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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Støedisko køesanské pomoci Horní
Poèernice je církevní neziskovou
organizací s pùsobností na území
hlavního mìsta Prahy.

Vize
Vizí Støediska køesanské pomoci Horní
Poèernice je napomoci rodinì v nouzi k
jejímu uzdravení a vyrovnat šance pro
bìžný život našich klientù ve
spoleènosti.

Poslání
Posláním Støediska je poskytování
kvalitních holistických sociálních služeb
lidem sociálnì vylouèeným nebo
ohroženým. Naslouchat jejich
potøebám, pøinášet køesanské
hodnoty a napomoci spoluvytváøení
místní komunity.

Cíl
Cílem Støediska køesanské pomoci
Horní Poèernice je pomoci klientùm s
øešením nepøíznivé životní situace.

Vedení a správa støediska
Správní rada
Správní rada pracovala v r. 2011 ve
složení: Prof. Jan Macek - pøedseda
Správní rady a jako èlenové PhDr.
Venuše Èerná, Mgr. Kateøina Mošová,
Mgr. Radislav Novotný, Ing. Jan
Procházka, Jaroslav Kuneš, Martin
Švehla. Správní rada se sešla ke svým
samostatným jednáním celkem 4x.

SLOVO ÚVODEM
Motto:
Žádáme vás, bratøí, abyste uznávali ty, kteøí mezi vámi pracují, jsou vašimi
pøedstavenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro
jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratøi, kárejte
neukáznìné, tìšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mìjte trpìlivost.
Hleïte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou
a vùèi všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností
dìkujte, nebo to je vùle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte,
prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se
chraòte v každé podobì. Sám Bùh pokoje nech vás cele posvìtí a zachová
vašeho ducha, duši i tìlo bez úrazu a poskvrny do pøíchodu našeho Pána Ježíše
Krista. Vìrný je ten, který vás povolal; on to také uèiní.
1.Ts. 5, 12-24
Rok pøi intenzivní práci uteèe jako voda. Máme tu rok nový, již trochu pokroèilý a
je tøeba se za tím uplynulým poohlédnout. Co se nám povedlo, èím jsme jen tak
prošli a pokud jsme udìlali nìkde chyby, jak se z nich pouèit.
Rok 2011 byl rokem významné události. Ve spolupráci s majitelem objektu,
Evangelickou církví metodistickou jsme zahájili opravu budovy Zámku. Nechci
tím zastínit služby, poskytované støediskem, ale musím konstatovat, že se to
všech služeb dotklo. Rozsah prací stále ještì probíhající rekonstrukce je
obrovský. Kompletní oprava støechy vèetnì výmìny tašek, pøestavba prvního
patra na kanceláøe administrativy, generální oprava pøízemí pro volnoèasové
aktivity, potøeby ubytování a spoleèného zázemí dospìlých a dìtských uživatelù
azylového domu. Z tohoto dùvodu jsme museli snížit poèet ubytovacích míst pro
klienty, omezili prostor peèovatelské služby a pøestìhovali klubovnu seniorù a
dìtí. Kromì toho ještì neustálý stavební ruch, velký pohyb vozidel stavby,
prach, bláto… ale zvládli jsme to. Proto všem zamìstnancùm dìkuji. Pracovat v
sociálních službách je hodnì nároèné. Pracovat navíc v neustálém ruchu je ještì
mnohem nároènìjší.
Ve dnech, kdy píšu tento úvodník, mi zbývá ve funkci øeditele již jen nìkolik
málo dní. Pøed dvìma a pùl lety jsem nastoupil a zaèal se uèit, co je to praktická
sociální práce. Tyto roky byly pro mne velkým pøínosem, hodnì mi daly.
Závìrem bych rád podìkoval svým spolupracovníkùm za jejich práci.
Pracovnicím v peèovatelské službì za jejich lidský pøístup k seniorùm,
pracovníkùm v azylovém domì za trpìlivost s klienty, pracovníkùm
administrativy za poctivou práci a svým zástupcùm za pomoc s øízením a
smìrováním èinnosti SKP HOPO.
Pøeji støedisku, aby dál pøinášelo pomoc potøebným, všem jeho pracovníkùm
hodnì radosti z vykonané práce a svému nástupci moudrost a Boží požehnání.
Ing. Jan PROCHÁZKA
øeditel Støediska køesanské pomoci Horní Poèernice
prochazka@skphopo.cz
tel. 603 289 101
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CO NABÍZÍME
Lidem se sociálním
znevýhodnìním
- Azylový dùm pro rodiny s dìtmi
- Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny
s dìtmi
- Zamìstnání pro uživatele azylového
domu a další znevýhodnìné osoby
- Vzdìlávací programy, psychoterapii,
pedagogicko psychologické
poradenství a diagnostiku pro uživatele
našich služeb
Seniorùm a zdravotnì postiženým
- Peèovatelskou službu
Pro klienty a tým pracovníkù
støediska
- Duchovenskou službu
V rámci volnoèasových aktivit
- Klub seniorù Støediska køesanské
pomoci Horní Poèernice
- Dìtské programy pro klienty
azylového domu

