
státní správou a samosprávou, 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 klientů. Snažíme se o to, abychom odstraňovali překážky, které by mohly negativně ovliv-
ňovat 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 vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 176.

SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem sociálních a zdravotních 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 2019 poskytovalo SKP-CENTRUM, o.p.s., 18 služeb, z nich 16 registrovaných dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY

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

ZAKLADATELÉ:
Pavel Kamp
Ing. Martin Kolovratník
Pavel Kožíšek
Ing. Petr Šilar
Hana Šlechtová
Mgr. Jan Vojvodík
Jaroslav Žítek

DOZORČÍ RADA:
Ing. Květoslava Jeníčková
Jaroslav Žítek
Pavel Kožíšek

SPRÁVNÍ RADA:
Ing. Petr Šilar
Ing. Vlastimil Ročeň
Petr Tupec
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE

- ADMIN. PRACOVNÍK
- FUNDRAISER

ŘEDITEL

DIVIZE I DIVIZE I

- PERSONÁLNÍ ÚSEK
- EKONOMICKÝ ÚSEK
- ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

VEDOUCÍ 
DIVIZE II

VEDOUCÍ 
DIVIZE I

VEDOUCÍ 
EKONOM

VEDOUCÍ 
PROVOZU
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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

POSKYTOVANÉ SLUŽBY1

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

Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální služby
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící náhradní rodinnou nebo ústavní péči
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003872

Systémová podpora kvality sociálních služeb
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007602

EVROPSKÉ PROJEKTY

Na tyto projekty je poskytována finanční podpora EU.
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AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI  
VE VYSOKÉM MÝTĚ

Azylový dům poskytuje na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřekračující jeden rok, ubytování, pomoc a pod-
poru 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. Kapacita azylového domu je 20 
lůžek v 8 pokojích ve 4 bytech. Každý byt má společnou kuchyň, koupelnu s  pračkou a toaletou.

Obložnost služby v roce 2019 činila 77 %. Nejnižší jsme zaznamenali v červnu, červenci a srpnu, naopak 
nejvyšší v březnu, listopadu a v prosinci. 

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019 

Součástí azylového domu je Centrum pro děti. Jeho činnost podpořila i v roce 2019 Nadace Agrofert. Hlavní 
činností Dětského centra je posílit vazbu mezi matkou a dítětem, motivovat matky ke společnému trávení vol-
ného času a výchově dětí. Zaměřuje se i na přípravu dětí do školy a školky. Centrum pro děti svým rozsahem 
činností nemůže a ani nemá za cíl nahrazovat běžně dostupné a přirozené zdroje. 

Konají se zde ale i akce určené především dětem, jako je karneval, tvoření, ale i společné vaření a narozeninové 
oslavy . 

Prostory azylového domu byly v letním měsících vymalovány. Výmalba prostor byla podpořena částkou 
40.000,- Kč Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

 Azylový dům poskytl během roku 2019 službu 26 ženám a 40 dětem, z toho byly 3 ženy bezdětné. Nejmladší 
uživatelce bylo 20 let a nejstarší 70 let.

Druh služby: azylové domy

Forma služby: pobytová

Sídlo služby: Plk. B. Kohouta 914, Pardubice

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

Kam po ukončení služby uživatelky odchází:

Rodina 6

Ubytovna 3

Komerční pronájem 9

Ulice 0

Jiný azylový dům 1

Rodina (nefunkční vztahy) 12

Ztráta bydlení 8

Po intervenci třetího subjektu 1

Z jiné sociální služby 5

Odkud uživatelky přichází:
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Rodina 14

Ubytovna 5

Komerční pronájem 15

Ulice 1

Jiný AD 4

Neuvedly 7

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 zpravidla nepřevyšující 1 rok. 

Službu jsme v roce 2019 dohromady poskytli 68 ženám a 81 dětem (z toho 20 žen a 27 dětí přecházelo z roku 
2018). Obložnost služby činila 90 %. 

 ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Během roku 2019 se uskutečnilo 125 volnočasových aktivit pro matky a jejich děti. Proběhly také dva tema-
tické měsíce – Duben – měsíc Země a Prosinec – Vánoce v azylovém domě, kdy byly veškeré aktivity podřízeny 
danému tématu. Tyto aktivity byly finančně podpořeny Městským obvodem Pardubice V.

Dětské centrum bylo i nadále otevřeno pro všechny děti, které v AD spolu se svými maminkami bydlí (Zábavné 
hrátky pro děti, předškolní aktivity a aktivity pro školní děti).

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

Kam po ukončení uživatelky odchází:Odkud uživatelky přichází:

Rodina (nefunkční vztahy) 12

Ztráta bydlení  31

Po intervenci třetího subjektu  5

Z jiné sociální služby  19

Z výkonu trestu  1 
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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 zdraví. Služba je poskytována ženám či matkám 
s dětmi, které nevědí, 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 ubytování, 
základní potravinovou pomoc, psychickou podporu a informační servis odborných pracovníků.

V roce 2019 jsme zajistili pomoc 36 ženám a 50 dětem. 

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Průměrná obložnost služby za rok 2019 činila téměř 48 %. Služba byla využita 177 dní v roce. Krizová pomoc je 
pobytová služba, kde je možný příjem uživatelek v kteroukoliv hodinu. Pracovní tým je školen v krizové intervenci 
a je schopen poskytnout odbornou pomoc těm ženám, které se ocitly v krizové situaci a nevědí jak ji řešit nebo 
ji aktuálně nejsou schopny řešit vlastními silami.

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

Obložnost služby:

Leden Červenec

Únor Srpen

Březen Září

Duben Říjen

Květen Listopad

Červen Prosinec

Žen 5 Žen 4

Žen 3 Žen 3

Žen 1 Žen 3

Žen 6 Žen 5

Žen 3 Žen 2

Žen 6 Žen 2

Dětí 10 Dětí 4

Dětí 9 Dětí 5

Dětí 3 Dětí 7

Dětí 11 Dětí 6

Dětí 7 Dětí 3

Dětí 8 Dětí 1
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ – EMKO

Dětem a mládeži ve věku 10 – 26 let z Vysokého Mýta a okolí nabízíme 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 volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory a pomoci 
pomáháme zmírňovat situaci uživatelů. Aktivity nebo radu a podporu poskytujeme v klubu i venku na ulici.

Pracovníci služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pružně reagují na přicházející potřeby ze strany 
uživatelů a snaží se jim vždy poskytnout náhled na jejich situaci a navrhnout možnosti řešení. Snahou pracov-
níků je také udržet uživatelovu samostatnost, proto pouze navrhují řešení, nedělají nic za uživatele, je důležitá 
spoluúčast ze strany uživatele na řešení jeho problému. Nejčastější zakázky byly z oblasti navazujícího vzdělání 
(co dál po základní škole?), pracovních příležitostí, drogové problematiky, oblasti zdraví, sexuality a těhotenství, 
řešení konfliktů.

V roce 2019 se počet klientů zvýšil a bylo tak celkově podpořeno 71 uživatelů, dohromady se jednalo o 4.479 
návštěv. Součástí služby je i terénní práce s uživateli ze vzdálenějších sociálně vyloučených lokalit, kam dochází-
me každý čtvrtek v odpoledních hodinách. V terénní práci bylo celkem při 190 setkáních podpořeno 50 uživatelů.

ZHODNOCENÍ ROKU 2019

V roce 2019 jsme pokračovali v projektu „Tudy z nudy“, který byl podpořen v rámci Burzy filantropie v Ústí nad 
Orlicí. S klienty jsme tak navštívili další volnočasové kroužky, na které je možno docházet ve Vysokém Mýtě - 
basketbal, fotbal, gymnastika a karate.

V tomto roce se nám podařilo navázat úzkou spolupráci se Speciální základní školou a praktickou školou ve 
Vysokém Mýtě, kdy proběhla jednodenní exkurze v našem zařízení. Nejen žákům, ale také učitelům jsme rozšířili 
povědomí o naší službě.

 I tento rok jsme spolupracovali se Základní školou Javornického ve Vysokém Mýtě formou pronájmu hřiště na 
každoroční akci „Sportem proti pasivitě“. Tato akce je určena jak pro naše uživatele, tak i širokou veřejnost. Letos 
byla připravena čtyři sportovní odpoledne, dvě se odehrála na hřišti Základní školy Javornického ve Vysokém 
Mýtě a další dvě na hřišti u jedné z vyloučených lokalit. Každé odpoledne mělo svou tematiku.