SCHÉMA ORGANIZACE
Správní rada
Øeditel
Výkonná rada
Manažer
kvality

Úsek služeb
sociální
péèe

Úsek služeb
sociální
prevence
Azylový
dùm
Sociálnì
aktivizaèní služby
pro rodiny
s dìtmi

Socio terapeutické
a komunitní
služby
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Peèovatelská
služba

Úsek
administrace,
ekonomiky
a provozu

Úsek øízení
zdrojù

Úsek metodické,
psychologické a
duchovenské
péèe

Sekretariát

Øízení
grantových
projektù

Metodické
vedení

Ekonomika
a úèetnictví

Fundraising

Psychologické
služby

Údržba
a doprava

Vztahy
s veøejností

Duchovenské
služby
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AZYLOVÝ DÙM PRO RODINY S DÌTMI
V roce 2011 jsme poskytli naše služby spojené s azylovým bydlením celkem 90
klientùm a jejich 108 dìtem. Specifikem našeho azylového domu je pøijímání
celých rodin (matka, otec a dìti). Cílovou skupinou jsou rodièe, kteøí mají
vìtšinou špatné uplatnìní na trhu práce, dùvodem je žádná nebo nízká
kvalifikace. Žijí déle než rok ze sociálních dávek a nejsou schopni platit nájemní
bydlení. Druhou skupinou jsou samostatné matky, které se dostaly do dluhové
pasti nebo jejich pøedchozí soužití s partnerem bylo ohrožující pro nì i pro dítì.
Délka pobytu jedné rodiny v zaøízení mùže být 12 mìsícù. Pro naše klienty jsme
mìli k dispozici 21 pokojù, z toho patnáct pokojù bylo urèeno pro úplnou rodinu
(matka, otec, dìti) a šest pokojù pro samostatné matky s dìtmi. Naše denní
kapacita byla 75 klientù vèetnì dìtí.
S klienty je pracováno aktivnì v nepøetržitém provozu. Denní individuální práci
poskytují sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách v pracovní dny
od 8:00 do 23:00. V noci a bìhem víkendu je k dispozici pracovník v sociálních
službách.
Naším cílem je poskytnout rodinì zázemí, odbornou a také lidskou podporu.
Ukázat cestu, která není na pomyslném dnì spoleènosti, umožnit klientùm
nalézt vlastní hodnoty a zlepšit péèi o dìti, podpoøit rodinu v dalším vzdìlávání
dìtí. Maminky se uèí hrát si se svými dìtmi a rozvíjet u nich pøedškolní
dovednosti, zároveò tím zlepšují svou rodièovskou roli. U otcù je kladen dùraz
na formování, podporu i nácvik pracovních dovedností. Podporou otcù v
aktivním zajišování rodiny (výchova dìtí, role živitele) umožòujeme zachovat
model tradièní rodiny.
Kromì základního poradenství a podpory v individuálním plánování se mohli
naši klienti zúèastnit pravidelných komunitních setkání.
Bc. Irena LUKÁÈOVÁ
vedoucí azylového domu
lukacova@skphopo.cz, azyl@skphopo.cz
tel. 281 091 713, 734 393 597
S klienty a jejich dìtmi v Azylovém domì dále pracovali:
Bc. Irena Lukáèová, Ivana Kozderková, Dis., Monika Žáková, Štìpán Vodenka
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SOCIÁLNÌ AKTIVIZAÈNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DÌTMI
Naši pracovníci pracovali s klienty v jejich rodinném prostøedí, s jednotlivými
èleny (otec, matka, dìti). Práce s rodinou se soustøeïuje na podporu a nácvik
rodièovských dovedností rodièù pøedškolních dìtí a rozvoje sociálních
dovedností u dìtí školního vìku za úèelem zvýšení školní úspìšnosti dìtí ze
sociálnì slabých rodin. Cílem je celková zmìna nevhodných životních vzorcù.
Podpora a poradenství psychologù posiluje u klientù samostatné rozhodování a
zvyšování aktivního pøístupu k životu. V rámci sociálnì aktivizaèních služeb pro
rodiny s dìtmi a volnoèasových aktivit probíhalo cvièení s pøedškolními dìtmi a
jejich rodièi, hudební klub (pro všechny klienty), pravidelná pøíprava na
vyuèování a zkoušky.
Bc. Irena LUKÁÈOVÁ
vedoucí sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
lukacova@skphopo.cz, azyl@skphopo.cz
tel. 281 091 713, 734 393 59
S klienty a jejich dìtmi dále pracovali: Bc. Irena Lukáèová,
Ivana Kozderková, Dis., Monika Žáková, Štìpán Vodenka, Ivana Lacinová
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PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA
Naším cílem bylo a je zajistit dùstojné a bezpeèné stáøí seniorù a zachování
standardní kvality života zdravotnì postiženým na území Mìstských èásti Prahy
14 a Prahy 20. V roce 2011 jsme obsloužili 65 klientù, kterým bylo dovezeno
8393 obìdù a poskytnuta péèe v rozsahu 295 hodin. Naší cílovou skupinou jsou
osoby, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického
onemocnìní nebo zdravotního postižení a rodiny s dìtmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 75 klientù.
V rámci volnoèasových aktivit Støediska køesanské pomoci Horní Poèernice,
mohli senioøi navštìvovat pravidelnì každý týden Klub seniorù. Program byl
velmi rozmanitý, naplnìný rukodìlnou èinností, pøednáškami z øad laické i
odborné veøejnosti, výlety na zámek Kaèina a Sychrov, ale také pøíjemným
popovídáním si v komunitì lidí, kteøí k sobì mají blízko.
Mgr. Vendula STAROSTOVÁ, vedoucí peèovatelské služby
starostova@skphopo.cz, pecovatelka@skphopo.cz
tel. 281 091 718, 605 385 377
S klienty peèovatelské služby pracovali:
Mgr. Vendula Starostová, Denisa Haškovcová, Šárka Jandovská
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NOVINKY A POSTØEHY, O KTERÉ STOJÍ ZA TO SE PODÌLIT
Leden
Z projektu prevence kriminality byly
zakoupeny deskové spoleèenské hry,
hry do konzole a výtvarné potøeby.
Únor
Peníze z nadace Divoké husy byly
použity na úpravu nové hudební
zkušebny pro uživatele azylového
domu.
Klub seniorù SKP ve ètvrtek navštívila
starostka pí. Moravcová a radní pí.
Štrobová.
Bøezen
Dìtský karneval pro dìti žijící v
azylovém domu.
Duben
Pro klienty azylového domu probìhla
pøednáška na téma úrazy dìtí a
nutnost rodièovského dohledu.
Kvìten
Dìti z azylového domu v doprovodu
pracovníkù azylového domu byly na
promítání dìtského filmu v kinì
Lucerna.
Výlet seniorù na zámek Kaèina.
Èerven
Probìhlo setkání seniorù a
zamìstnancù SKP HOPO.
Èervenec
Probìhl interní audit sociálních služeb.
Dobrovolníci z VIM teamu z USA
navštívili SKP HOPO.
Srpen
Dne 23. 8. 2012 SKP HOPO úspìšnì
prošlo kontrolním auditem systému
øízení kvality dle ISO 9001,
provedeným nezávislou certifikaèní
spoleèností CERT ACO. Pøi auditu
nebyly shledány žádné nedostatky a
byla tak potvrzena vysoká kvalita
námi poskytovaných služeb.
Dìti našich klientù se vrátily plné
zážitkù z letního tábora „Expedice
Protivín" organizovaného pracovníky
SKP HOPO.
Na konci srpna probìhlo pro dìti z
azylového
domu „Louèení s létem".
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Pro dìti byly pøipraveny hry, ukázky
bojového umìní a zahrála živá kapela.
Záøí
Výlet dìtí na horu Øíp.
Slavnostní otevøení hudební zkušebny
pro uživatele azylového domu.
Na Svatoludmilských trzích v Horních
Poèernicích byly pøedstaveny drobné
výrobky dìtí a maminek z azylového
domu a výrobky seniorek z klubu
seniorù.
Setkání pracovníkù organizace se
sponzory, se seniory a s dìtmi
azylového domu, které zahrály
pohádku o Øepì.
V rámci dìtského klubu dìti vyzdobily
kresbami stìnu klubovny budovy C.