Každou středu pro uživatele připravujeme pestrý program. Snažíme se reagovat na aktuální dění a uživatelům 
nabízíme filmy a rozhovory na daná preventivní témata. Dáváme také prostor uživatelům, aby se podíleli na 
tvorbě programů. 

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma služby:  ambulantní a terénní

Sídlo služby: Husova 146, Vysoké Mýto

Kapacita: klub: 30 uživatelů služby v jeden okamžik 
 terén: 10 uživatelů služby v jeden okamžik

Provoz: klub: PO–ČT 13.00–17.00 hodin 
  PÁ 12.00–16.00 hodin 
 terén: ČT 17.00–18.30 hodin 

Působnost: Vysoké Mýto a okolí

Telefon: 461 102 351, 774 658 597

E-mail: emko@skp-centrum.cz 

Facebook: NZDM EMKO Vysoké Mýto

Počet uživatelů:

Holky 62

Kluci  59

Celkem  121
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ - FREE KLUB

Nabízíme pomoc a podporu dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let, kteří zažívají obtížnou životní situaci 
nebo jsou jí ohroženi. Základem pro naši práci je budování důvěryhodného vztahu a poskytnutí bezpečného pro-
středí. Vytváříme pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřujeme na mapování 
a rozvíjení silných stránek klientů.

Celkem bylo v roce 2019 podpořeno 139 uživatelů, dohromady se jednalo o 2.664 návštěv.

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Pro naše klienty jsme v rámci běžné činnosti připravovali každý měsíc aktivity na vybrané preventivní téma. 
Během celého roku se klienti seznamovali s dovednostmi, které lze efektivně uplatnit v praktickém životě a také 
se učili zacházet s informacemi jak nakládat s financemi, vyhledávání informací, používání technologií, aj. Tato 
témata byla pojata v preventivní rovině a orientovala se především na kritické myšlení klienta a praktické využití 
informací. Koncept celoročních aktivit byl uspořádán tak, aby se klienti naučili něco nového, ale také si ověřili, co 
všechno už umí a že to mohou využít.

V klubu jsme debatovali nejen o preventivních tématech. Klienti se také mohli účastnit interaktivních besed, 
výtvarných workshopů, sportovních turnajů, ale také sami přicházeli s návrhy, jak v klubu trávit volný čas a o ja-
kých tématech mluvit.

O letních prázdninách jsme se zaměřili především na to, jak trávit volný čas a nenudit se. S klienty jsme uspo-
řádali akce nejen v prostorách klubu, ale navštívili jsme také pardubický Skatepark. Během letních prázdnin byly 
realizovány čtyři „nocovačky“ pro klienty klubu, které doprovázel celovečerní program s aktuálními tématy, která 
si klienti sami vybrali.

Po celý rok jsme vytvářeli aktivity, které korespondují se zájmy a potřebami našich klientů, ale také jsme reali-
zovali tematické akce, např. k velikonočním svátkům,  Haloweenu a Vánocům.

Klienti aktivity klubu hodnotili pozitivně. S pracovníky byli v kontaktu nejen osobně, ale také prostřednictvím 
sociálních sítí, jako je Facebook a Instagram.

Díky podpoře Nadace ČEZ byl na venkovním hřišti položen nový bezpečný povrch.

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma služby:  ambulantní

Sídlo služby: Jungmannova 2550, Pardubice

Kapacita: 30 uživatelů služby 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

Počet uživatelů:

Holky 57

Kluci  82

Celkem  139
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TERÉNNÍ PROGRAM PŘI NZDM – FREE KLUB

Terénní program při NZDM-Free klub pracuje v přirozeném prostředí svých klientů (sídliště, parky, hřiště). Vy-
hledáváme 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 dů-
věrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Při práci se zaměřujeme zejména na mapování a rozvíjení 
silných stránek klienta. 

Celkem bylo v roce 2019 podpořeno 80 uživatelů, dohromady terénní pracovníci strávili v terénu 2.194 hodin.

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Terénní program se v roce 2019 výrazně zaměřil na zkvalitnění spolupráce s jinými organizacemi a to pře-
devším školskými zařízeními. Pracovníci se věnovali prezentaci služby na základních školách, kde oslovovali 
potenciální klienty. Službu propagovali také směrem k ostatním neziskovým organizacím v Pardubicích. Během 
roku proběhlo několik aktivit, například soutěže, worshopy a turnaje. Cílem těchto aktivit bylo zprostředkovat zá-
žitek. Uspořádané akce měly kladný ohlas. Pracovníci terénního programu do lokalit nenosili jen hry na zahnání 
nudy, ale nabízeli i zážitkové aktivity, při kterých si mohla mládež vyzkoušet něco nového (např. slackline). Na 
různých hřištích v Pardubicích proběhlo například dlabání dýní a vánoční tvoření. 

Během letních prázdnin terénní program uspořádal letní příměstský tábor, během kterého měli klienti možnost 
zažít nové věci a zjistit, co vše sami dokážou. Pro klienty terénu byla realizována  „nocovačka“, kterou doprovázel 
celovečerní program s aktuálními tématy, která si klienti sami vybrali.

V rámci terénního programu fungují webové stránky, které slouží jako internetová poradna a zároveň informač-
ní blog s preventivní tematikou. Klienti jsou v kontaktu se službou také formou sociálních sítí, jako je Instagram 
a Facebook. Zde mohou sledovat co se ve službě děje a na co se mohou těšit.

 Pracovníci terénu jsou ve své pracovní době online a připraveni pomoci nebo poradit každému, kdo do porad-
ny napíše. Kromě toho také publikují články o tom, co mladé lidi zajímá nebo trápí. Stejně tak jsou pracovníci 
připraveni poskytnout intervenci formou facebookových kontaktů, což vítá velké množství klientů. 

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

Počet uživatelů:

Holky 35

Kluci  45

Celkem  80
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INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ 
DOMÁCÍM NÁSILÍM PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Naše služby jsou určeny všem osobám starším 16 let ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých 
nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. Lidem ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásle-
dováním pomáháme dosáhnout na možnost ukončení násilného chování. Poskytujeme odbornou pomoc a pod-
poru v sociální, psychologické a právní oblasti. Naši pomoc mohou vyhledat jak oběti domácího 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 účelem lepší dostupnosti 
pro klienty v jeho vzdálenějších lokalitách provozuje IC kontaktní pracoviště v České Třebové, Hlinsku, Králíkách, 
Svitavách a v Lanškrouně. Tato pracoviště fungují především díky podpoře městských úřadů.

V roce 2019 se na Intervenční centrum se žádostí o pomoc obrátilo celkem 227 klientů (195 žen a 32 mužů). Poli-
cie ČR v Pardubickém kraji realizovala v minulém roce 55 vykázání. V rámci těchto vykázání bylo jako osoby ohrože-
né domácím násilím označeno 57 žen, 21 mužů a 49 dětí. V rámci nízkoprahových kontaktů, tedy bez zásahu Policie, 
jsme podpořili 149 klientů (138 žen + 11 mužů). Následnou psychologickou pomoc využilo 38 dospělých klientů.

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Cílem Intervenčního centra je pomoci celému rodinnému systému, který je domácím násilím zasažen. Pra-
covníci v roce 2019 zrealizovali 791 intervencí a 1038 kontaktů s klienty. Odborné psychologické poradenství je 
zaměřeno také na děti (6–15 let), které jsou svědky domácího násilí. V roce 2019 byla tato podpora poskytnuta 
24 dětem. V neposlední řadě je třeba v rámci rodiny pracovat také s agresorem. V rámci programu NENA - domov 
bez násilí, který byl finančně podpořen i Ministerstvem vnitra, odborem Prevence kriminality, byla v roce 2019 po-
skytnuta pomoc vč. motivace ke změně chování 7 klientům. Do programu se mohou přihlásit ženy i muži starší 
18 let, kteří nezvládají svoji agresi ve vztazích.

Pracovníci Intervenčního centra Pardubického kraje zrealizovali v roce 2019 celkem 236 profesních kontaktů. 
Na území Pardubického kraje se uskutečnilo 36 aktivit zaměřených na podporu interdisciplinární spolupráce 
a informovanosti veřejnosti o domácím násilí. V říjnu se v Intervenčním centru konal Den otevřených dveří, kte-
rého se zúčastnilo téměř 90 odborníků z řad Policie, OSPODů, studentů i neziskových organizací. Většina z nich 
se s chutí zapojila do workshopu, který prezentoval práci psychologa s dětskými klienty. Velmi rádi jsme v našich 
prostorách přivítali i zástupce Senátu - Mgr. Miluši Horskou a Ing. Petra Šilara.

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

Pardubice     13
Chrudim     13
Ústí nad Orlicí     18
Svitavy     11

Pardubice     84
Chrudim     18
Ústí nad Orlicí     29
Svitavy     16
Jiný kraj        2

Počet vykázání v roce 2019 dle okresů: Nízkoprahové kontakty za rok 2019:
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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, a mají zájmem spolupracovat a řešit svou situaci. Sociální pracovnice a psycholož-
ka 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 SLUŽBY V ROCE 2019

V roce 2019 se Probačního programu zúčastnilo celkem 15 klientů, z toho 9 nových a 6 přecházejících z roku 
2018. V tomto roce proběhlo 182 schůzek pracovníků s klienty. Probační program úspěšně ukončilo 5 klientů 
a 5 klientů Probační program nesplnilo. Pracovníci poskytovali klientům základní sociální poradenství, psycho-
logické poradenství, psychoterapeutická sezení a vzdělávací aktivizační činnosti. V roce 2019 pracovníci aktu-
alizovali metodiku Probačního programu, kde se objevilo několik novinek, které byly zavedeny do praxe. Mezi 
ně patří například vedení kroniky, kde mohou bývalí klienti psát své vzkazy aktuálním klientům, své postřehy 
a podněty či motivační citáty. Svou premiéru měl i „Projekt klienta“, kdy si každý nový klient na začátku Probač-
ního programu stanoví, čeho by chtěl dosáhnout, naučit se nebo v čem by se rád zlepšil, a snaží se tohoto cíle 
dosáhnout. Na konci programu klient prezentuje výsledek svého pokroku. Cílem je motivovat klienty k aktivitě, 
překonávání svých hranic, smysluplnému trávení volného času a hledání nových koníčků.

Podařilo se nám obhájit akreditaci programu do konce roku 2020.

Sídlo: Jungmannova 2550, Pardubice

Provoz: PO 12.00–16.30 hodin 
 ST 12.00–16.30 hodin 
 dle domluvy s klientem  

Působnost: Pardubice, Pardubický kraj 
 Královéhradecký kraj

Telefon: 461 102 330, 774 658 589

E-mail: pz.info@skp-centrum.cz

Internet: www.skp-centrum.cz
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DOMOV SIMEON – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poskytujeme sociální péči, ubytování a celodenní stravu dospělým lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního po-
stižení či dlouhodobé nemoci problém s péčí o sebe a kteří 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 psychické, podpora uživatele služby v za-
pojení se do společenského dění. Služba umožňuje pečující rodině či blízkým osobám čas na nezbytný odpočinek.

Odlehčovací služba byla v roce 2019 poskytnuta 118 uživatelům – 82 ženám + 36 mužům, bylo uzavřeno 150 
smluv o poskytnutí sociální služby. Průměrná obložnost v roce 2019 činila 83 %.

ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2019

Kromě pravidelných aktivit a činností jsme se s uživateli služby zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. 
Ta předávala dárky často osobně. Dárky vždy rozzářily oči a způsobily obrovskou radost. 

Největší akcí roku 2019 byla oslava 10. narozenin Domova Simeon, který se poprvé otevřel v březnu 2009. Toto 
výročí jsme spojili se dnem otevřených dveří. Ředitel SKP-CENTRUM, o.p.s., předal ocenění dvěma dlouholetým 
pracovnicím, které pracují v Domově Simeon právě od roku 2009, a poděkoval všem zaměstnancům a koodiná-
torkám služby, které se této akce také zúčastnily.  Proběhlo slavnostní rozkrojení dortu. Zajímavou událostí dne 
bylo zasazení stromu před Domovem Simeon. Odpolední program pro uživatele zajistila hudební skupina Trio.

Průběžně se snažíme zlepšovat prostředí Domova Simeon. Za finanční podpory Nadace ČEPS a Pardubického 
kraje byla zastřešena venkovní terasa. V celé budově bylo vyměněno lino. Proběhla rekonstrukce koupelny a zá-
zemí pracovníků. Do jídelny, která je zároveň centrální místností, byly zakoupeny nové stoly.

Společnost ALZA a.s. darovala do pokojů pro uživatele pět televizorů s připojením DBTV2. 

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

Červenec 84 %

Srpen 80 %

Září  85 %

Říjen 84 %

Listopad 80 %

Prosinec 81 %

Obložnost v jednotlivých měsících:

Leden 84 %

Únor 85 %

Březen 78 %

Duben 88 %

Květen 88 %

Červen 80 %
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DOMOV SIMEON – DOMOV PRO OSOBY  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Služby Domova Simeon jsou poskytovány tak, aby zachovávaly, případně rozvíjely stávající 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 spole-
čenského dění. Vytváříme podmínky co nejvíce připomínající domácí prostředí.

Služba byla v roce 2019 poskytnuta 5 uživatelům ( 3 ženy, 2 muži). Průměrná obložnost v roce 2019 
činila 100 %. 

ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2019

Uživatelé měli během roku možnost využívat pravidelně canisterapii a muzikoterapii. Každé dopoledne pro-
bíhají aktivizační činnosti, zaměřené na procvičování jemné motoriky, jednoduché cviky, procvičování paměti, 
nácvik chůze. Nabídka aktivizačních činností je různorodá (vyrábění, zpěv, pečení, vaření, tanec, hry, kvízy). Mezi 
uživateli jsou tyto činnosti velice oblíbené.

Dle potřeby, nejméně jednou měsíčně, do Domova Simeon dochází pedikérka a kadeřnice. 

Každé pondělí se konají bohoslužby, na které přicházejí i lidé z domu s pečovatelskou službou, ale i obyvatelé 
města Horní Jelení. 

V úterý navštěvuje Domov Simeon knihovnice, která lidem předčítá.

Nadále spolupracujeme se Základní školou a Mateřskou školou v Horním Jelení. Děti z místní školní družiny 
jednou měsíčně docházejí za klienty Domova Simeon. Společně hrají společenské hry, děti uživatelům předčítají.

Druh služby: domov 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
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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 přiro-
zeném prostředí. Cílem služby je poskytnout  klientům pomoc a podporu v činnostech, které sami nezvládnou, 
a v případě, že rodina nemůže zajistit celodenní péči o svého blízkého.

V roce 2019 využilo služeb Pečovatelské služby 48 klientů (18 mužů a 30 žen), uzavřeno bylo 16 nových 
smluv. Klientům bylo poskytnuto 1.543 hodin přímé péče v rodinném prostředí uživatele.

ZHODNOCENÍ ROKU 2019

 Klienti PSHJ mají možnost účastnit se vystoupení a kulturních akcí pořádaných v Domově Simeon, čehož 
využívají. Služba je dobře technicky zajištěna.

Po celý rok si služba udržuje téměř plnou kapacitu (33 klientů), pracovnice častěji jezdí do vzdálenějších obcí 
(Dobříkov – všední dny 1x denně, Radhošť - všední dny 1x denně, Týništko – každý den, Bošín – sobota, Vysoká 
u Holic - všední dny 1x denně, Ostřetín – 2x týdně). Průměrně pracovnice PSHJ vykazují 128,5 hodin přímé péče 
za měsíc. Služba je personálně rovnoměrně pokryta.

Při poskytování služby spolupracujeme s praktickými lékaři, úřady práce (pomoc s podáním žádosti Příspěvku 
na péči) a především s rodinami našich klientů. Spolupráci můžeme vyhodnotit jako velice dobrou. Velmi dobře 
se nám osvědčila spolupráce v rámci organizace s Domovem Simeon – odlehčovací služba. V rámci terénní 
práce můžeme včasně rozkrýt zhoršení zdravotního a psychického stavu a včas zareagovat na dané změny, 
které u klienta nastanou. Včasnou intervencí je velká pravděpodobnost, že se klient vrátí do svého přirozeného 
prostředí.

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

Červenec 127

Srpen 144

Září  120

Říjen 110

Listopad 130

Prosinec 145

Počet hodin péče:

Leden 100

Únor 100

Březen 138

Duben 145

Květen 135

Červen 148
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OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA  
(DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE)

Nabízíme ošetřovatelskou péči terénních zdravotních sester pro oblast Pardubice a okolí, Holice a okolí. Díky 
práci kvalifikovaných zdravotních sester nemusí 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 lékaři a hrazeny zdravotními pojiš-
ťovnami. Smlouvy máme uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami: 111, 201, 205, 207, 209, 211.