Øíjen
Fotbalové utkání mezi AD SKP HOPO a
AD Šromova.
Hereèka paní Dolinová si popovídala a
zazpívala se seniory z Klubu seniorù
SKP HOPO.
Výlet seniorù na zámek Sychrov.
Prosinec
Naše Støedisko navštívil Mikuláš,
andìl a èert s nadílkou pro dìti.
Vánoèní komunita.
Výstava výrobkù dìtí z Klubíèka
v prostoru divadla Horních Poèernic.

DUCHOVENSKÁ SLUŽBA
Již druhým rokem jsem poskytoval duchovní službu v SKP HOPO jako kaplan na
polovièní úvazek. Jsem pøidìlený Evangelickou církví metodistickou (ECM) pro
službu klientùm azylového domu a týmu pracovníkù støediska. Mým úkolem je
být klientùm k dispozici a provázet je krizovými situacemi, být jim oporou pøi
øešení vlastních vztahù, problémù v rodinì, pøi potýkání se samotou a pøi
zvládání zmìn v jejich životì. Pøíchodem do azylového domu poèínaje a jejich
odchodem konèe. Také jim poskytuji protiváhu k sociální a psychologické péèi.
Jsem nezávislý na vedení a sociálních pracovnících. V minulém roce jsem
klientùm každý ètvrtek pøinášel krátké zamyšlení nad Biblí ve srozumitelné
formì bìhem jejich spoleèného komunitního setkání. Èasto jsem potom
navazoval osobními rozhovory. Krátké promluvy jsem mìl také bìhem páteèní
porady pracovníkù støediska. Pøed touto poradou jsem vedl pravidelnou
modlitební chvíli.
Mám velmi dobré zkušenosti se spoluprací s týmem pracovníkù zejména s
psychology a sociálními pracovníky azylového domu a mohu øíci, že se
kaplanská služba dobøe etablovala mezi ostatní služby, které støedisko svým
klientùm nabízí. Rozhovoru se mnou využívají také èlenové týmu.
Po pøijetí do støediska se každému klientovi pøedstavím a mluvím o své službì, a
jak ji lze využít, èasto se dozvím o tom, v jaké situaci se nachází. Na tento
rozhovor pak navazuji bìhem pobytu klienta v azylovém domì. Nìkteøí mou
službu pak využívají pravidelnì, jiní nikoliv. Mým hlavním úkolem je vyslechnout
a být s nimi. Vìtšina z nich to výraznì oceòuje. Pøi rozhovorech je také zvu na
bohoslužby, modlím se s nimi a ukazuji jim perspektivu života z pohledu víry. Pro
vìøící zprostøedkovávám kontakt s jejich vlastní denominací nebo je povzbuzuji
k návštìvì farnosti, kde se cítí pøijímaní. Myslím, že mají ke kaplanovi dùvìru,
což vede k novým možnostem jak jim pomoci.
V prùbìhu roku jsem také spolupracoval s odpovìdným duchovním ve farnosti
ECM v Horních Poèernicích. Jedenkrát za 2 mìsíce jsme pøesouvali bohoslužby z
místního sboru do spoleèenské místnosti klientù ve støedisku. Chtìli jsme tak
být klientùm ve støedisku s bohoslužbami blíže, nìkteøí je skuteènì navštívili. Po
stavebních úpravách byly tyto prostory výraznì zmenšeny, proto jsme
setkávání pøerušili. Po úpravách je chceme od jara opìt využívat pro bohoslužby
pøímo ve støedisku.
Klienti si na službu kaplana zvykli, vyhledávají ji a
obèas ji využívají i ti, kteøí již ze støediska odešli, s
nìkterými jsem v pravidelném kontaktu. Podle
ohlasù uživatelù této služby jsou pro práci kaplana
v SKP HOPO otevøené dveøe s možností ji nadále
rozvíjet.