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

 Demograficky patří Pardubice k městům s nejstarší populací v České republice. To se bude i nadále prohlubo-
vat. O této skutečnosti svědčí i trvalý nárůst pacientů a výkonů. Péče o seniory v domácím prostředí ve spoluprá-
ci se sociálními službami patří k prioritám komunitního plánování města Pardubic. 

  Velké poděkování patří praktickým lékařům a ostatním zdravotnickým zařízením, se kterými máme výbornou 
spolupráci a nadále rozvíjíme další specializovanou péči. Velké poděkování patří též všem sociálním službám 
(pečovatelským, asistenčním), bez jejichž pomoci by naše práce byla poloviční.

  Prioritou naší ošetřovatelské služby je celoživotní vzdělávání sester. V roce 2019 ukončila jedna zdravotní 
sestra postgraduální studium „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“. Všechny zdravotní sestry se pravidelně účast-
ní kurzu první pomoci. Dále zdravotní sestry absolvovaly certifikovaný kurz Cévkování muže, Ošetřovatelské 
péče v paliativní péči, kurzu Hojení ran.

Forma služby:  terénní

Sídlo služby:  Jana Palacha 324/23 Pardubice

Kapacita:  500 pacientů za rok

Provoz:  nepřetržitý provoz poskytování péče

Působnost:  Pardubice a okolí, Holice a okolí

Telefon: 466 799 077, 777 765 836

E-mail:  vrchni.sestra@skp-centrum.cz

Počet uživatelů za rok 2019:

Ženy 267

Muži  211

Počet ošetřených pacientů:

2016 367

2017 398

2018 426

2019 478

Věkové rozložení pacientů v roce 2019:

0–19 let 3

20–64 let  69

65 a více let 406
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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 rodinného zázemí nebo se ocitly v nepříznivé životní 
situaci. Posláním Domu na půli cesty je prostřednictvím nabízených činností podporovat tyto mladé lidi, 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 rozvíjet 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 pra-
covním pohovorům.

V roce 2019 službu využilo celkem 35 uživatelů, z toho 13 žen a 22 mužů. Z celkového počtu uživatelů 
pocházelo 14 uživatelů přímo z Pardubic a zbylých 21 uživatelů přišlo z jiných měst a krajů České republiky. 
Průměrná roční obložnost byla 79 %. Dům na půli cesty v roce 2019 obdržel 38 žádostí o ubytování od 14 žen 
a 24 mužů.

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

V roce 2019 proběhlo v Domě na půli cesty malování všech společných prostor a započala rekonstrukce tera-
sy. Pracovníci uspořádali v červnu každoroční den otevřených dveří, kterého se zúčastnili jak kolegové z jiných 
organizací, tak i zástupci široké veřejnosti. Na konci října 2019 pracovníci Domu na půli cesty zorganizovali první 
celorepublikové setkání domů na půl cesty. Cílem bylo „nastavit“ pravidelná setkávání, která by měla být tema-
tická a pokaždé by jej mohla hostit jiná organizace. Tato iniciativa o založení pravidelného setkávání vyplynula 
z projektu „Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící náhradní rodinnou nebo ústavní péči“, 
do kterého byl Dům na půli cest zapojen, a setkala s kladnou odezvou dalších pracovníků domů na půl cesty 
České republiky.

Druh služby: domy na půl cesty

Forma služby: pobytová

Sídlo služby: Jungmannova 2550, Pardubice, 530 02

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

Obložnost Domu na půli cesty v roce 2019:

1. čtvrtletí 90%

2. čtvrtletí 92%

3. čtvrtletí 59%

4. čtvrtletí 75%
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NOCLEHÁRNA PRO ŽENY

Noclehárna pro ženy poskytuje ženám bez přístřeší pomoc a důstojné uspokojení základních lidských potřeb 
(přenocování, pomoc při osobní hygieně, zajištění jednoduché stravy) a podporuje je v řešení jejich situace.

Nocleh jsme poskytli 44 ženám. Služba byla využívána 365 dní v roce a bylo umožněno 1.525 noclehů. 

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Nejvíce byla služba využívána v září, listopadu a prosinci, nejméně únoru. 

Klientky mohly za poplatek 30,- Kč využít nocleh, dále hygienický servis a potravinovou pomoc (studená snída-
ně a večeře, čaj). Kuchyň pro klientky je vybavena kromě nábytku také mikrovlnkou, lednicí, rychlovarnou konvicí 
či pračkou. 

 Průběžně byl doplňován sociální šatník, ze kterého je klientkám služby vydáváno oblečení. Klientkám byla 
poskytnuta pomoc při hospodaření s penězi, dále s vyhledáváním navazujícího bydlení, popř. zaměstnání. 

Kapacita služby je 9 míst, klientky mají k dispozici 3 pokoje, kuchyň, koupelnu a WC.  

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

E-mail: madz@skp-centrum.cz

Červenec 11

Srpen 8

Září  12

Říjen 10

Listopad 12

Prosinec 12

Leden 8

Únor 6

Březen 10

Duben 11

Květen 10

Červen 11

Počet uživatelek v jednotlivých měsících:
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NOCLEHÁRNA PRO MUŽE

Dospělým mlžům bez přístřeší poskytujeme důstojné podmínky k uspokojení základních životních potřeb. 
Nabízíme hlavně přenocování, podmínky pro zajištění osobní hygieny a pro přípravu stravy. Jsou jim nabídnuty 
informace a podpora při řešení jejich nepříznivé životní situace. 

Službu využilo v roce 2019 celkem 131 uživatelů. Průměrná roční obložnost služby byla 84 %.

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Uživatelé služby se mohli obrátit při řešení své nepříznivé životní situace na sociální pracovníky, kteří jim byli 
nápomocní při mapování jejich potřeb. Nejčastěji řešili základní stabilizaci (přespání, hygienu, stravu), potřebu 
se poradit v oblasti dokladů či sociálních dávek, odkaz na lékaře pro osoby bez přístřeší. Dále jim byly nabízeny 
návazné služby, někteří z nich služeb využili.  

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

Červenec 89 %

Srpen 91 %

Září  82 %

Říjen 72 %

Listopad 82 %

Prosinec 76 %

Obložnost v jednotlivých měsících v roce 2019:

Leden 95 %

Únor 73 %

Březen 85 %

Duben 88 %

Květen 85 %

Červen 79 %
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AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE

Pobytová služba Azylový dům pro muže v Pardubicích nabízí důstojné podmínky k zajištění základních ži-
votních potřeb dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tato situace bývá spojená se 
ztrátou bydlení. Uživatele služby motivujeme k aktivnímu přístupu při řešení jejich situace a k návratu zpět do 
společnosti. 

V roce 2019 využilo služeb azylového domu 63 mužů. Průměrná roční obložnost služby byla 72 %. 

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Služba byla poskytována nepřetržitě po celý rok. Službu využívali uživatelé různého věku. Věk nejmladšího uži-
vatele byl 19 let a nejstaršího byl 73 let. Nejčastěji k nám přicházeli muži z ulice, jiné sociální služby (Dům na půli 
cesty, Noclehárny, Nízkoprahové denní centrum), výkonu trestu odnětí svobody, LDN, nemocnice, z ubytoven či 
ukončených nájmů bytů. Obraceli se na nás s potřebou pomoci při hledání práce, řešení finančního zabezpečení, 
řešení dluhové problematiky, zdravotního stavu a hledání vhodného bydlení.

Podařilo se nám navázat užší spolupráci s Péčí o duševní zdraví, z.s.

V roce 2019 ukončilo službu 42 uživatelů, z toho 24 uživatelů si našlo vhodné bydlení. 

Azylový dům dostal stůl na stolní tenis, který bývá často využíván klienty. Byly vyměněny vstupní dveře za pro-
tipožární. Na konci roku byly zakoupeny nové matrace. 

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

Věkové rozložení uživatelů služby v roce 2019:

18–26 4

27–45 21

46–64 32

65 + 3
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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 situace a snaží se zmírňovat dopady s touto situací 
spojené. Služby je možné využít anonymně, každý všední den.

Služba je poskytována v přízemí budovy, ale není bezbariérová. Uživatelé mají k dispozici sociální zařízení. 
Mohou využít kulturní místnost, ve které se nachází i PC.

V roce 2019 pomohlo nízkoprahové denní centrum 232 klientům, se kterými proběhlo 982 konzultací.  Služ-
ba byla otevřena 247 dní, v průměru ji navštívilo 68 lidí za měsíc. 

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019 

Typickým klientem NDC byl muž kolem 50 let. V roce 2019 dominovaly na NDC tři skupiny – mladí dospělí, 
lidé s psychickými obtížemi, a starší osoby se zdravotním hendikepem, který jim neumožňuje návrat do práce, 
ale zároveň nemají tzv.“odpracované roky“ na výplatu důchodu. Mladé dospělé se pracovníci snažili motivovat 
ke změně jejich situace, ale ne vždy se to setkalo s úspěchem. Klienti s psychickými obtížemi mnohdy nemají na 
svoji situaci náhled a v podstatě nepociťují problém. Pokud jsou diagnostikováni, velmi často nedochází k lékaři 
nebo neberou předepsané léky. V posledních letech se mezi klienty objevují i lidé, kteří do Pardubice přijedou za 
prací. O práci následně  přijdou a s tím ztratí i ubytování. 

Klienti služby nejčastěji využívali sociální poradenství k hledání práce a bydlení nebo k řešení zdravotního 
stavu. Většina z nich si mimo sociálního poradenství na NDC zajištovala i své základní životní potřeby – - tzn. 
potraviny a hygienu.  

Během roku jsme navázali spolupráci s Péčí o duševní zdraví (dále PDZ), se kterou jsme nejen řešili jak postu-
povat u klientů, kteří mají psychické obtíže, ale zároveň proběhly i dvě besedy s klienty NDC a pracovníkem PDZ. 
Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu některých klientů se prohlubovala i spolupráce s lékařkou pro 
osoby sociálně vyloučené.

Od poloviny roku došlo k personálnímu posílení služby.
Druh služby: nízkoprahová denní centra

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

Červenec 73

Srpen 62

Září  67

Říjen 71

Listopad 71

Prosinec 73

Leden 85

Únor 69

Březen 61

Duben 60

Květen 69

Červen 51

Počet uživatelů v jednotlivých měsících:
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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 ne-
příznivé situace. Kontaktování těchto osob probíhá v jejich přirozeném prostředí na území města Pardubic.

Pracovníci poskytli pomoc a podporu 84 klientům, s nimiž provedli 1.190 kontaktů, a to během 206 dnů v roce. 

ZHODNOCENÍ SLUŽBY V ROCE 2019

Věkový průměr klientů se oproti minulému roku změnil. Nejvíce zůstává klientů ve věku 50 – 60 let, ale téměř 
čtvrtina všech klientů byla ve věku 60 – 70 let. Je to způsobeno tím, že populace osob bez přístřeší stárne, 
a také tím, že se na ulici dostávají lidé, kteří už nemohou pracovat z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Ne-
mají tak finanční prostředky na bydlení. Zaznamenali jsme nárůst zdravotních potíží cílové skupiny, kdy v této 
souvislosti docházelo i k nárůstu mimořádných situací, při kterých musela být volána RZS. Z celkového počtu 
84 klientů jich 7 začalo bydlet a 2 jsou v návazných službách. 

Podařilo se nám udržet důvěru nejen stávajících klientů, ale i navázat kontakty s novými uživateli. Spolu-
práce se z důvodu zhoršeného zdravotního stavu klientů prohlubovala i se Zdravotně sociálním oddělením 
nemocnice Pardubice a s lékařkou pro osoby sociálně vyloučené. S paní doktorkou proběhlo několik terénních 
doprovodů za klienty, kteří se nemohli dostat do ordinace. Dále byla navázána spolupráce s organizací Péče 
o duševní zdraví, z.s. a Terénním programem Laxus, z.ú. Během roku proběhly společné terény. Společný terén 
proběhl i se službou Sociální rehabilitace Nový Prostor Pardubice.

Během dubna se pracovníci služby ve spolupráci s pracovníky Statutárního města Pardubice zapojili do sčí-
tání osob bez přístřeší. Podařilo se zjistit přesnější počty osob bez přístřeší. Zároveň se objevila nová témata 
k diskuzi. 

V roce 2019 se navýšil počet pracovníků o 0,5 úvazku.

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

Červenec 40

Srpen 34

Září  40

Říjen 47

Listopad 32

Prosinec 27

Leden 31

Únor 28

Březen 31

Duben 34

Květen 34

Červen 33

Počet uživatelů v měsíci:
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KOMUNITNÍ PRÁCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Posláním Komunitní práce v Ústí nad Orlicí SKP-CENTRUM, o.p.s., je pomáhat při procesu sociálního začleňování 
osob žijících na území města Ústí nad Orlicí.

Od začátku projektu (od 1. 7. 2019) využilo Komunitní práci v Ústí nad Orlicí 32 uživatelů, s nimiž proběhlo 175 
setkání.

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 pomoc při řešení sousedských 
vztahů. 

V rámci projektu Komunitní práce (KA 1) byly vytipovány 4 osoby, tzv. lídři, kteří zastupují 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 Komunitní práce v Ústí nad Orlicí navázána intenzivní spolupráce, která i nadále vede k posilování 
jejich kompetencí přirozenou a nenásilnou formou. S jednotlivými lídry probíhají pravidelné schůzky nejen v Komunit-
ním centru, ale také v jejich přirozeném prostředí. Lídři si osvojili jednání s institucemi, prosazení svých názorů i efek-
tivnější řešení vzniklých situací.

Od začátku projektu proběhly celkem 3 platformy (KA 2). Témata setkání: Odpadová politika – třídění odpadu v Ústí 
nad Orlicí, Regulované nájemné, Aktuální informace pro rok 2020.  

Novou klíčovou aktivitou je otevřené Komunitní centrum pro cílovou skupinu v Ústí nad Orlicí. Oproti předchozím 
projektům dochází k postupnému zvyšování poměru využití komunitního přístupu k sociální práci oproti podpoře cílové 
skupiny tradičními přístupy sociální práce.

Prostor Komunitního centra (KA 3) je otevřen každé pondělí a středu od 8 do 11 hod. Tuto dobu využívají klienti k in-
dividuálním konzultacím. V úterý a ve čtvrtek je Komunitní centrum otevřeno od 12 do 15 hod, kdy probíhaly komunitní 
aktivity. Programy komunitních aktivit jsou roznášeny do sociálně vyloučených lokalit. Komunitní centrum je také vyu-
žíváno pro setkávání jednotlivých platforem.

V rámci Komunitní práce s cílovou skupinou (KA 4) vyplynul na podzim požadavek, že v domech chybí úklidové po-
můcky. Rozhodli jsme se tak zafinancovat nákup těchto prostředků – košťata, lopaty a hrabla na sníh. Tyto prostředky 
byly v rámci projektu zakoupeny a nyní jsou k dispozici ve všech budovách ve vyloučených lokalitách. Tuto akci jsme 
iniciovali i díky spolupráci s městskou společností TEPVOS, spol. s r.o. 

Název projektu:  
Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Registrační číslo projektu:  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009817

Období realizace projektu:  
1. 4. 2018 – 30. 6. 2019

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

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

Sídlo:  T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí

Telefon:  774 584 822, 608 842 803

Email:  tprluo@skp-centrum.cz

Facebook:  Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 Podpora a provázení lídrů

KA 2 Rozvoj podpůrné platformy

KA 3 Provoz komunitního centra

KA 4 Práce s cílovou skupinou
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TVORBA PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ POBYTOVÉ 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY – „SLUŽBA PODPORY BYDLENÍ“

Hlavním cílem projektu bylo pomoci získat klientům potřebné kompetence ke zvládnutí jejich nepříznivé sociální 
situace a dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti, a to především za účelem udr-
žení nebo opětovného získání standardního bydlení, uplatnění na běžném trhu práce a vedení klienta k standardnímu 
způsobu života a zapojeného do aktivit rozvoje společnosti. 

V rámci klíčové aktivity č. 1 byla navázána spolupráce s pobytovými službami, které poskytuje SKP-CENTRUM, o.p.s., 
a dalšími organizacemi, které mají stejnou nebo podobnou cílovou skupinu, a také s personálními agenturami.

Klíčovou aktivitou č. 2 byl monitoring lokalit, kdy byla nastavena spolupráce s majiteli či správci komerčních uby-
toven v Pardubicích. Následně jsme docházeli za ubytovanými klienty, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu 
nemohli přijít do služby.

Během celého projektu bylo uskutečněno 12 platforem v rámci klíčové aktivity č. 3 (např. Náhrada škody pro oběti 
trestných činů; Problematika zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek; Insolvence; Možnosti zaměstnávání kli-
entů; Možnosti bydlení, které nabízí město Pardubice; Problematika nemocenského a důchodového pojištění). Platfor-
my byly přínosem nejen pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb, ale i pro klienty, kterým byly získané informace 
předávány v rámci individuálních konzultací nebo skupinových aktivit.