Mgr. Filip GÄRTNER , kaplan
gartner@skphopo.cz
tel. 281 091 715, 736 248 702
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ZAMÌSTNÁNÍ PRO UŽIVATELE AZYLOVÉHO DOMU
A DALŠÍ ZNEVÝHODNÌNÉ OSOBY
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpoètem
hlavního mìsta Prahy v rámci Operaèní program Praha – Adaptabilita

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Projekt byl urèen nezamìstnaným a nezamìstnaností ohroženým osobám uživatelùm azylového domu Støediska køesanské pomoci Horní Poèernice a
dalším klientùm, žijícím na území Prahy, znevýhodnìným pøi vstupu na trh
práce. Znevýhodnìným osobám bylo poskytnuto poradenství a pomoc pøi
vyhledávání pracovních míst, úèastnili se kurzù pracovnì právního a sociálnì
právního minima, absolvovali výuku základních poèítaèových dovedností a
trénink pracovních dovedností. Sociální pracovníci pomáhali klientùm pøi
nácviku komunikace a vyøizování potøebných telefonických hovorù se
zamìstnavateli a úøady. Projekt pøispìl ke zlepšení postavení cílové skupiny na
trhu práce a umožnil znevýhodnìným osobám nalézt a udržet si zamìstnání.
Ing. Radmila PELNAØOVÁ, zástupce øeditele
pelnarova@skphopo.cz
tel. 281 927 191, 723 200 849
Na projektu spolupracovali: Ing. Radmila Pelnaøová, PhDr. Roman Èepelák,
Bc. Jana Tvrdková, Mgr. Filip Gärtner, Bc. Irena Lukáèová,
Ivana Kozderková, Dis., Jana Procházková, Miloš Jaroš, Jaroslav Slanec
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PREVENCE KRIMINALITY
V roce 2011 jsme dále realizovali projekt Prevence kriminality financovaný z
rozpoètu hl. mìsta Prahy.
Náplní projektu Prevence kriminality SKP HOPO byla celoroèní kontinuální
èinnost s nezletilými a mladistvými, kteøí jsou se svými rodièi ubytováni v
azylovém domì Støediska køesanské pomoci Horní Poèernice.
Uskuteènila se:
· Pravidelná setkávání dìtí a mladistvých v prùbìhu pracovního týdne ( 5
x týdnì 2 hodiny) pod vedením vedoucích volnoèasových aktivit, kterých se
úèastnilo 5 – 11 dìtí.
Náplní byly:
· tvoøivé èinnosti (malování na sklo, výroba výtvarných objektù z papírù, textilu,
výroba ozdob a šperkù z korálkù, malování kreslení apod.),
· výroba keramiky pod vedením dobrovolníka,
· hraní spoleèenských her a besedy zamìøené na posilování zdravého životního
postoje, zásad slušného chování a na osvojování si pozitivního zpùsobu trávení
volného èasu,
· hraní her pro rozvoj pohybových a intelektuálních schopností na konzole
Nintendo Wii,
· nácvik vystoupení na spoleèenské akce komunit azylového domu a
organizace, podporujících dìti v zaèleòování se do spoleènosti a utváøející v nich
pocit sebedùvìry,
· sportovní aktivity zamìøené na rozvoj motorických schopností, získávání
správných návykù pro týmovou spolupráci, vystupování v kolektivu, pøijímání a
podrobování se vùli vìtšiny, autority, atd.,
· pomoc dìtem, ale i rodièùm s navázáním spolupráce s dìtmi pøi psaní
domácích úkolù a douèováním školní látky, což vedlo k zlepšení školního
prospìchu dìtí.
· Klub pro školní dìti
· Jednodenní akce ve dnech školního volna: návštìvy kin, celodenní
výlety s kulturní tématikou, sportovní utkání.
· Výjezd dìtí: Od 8. -12. 8. 2011 jeli dva pracovníci SKP HOPO s devíti dìtmi z
azylového domu na výjezd do Protivína, sponzorovaný z vìtší èásti naším
dárcem. Na výjezdu probíhaly každodenní aktivity formou výletù, sociálnì
psychologických, motorických, kreativních, spoleèenských a sportovních her.
Dìti také pomáhaly s pøípravou jídla a péèí o domácnost. Tyto èinnosti byly
zamìøeny na prohloubení sociálních návykù a zásad slušného chování dìtí.
· Spolupráce s psychology zamìøená na výbìr vhodných programù a
zpùsobù jejich realizace, odpovídající potøebám dìtí, které se aktivit úèastní.
Ivana KOZDERKOVÁ, Dis., sociální pracovnice azylového domu
kozderkova@skphopo.cz, azyl@skphopo.cz
tel. 281 091 714, 734 393 597
Na projektu se podíleli:
PhDr. Roman Èepelák, Ivana Kozderková, Dis., Ivana Lacinová
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FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE

FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE

Støedisko køesanské pomoci Horní Poèernice je financováno z veøejných
zdrojù, z darù individuálních dárcù, firem a nadací a z úhrad uživatelù za sociální
služby. Provoz støediska je materiálnì významnì podporován také
zøizovatelem, Evangelickou církví metodistickou, a to formou daru pøevážné
èásti nájmu areálu v Horních Poèernicích.
V roce 2011 získalo SKP HOPO finanèní podporu na realizaci projektù azylového
domu, sociálnì aktivizaèních služeb pro rodiny s dìtmi, peèovatelské služby,
Prevence kriminality SKP HOPO, Klubu seniorù SKP HOPO a Klubu dìtí
azylového domu z následujících veøejných zdrojù:

Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Magistrát hlavního mìsta Prahy
Mìstská èást Praha 5
Mìstská èást Praha 6
Mìstská èást Praha 8
Mìstská èást Praha 10
Mìstská èást Praha 14
Mìstská èást Praha 20

Dále tyto služby a aktivity finanènì
podpoøili:
Fund for Mission in Europe
Nadace Divoké husy
Partners For Life Plannig, a.s
AC-T servis, spol. s r. o.
Produkce – Jiøí Výška
Rothlehner pracovní plošiny s. r. o.
Stachema Kolín s. r. o.
Projekt Zamìstnání pro uživatele azylového domu a další znevýhodnìné osoby
byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpoètem hlavního mìsta
Prahy v rámci Operaèní program Praha – Adaptabilita

10

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE
Finanèní dary:
Procházka Jan, Procházka Petr, Kacafírek Luboš, Luèan Pavel, Maláè Vlastislav,
Pelnaøová Radmila
Bezplatným uveøejnìním èlánkù nás podpoøily èasopisy Devítka,
Hornopoèernický zpravodaj, Listy Prahy 14 a Slovo a život.
Podìkování patøí panu Píšovi z Místního hospodáøství radnice Prahy 20.
Vìcné dary:
Roman Èepelák, Jiøí Èerný, Božena Dalecká, Tereza Devátá, Denisa
Haškovcová, Eliška Janouchová, maminky ze Zelenèe, Kvìta Moravcová,
Miroslav Nìmec, Radka Pelnaøová, Hana Pospíšilová, Jana Procházková,
Gabriela Sellingerová, Jana Simaichlová, Jiøí Spilka, Vladimír Straka, Lenka
Šimáèková, Jana Tvrdková a další, kteøí si nepøejí být uvedeni.
A.S.A.
Dìtské centrum Sluníèko Odolená Voda
Globus ÈR
MUM o.s.
UNICONT
firma Pepino - PhDr. Tomáš Øebíèek
firma Strojservis IVECO
firma Wertheim - clasical sports clothing
velvyslanectví Finské republiky
Metrostav – zapùjèené 2 buòky
Dar dobrovolnické práce:
Práce èlenù správní rady.