Klíčová aktivita č. 4 byla zaměřená na individuální práci s cílovou skupinou, kdy bylo prostřednictvím sociálního pora-
denství podpořeno 215 klientů (110 mužů a 105 žen), kteří potřebovali pomoci v oblasti bydlení, dluhové problematiky, 
rodinných vztahů, zorientovat se v systému sociálních dávek či doprovodit na úřady nebo k lékaři.

V průběhu projektu bylo celkem realizováno 20 aktivizačních, asistenčních a motivačních programů pro cílovou sku-
pinu, což byla klíčová aktivita č. 5. Témata pro jednotlivé aktivity vycházela ze zakázek klientů (např. Dluhová proble-
matika; Základní rozdělení typů bydlení; Pracovní agentury; Jak správně napsat životopis; Komunikace s pronajímateli 
bytu; Jak si vytvořit finanční plán bydlení) a z výstupů platforem (např. Insolvence; Možnosti zaměstnávání klientů; 
Aktuální informace ohledně nepojistných sociálních dávek).

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 Navázání spolupráce a nastavení mechanizmů

KA 2 Monitoring lokality, práce s cílovou skupinou

KA 3 Tvorba platformy pro koordinaci sítě se zapojením cílové 
skupiny

KA 4 Individuální práce s cílovou skupinou

KA 5 Realizace aktivizačních, asistenčních a motivačních pro-
gramů pro cílovou skupinu

Název projektu:  
Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální 
služby

Registrační číslo projektu:  
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

Období realizace projektu:  
1. 11. 2016 – 31. 7. 2019
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PODPORA ZKVALITŇOVÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE O MLADÉ LIDI 
OPOUŠTĚJÍCÍ NÁHRADNÍ RODINNOU NEBO ÚSTAVNÍ PÉČI

Co bylo cílem projektu?
Hlavním cílem předkládaného projektu bylo zefektivnění a provázání poskytovaných služeb pro mladé lidi opouště-

jící náhradní péči a zajištění spolupráce v síti služeb, vedoucí k úspěšné přípravě těchto osob na začlenění do běžné 
společnosti a zajištění potřebné podpory po opuštění náhradní péče po dobu nutnou k překonání překážek spojených 
s touto změnou. V rámci realizace projektu byl hlavní cíl naplňován prostřednictvím následujících dílčích cílů:

Dílčí cíl č. 1: Formální nastavení spolupráce aktérů poskytujících náhradní výchovnou a návaznou péči pro mladé lidi
Dílčí cíl č. 2: Zefektivnění spolupráce a zvýšení provázanosti jednotlivých subjektů poskytujících služby pro mladé 

lidi opouštějící náhradní péči v Pardubickém kraji

Zhodnocení projektu:
V roce 2019 byla úspěšně ukončena realizace projektu. V rámci realizovaného projektu došlo k vytvoření analýzy za-

hraničních modelů návazné péče o mladé lidi opouštějící náhradní péči, která byla zaměřena na vybrané státy EU. Dále 
byla zpracována analýza systému náhradní péče v Pardubickém kraji včetně mapování potřeb mladých lidí opouštějí-
cích tento systém, do kterého se zapojili také partneři projektu. V průběhu realizace projektu proběhla čtyři skupinová 
setkání za účasti odborných pracovníků, partnerů projektu a dalších oslovených subjektů, z nichž bylo každé zaměřeno 
na jiné téma týkající se dané problematiky (zahraniční modely návazné péče, koordinace sociální práce s cílovou sku-
pinou, role domů na půli cesty, apod.). Ke konci projektu byl dokončen metodický dokument „Metodika sociální práce 
s mladými lidmi opouštějícími náhradní rodinnou péči a ústavní výchovu“, který byl uveřejněn a také distribuován mezi 
zainteresované služby, partnery a organizace. Metodika byla průběžně konzultována také se sociálními pracovníky 
a  po jejím dokončení došlo k jejímu pilotnímu ověřování v praxi. Na závěr projektu byla zorganizována Závěrečná 
konference, na níž byl prezentován průběh celého projektu, jeho závěry a výstupy včetně metodického materiálu, který 
byl distribuován i mezi samotné účastníky konference. Z pohledu organizace a jejích pracovníků byly projektové cíle 
naplněny.

Partneři projektu:
Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí - www.vychovnyustavbrandys.cz

Název projektu:  
Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící 
náhradní rodinnou nebo ústavní péči

Registrační číslo projektu:  
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003872

Období realizace projektu:  
1. 5. 2017 - 30. 4. 2019

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 Přípravná fáze projektu

KA 2 Analýza zahraničních modelů návazné péče o mladé lidi 
opouštějící náhradní péči

KA 3 Analýza systému náhradní péče a potřeb mladých lidí 
umístěných v náhradní péči

KA 4 Setkávání odborných pracovníků

KA 5 Tvorba Metodiky sociální práce s mladými lidmi opouštějí-
cími náhradní rodinnou péči a ústavní péči

KA 6 Ověření v praxi

KA 7 Závěrečná konference

Obsah projektu:
Projekt byl zaměřen na zefektivnění práce aktérů, jejichž čin-

nost je zaměřena na podporu mladých lidí opouštějících náhrad-
ní rodinnou péči a ústavní péči. V rámci systému podpory došlo 
k nastavení nástrojů přípravy mladých lidí k opuštění náhradní 
rodinné a ústavní péče a ke hledání vhodných forem podpory pro 
osoby, které náhradní péči již opustily, s cílem předcházet vzniku 
nepříznivých situací v procesu sociálního začleňování.

Výstupy projektu:
Analýza zahraničních modelů (KA2) 
Analýza systému náhradní péče v Pardubickém kraji (KA3)
Metodika sociální práce s mladými lidmi opouštějícími náhradní 
rodinnou péči a ústavní výchovu (KA5) 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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SYSTÉMOVÁ PODPORA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Co bylo cílem projektu?
Hlavním cílem projektu bylo sjednocení a zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných společností  

SKP-CENTRUM o.p.s. Tohoto cíle mělo být dosaženo pomocí analýzy práce se standardy kvality v jednotlivých služ-
bách a jejich znalosti a schopnosti využití v praxi pracovníky v přímé práci, ověření správnosti nastavení standardů kva-
lity a na základě této analýzy měl být navržen a realizován konkrétní a komplexní systém vedoucí k posílení efektivity 
a kvality poskytovaných služeb.

Dílčí cíle projektu:
1a) Analýza 6 metodik sociálních služeb vhledem k jejich zákonným požadavkům a zároveň využitelnosti při práci 

s  cílovými skupinami – inspekce na zkoušku. Dílčího cíle 1a bylo dosaženo. Vybrané metodiky byly analyzovány 
a byla získána vstupní data.

1b) Analýza mezi zaměstnanci – práce se standardy, způsob seznamování se standardy, komunikace uvnitř týmu, 
komunikace s metodikem sociálních služeb a vedením organizace apod. Dílčího cíle 1b bylo dosaženo. Byla realizo-
vána analýza mezi zaměstnanci a byla získána vstupní data.

1c) Nastavení procesu hodnocení kvality poskytovaných služeb, naplňování standardů a interního vzdělávání pra-
covníků v přímé péči - sjednocení práce se standardy kvality v jednotlivých službách a jejich controllingu. Dílčího cíle 
1c bylo dosaženo. Nově byl nastaven proces hodnocení kvality poskytovaných služeb, avšak úprava a vylepšování 
procesu je nekončící proces, který bude probíhat i nadále po ukončení projektu.

1d) Realizace uceleného souboru vzdělávání vedoucích pracovníků (sociálních pracovníků) zaměřeného na vedení 
týmu. Dílčího cíle 1d bylo dosaženo. Pracovníci absolvovali 10 workshopů na vybraná témata posilujících jejich ma-
nažerské dovednosti.

Zhodnocení projektu:
V roce 2019 byla úspěšně ukončena realizace projektu. V rámci realizovaného projektu byly vytipovány služby, 

v nichž proběhla tzv. inspekce na zkoušku. Ta byla zaměřena na kontrolu stávajících dokumentů každé služby, kontrolu 
standardů kvality, identifikaci slabých míst poskytovaných služeb apod. Na základě výstupních zpráv z těchto inspekcí 
započala analýza služeb s cílem zvýšení jejich kvality. Formou dotazníkového šetření mezi pracovníky služeb a pomocí 
dalších výzkumných metod, jako např. analýzy interních dokumentů (metodik služeb) byla získána doplňující vstupní 
data, s nimiž se pracovalo při tvorbě výstupního dokumentu „Analýza nastavených procesů souvisejících se zvyšo-
váním kvality sociálních služeb“ a aktualizaci vnitřních dokumentů (metodik) jednotlivých služeb. Na základě závěrů 
z analýzy byla vytvořena komplexní opatření a systém směřující ke zvýšení kvality služeb, který byl následně pilotně 
ověřován. Tento systém bude i dále (po ukončení projektu) analyzován, případně vylepšován, jelikož se jedná o jakýsi 
nekončící proces uvnitř organizace. Okrajovou činností při realizaci projektu bylo také vzdělávání vedoucích sociálních 
pracovníků služeb s cílem posílení jejich manažerských kompetencí, které proběhlo formou vybraných workshopů. 
Projekt přispěl ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a k posílení manažerských kompetencí vybraných soci-
álních pracovníků.

Klíčové aktivity projektu:
KA 1 Navázání spolupráce a nastavení mechanizmů

KA 2 Monitoring lokality, práce s cílovou skupinou

KA 3 Tvorba platformy pro koordinaci sítě se zapojením cílové 
skupiny

KA 4 Individuální práce s cílovou skupinou

KA 5 Realizace aktivizačních, asistenčních a motivačních pro-
gramů pro cílovou skupinu

Název projektu:  
Systémová podpora kvality sociálních služeb

Registrační číslo projektu:  
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007602

Období realizace projektu:  
1. 4. 2018 - 31. 8. 2019

Obsah projektu:

Projekt byl zaměřen na zvýšení a sjednocení kvality sociálních 
služeb poskytovaných společností SKP-CENTRUM, o.p.s. V rám-
ci projektu byly analyzovány metodiky jednotlivých sociálních 
služeb, jejich soulad se zákonnými standardy a zároveň apliko-
vatelnost při práci s cílovou skupinou. Analýza byla zaměřena 
mimo jiné na to, jakým způsobem zaměstnanci s metodikou 
sociální služby pracují, ověřila jejich znalosti a zároveň nasta-
vila mechanizmy tvorby a úpravy metodiky a controllingu práce 
s metodikou.

Výstupy projektu:

Analýza nastavených procesů souvisejících se zvyšováním 
kvality sociálních služeb (KA 3 a KA 4) 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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1. BENEFIČNÍ VEČER 2019

V neděli 8. prosince se konal XVI. benefiční večer pro 
SKP-CENTRUM, o.p.s. Tento ročník se poprvé konal ve Spo-
lečenském sále radnice v Pardubicích. Dražba uměleckých 
děl vynesla částku 131.900,- Kč. Výtěžek dražby byl určen 
na rekonstrukci a nové vybavení služby Krizová pomoc, kte-
rá je určena ženám nebo matkám s dětmi v akutní krizové 
situaci. Večerem provázel oblíbený moderátor Zdeněk Izer. 
Večer zpestřil svým vystoupením Vysokoškolský umělecký 
soubor Pardubice, který svým zpěvem navodil předvánoční 
atmosféru. Dle očekávání, nejvyšší částku vynesla grafika 
Míly Fürstové, a to 30.000,- Kč. Veliký zájem byl o paličko-
vanou krajku Jiřiny Rejentové, která byla vydražena v částce 
10.000,- Kč. Děkujeme tímto všem umělcům, kteří se roz-
hodli podpořit naši organizaci a také všem účastníkům be-
nefičního večera a dražby uměleckých děl.

2. BET CUP 2019

9. září proběhl tenisový turnaj BET CUP 2019 – organi-
zátorem akce byla společnost GrECo International, s.r.o., 
SKP-CENTRUM, o.p.s. a LTC Pardubice, za podpory Pardu-
bického kraje. Účastníky turnaje byli naši partneři a přízniv-
ci. Přestože počasí bylo chladné, hráči vytrvali a slunečné 
odpoledne přálo finálovým zápasům. Turnaj se hrál poprvé 
tzv. „švýcarským systémem“.

3. INTERVENČNÍ CENTRUM MÁ NEJLEPŠÍ 
SOCIÁLNÍ PRACOVNICI

19. března při příležitosti Světového dne sociální práce 
byla Mgr. Iva Bandžuchová oceněna Statutárním městem 

Pardubice a náměstkem primátora Mgr. Jakubem Rychtec-
kým jako NEJLEPŠÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ZA ROK 2018. 

4. DEN ZEMĚ

26. dubna se konal Den Země na Pernštýnském náměstí. 
Za SKP-CENTRUM, o.p.s. se akce aktivně účastní pracovní-
ci Terénního programu při NZDM – Free klub.

5. (K)ROKY BEZ NÁSILÍ

12. června pořádalo Statutární město Pardubice v Bu-
beníkových sadech akci (K)roky bez násilí. Cílem akce je 
upozornit na problematiku násilí páchaného na seniorech. 
Za SKP-CENTRUM, o.p.s. se účastnilo Intervenční centrum 
a Ošetřovatelská služba. 

6. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO 
HŘIŠTĚ A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

25. června otevřely veřejnosti své dveře a své služby 
představovaly Dům na půli cesty a NZDM-Free klub. Byla 
přestřižena páska zrekonstruovaného hřiště, jehož úpravu 
podpořila Nadace ČEZ. Na závěr proběhl fotbalový turnaj, 
v němž se proti sobě postavily týmy Free klubu a Emka.

7. VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

14. srpna se v Parku Na Špici konal Veletrh sociálních 
služeb. Sociální služby prezentují svou činnost.

8. DESÁTÉ NAROZENINY DOMOVA SIMEON

17. září byl uskutečněn Den otevřených dveří v Domově 
Simeon. Celou akci provázela atmosféra 10. vyročí otevře-
ní služby. Sfoukli jsme 10 svíček na dortu, zasadili pamětní 

UDÁLOSTI ROKU 2019
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strom, veřejnost se mohla seznámit s prostory a možnostmi 
poskytování služby. V odpoledních hodinách klientům a veřej-
nosti zpestřila den kapela, opekli jsme špekáčky a užili si to.

9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
INTERVENČNÍHO CENTRA 
S WORKSHOPEM

Na 17. října naplánovalo Den otevřených dveří Intervenč-
ní centrum Pardubice, zájem veřejnosti byl veliký, zúčastni-
lo se přes 90 lidí z řad studentů, laické i odborné veřejnosti. 
Velice rádi jsme v prostorách služby přivítali především se-
nátora Parlamentu České republiky Ing. Petra Šilara a sená-
torku Mgr. Miluši Horskou.

10. PRVNÍ CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ 
DOMŮ NA PŮLI CESTY

30. října 2019 Dům na půli cesty organizoval první ce-
lorepublikové setkání DPCéček. Cílem bylo „nastavit“ pra-
videlná setkávání, která by měla být tematická a pokaždé 
by jej mohla hostit jiná organizace. Do Pardubic tak přijelo 
celkem 27 pracovníků z 15 organizací z celé ČR.

11. NOC VENKU PARDUBICE

Noc venku Pardubice se konala 21. listopadu 2019 ve 
venkovních prostorách Univerzity Pardubice. Částkou 
4.000,- Kč podpořil tuto akci Městský obvod Pardubice 
II. Hudební část akce zajistila skupina Donrvetr a Banda. 
Účastníci tak měli možnost vyzkoušet si Iglou a účastnit se 
připravených workshopů.

12. VÁNOČNÍ STROMKY DĚTEM

V rámci projektu „Vánoční stromky dětem“ společnost 
Lesy České republiky darovaly azylovým domům pro ženy 
a matky s dětmi vánoční stromky. 

13. KRABICE OD BOT Z HEŘMANOVA 
MĚSTCE

Majitelka cukrárny Levandule v Heřmanově Městci paní 
Korečková se zapojila do projektu Krabice od bot. Ty puto-
valy dětem z azylového domu do Vysokého Mýta. Krabice 
od bot je projekt Diakonie ČCE.

14. VÁNOČNÍ BALÍČKY UŽIVATELŮM 
SLUŽEB

Farní sbor Evangelické církve českobratrské připravil vá-
noční balíčky pro naše klienty, dospělé i děti. Tyto balíčky 
byly rozděleny do služeb pro lidi bez domova. Celkem bylo 
rozděleno 204 balíčků.

15. INTERVENČNÍ CENTRUM SPOJUJE 
ODBORNÍKY 

Během roku pořádalo intervenční centrum 4 multidiscip-
linární setkání odborníků, kteří pomáhají obětem domácího 
násilí. Mottem setkání bylo upozornit na důležitost mezio-
borové spolupráce v kontextu domácího násilí. Účastnili 
se zástupci PČR, OSPOD, justice a neziskových organizací. 
Tato setkání se uskutečnila v Pardubicích, Chrudimi, Ústí 
nad Orlicí a Svitavách.

16. NADAČNÍ FOND 2P PODPORUJE 
OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Nadační fond 2P ve spolupráci s firmou FOXCONN CZ 
7. ledna realizovali Tříkrálový oběd pro lidi bez domova. 
K obědu byla oblíbená svíčková na smetaně. Klienti Nízko-
prahového denního centra byli obdarováni kávou s koláčem 
a balíčkem s sebou. Poté proběhla beseda s pracovníky fir-
my FOXCONN o možnosti zaměstnání.
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1. ZASTŘEŠENÍ VENKOVNÍ TERASY PRO 
KLIENTY DOMOVA SIMEON 

Projekt finančně podpořili ČEPS, a.s. částkou 150.000,- Kč 
a Pardubický kraj částkou 120.000,- Kč. Díky zastřešení mo-
hou klienti trávit více času venku nejen v horkých letních 
dnech, ale i za jarních a podzimních dešťů. 

2. NADACE ČEZ Z PROGRAMU PODPORA 
REGIONŮ POMOHLA OPRAVIT HŘIŠTĚ

Částku 272.000,- Kč schválila Nadace ČEZ na realizaci 
projektu Bezpečné multifunkční sportoviště s povrchem. 
Úprava povrchu hřiště proběhla v Jungmannově ulici. Hři-
ště využívají především uživatelé NZDM-Free klub a Domu 
na půli cesty. 

3. MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V 
PODPOŘIL AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY 
A MATKY S DĚTMI 

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardu-
bicích získal částku 4.635,- Kč na realizaci projektu „Duben 
– měsíc Země“. Cílem projektu byla realizace vzdělávacích 
aktivit. Aktivity byly zaměřené na poznávání planety Země 
a ochranu přírody. 

4. VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY 
HAVLOVÉ PODPOŘIL VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍKŮ DOMOVA SIMEON 

Projekt „Vzděláváním k lepšímu porozumění“ získal pod-
poru ve výši 32.590,- Kč. Pracovníci Domova Simeon tak 

absolvovali 2 celodenní kurzy. Jeden z našich kolegů také 
za částečné podpory Výboru dobré vůle absolvoval Kurz 
pro pracovníky v sociálních službách. 

5. ELEKRÁRNY OPATOVICE, A.S. 
PODPOŘILA NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ 
CENTRUM

 V soutěži o finanční dary 2019, kterou vyhlašuje spo-
lečnost Elektrárny Opatovice, a.s. jsme vyhráli částku 
90.000,- Kč na realizaci projektu „Čističky vzduchu pro 
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší“. 
Tyto profesionální čističky jsou schopné ze vzduchu od-
stranit veškeré alergeny, škodlivé částice (viry, bakterie, 
plísně) a v neposlední řadě také nepříjemné a obtěžující 
pachy všech druhů. 

6. VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY 
HAVLOVÉ PODPOŘIL AZYLOVÝ DŮM VE 
VYSOKÉM MÝTĚ 

„V novém kabátě“, další projekt podpořený Výborem dob-
ré vůle - Nadací Olgy Havlové, a to částkou 40.000,- Kč. Cí-
lem projektu bylo získat finance na výmalbu prostor Azy-
lového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě. 

7. VÁNOCE V AZYLOVÉM DOMĚ 
PODPOŘENY MĚSTSKÝM OBVODEM 
PARDUBICE V 

Projekt Městského azylového domu pro ženy a matky 
s  dětmi v Pardubicích „Vánoce v azylovém domě“ získal 
podporu 10.000,- Kč z dotací Městského obvodu Pardubice 
V. Za tuto částku byly realizovány aktivity pro děti, jako je 

PODPOŘENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY
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výroba přání a výzdoba azylového domu, na které se podí-
lely maminky s dětmi. 

8. VELICE ÚSPĚŠNÁ BURZA  
FILANTROPIE V PARDUBICÍCH 

Projekt „Psychologická pomoc dětem z Dětského centra“ 
uspěl u donátorů a získal částku celkem 60.000,- Kč. Pro-
jekt podpořila Nadace J&T částkou 30.000,- Kč, ČSOB Pojiš-
ťovna, a.s částkou 5.000,- Kč, ERA, a.s. částkou 5.000,- Kč, 
Město Pardubice podpořilo projekt částkou 10.000,- Kč, 
podpora Pardubického kraje činila 10.000,- Kč. 

9. SPOLEČNOST PHARMOS, A.S. 
OBDAROVALA OŠETŘOVATELSKOU 
SLUŽBU 

Zdravotnický sortiment v částce 14.016,- Kč, to je podpo-
ra společnosti PHARMOS, a.s. v roce 2019. 

10. BERTÍCI A HLASOVÁNÍ 
V OBCHODNÍCH DOMECH ALBERT 

Projektu Dětské centrum přineslo hlasování částku 
35.000,- Kč. Dětské centrum je součástí Městského azy-
lového domu pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. Je 
určeno dětem od 0 let a jejich matkám, které žijí v azylo-
vém domě. 

11. SPOLEČNOST ALZA.CZ A.S. 
OBDAROVALA DOMOV SIMEON 

Alza.cz a.s. darovala Domovu Simeon do pokojů pro kli-
enty 5 ks televizorů s připojením DVBT-2 v celkové částce 
33.686,- Kč. 

12. SKUPINA ČEZ, A.S. HLAVNÍM 
PARTNEREM XVI. BENEFIČNÍHO VEČERA 
PRO SKP-CENTRUM, O.P.S. 

V neděli 8. prosince se uskutečnil v pořadí již XVI. be-
nefiční večer, tentokrát ve Společenském sále pardubické 
radnice. Akce byla podpořena částkou 30.000,- Kč. 

13. OBČANÉ MĚSTA HORNÍ JELENÍ 
PODPOŘILI MĚSTSKÝ AZYLOVÝ DŮM PRO  
ŽENY A MATKY S DĚTMI V PARDUBICÍCH

V prosinci občané města Horní Jelení realizovali sbírku ob-
lečení, hraček, hygienických potřeb, ale i financí pro Městský 
azylový dům pro ženy a matky v Pardubicích. Vybraná částka 
byla 30.000,- Kč. 

14. TAŽENÉ KONSTRUKCE SPOL. S.R.O. 
PARTNEREM SKP-CENTRUM, O.P.S. 

 Společnost TAKO podpořila naši činnost částkou 30.000,- Kč. 
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Poděkování firmám, nadacím a soukromým dárcům za finanční i materiální dary 
(dle abecedního pořadí)

Velké díky patří vám všem, kdo jste v roce 2019 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 klientům zachováte přízeň i v dalších letech.

PODĚKOVÁNÍ

PROFI CREDIT Czech, a.s.

Rejentová Jiřina

Ročeň Vlastimil, Ing.

Sodomka Roman, Ing.

Staňková Lucie

Špaček Petr J.

TANAK, s.r.o.

Tažené konstrukce, spol. s.r.o.

TVAR, výrobní družstvo Pardubice

Víšek Martin

Vojtěchovský Luděk

Výbor dobré vůle  
– Nadace Olgy Havlové

Zvonařská dílna  
Tomášová - Dytrychová

Kojzar Jiří, Ing.

Kubelka Tomáš

Kvirenc Martin, Ing.

Macela Miloslav, PhDr.

Město Horní Jelení  
– sbírka občanů města

Město Vysoké Mýto

Městský obvod Pardubice II

Ministrová Ludmila

Nadace ČEZ

Nadace J&T

Nadační fond Albert

PHARMOS, a.s.

Petera František, Ing.

Píšová – Slavíková Jitka

Alza.cz a.s.

Baborák Ivan

Baboráková Jana

Čejková Darja

ČEPS, a.s.

ČEZ, a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s.,  
člen holdingu ČSOB

Elektrárny Opatovice, a.s.

Fajfrová Gabriela

Fürstová Míla

Glass studio Müller

Hrouzková Šárka

Izer Zdeněk

Juračka Petr Jan, Mgr. PhD.

DĚKUJEME  

I VŠEM DÁRCŮM,  

KTEŘÍ SI NEPŘÁLI  

BÝT JMENOVÁNI.
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HLAVNÍ POSKYTOVATELÉ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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