Dar pøevážné èásti nájmu areálu v Horních Poèernicích:
Evangelická církev metodistická

Tímto dìkujeme všem donátorùm, individuálním dárcùm, dobrovolníkùm a
všem, kdo nás jakkoliv podpoøili. Podìkování patøí také všem zamìstnancùm,
externím spolupracovníkùm a správní radì.
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75 lùžek

Zdroje
financování
v roce 2011

MÈ
Zøizovatel
Uživatelé
Dary

MPSV
MHMP

8%
8%
0%
8%

4%
17%
13%
3%

7 480 840 Kè
41%
21%

Zahájení služby

Kapacita v roce 2011

Náklady služby v roce 2011

1999

1999

Cílová skupina

ambulantní - 150 uživatelù,
terénní - 20 uživatelù
845 489 Kè
60%
15%

Rodiny s dìtmi
v obtížných sociálních situacích.

Matky, otcové, rodièovské páry peèující
o dítì, které se ocitly v nepøíznivé
sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení.

Cíl

Udržení, aktivizace, stabilita
a prosperita rodiny.

V souladu se sociálnì - právní ochranou
dìtí usilujeme o zachování rodin
a obnovení jejich narušených funkcí
poskytováním odpovídajících
ambulantních nebo terénních služeb.

Azylový dùm v Horních Poèernicích
poskytuje pobytové a sociální služby
na pøechodnou dobu osobám
v nepøíznivé sociální situaci spojené
se ztrátou bydlení a podporuje
jejich sociální zaèleòování.

Pomocí individuálního plánu snižovat
závislost uživatelù služeb na systému
sociální pomoci a podporovat je
v aktivním øešení vlastní situace.

Poslání

Sociálnì aktivizaèní služby
pro rodiny s dìtmi

Azylový dùm

5%

33%

3%

26%

1 861 620 Kè
33%
0%

75 uživatelù

1999

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají
sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku,
chronického onemocnìní nebo
zdravotního postižení a rodiny s dìtmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služby poskytujeme
v Praze - Horních Poèernicích a okolí.

Zabezpeèit chod domácnosti uživatelù
a asistenci pøi èinnostech, které kvùli
své sociální situaci, postižení èi stáøí
nemohou vykonávat sami.

Peèovatelská služba Støediska køesanské
pomoci Horní Poèernice pomáhá seniorùm, zdravotnì postiženým a rodinám
s dìtmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby, zachovat standardní
kvalitu života v jejich domácím prostøedí.

Peèovatelská služba

PØEHLED SLUŽEB SKP HOPO
FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE

PØEHLED ZAMÌSTNANCÙ
funkce

telefon

mobil

e-mail

SKP HOPO
informace

281 927 191-2
fax:
281 091 712

734 393 598

info@skphopo.cz

øeditel
PROCHÁZKA Jan, Ing.

sekretariát:
281 927 191-2

603 289 101

jan.prochazka
@skphopo.cz

739 088 805

Iveta.cepelakova
@seznam.cz

manažer kvality
ÈEPELÁKOVÁ Iveta, Ing.
zástupce øeditele, vedoucí úseku
služeb sociální prevence, psycholog
ÈEPELÁK Roman, PhDr.

sekretariát:
281 927 191-2

603 494 683

cepelak
@skphopo.cz

zástupce øeditele, vedoucí úseku
služeb sociální péèe, vedoucí úseku
pro ekonomiku a provoz
PELNAØOVÁ Radmila, Ing.

sekretariát:
281 927 191-2

723 200 849

pelnarova
@skphopo.cz

sekretariát
PROCHÁZKOVÁ Jana

281 091 711

734 393 598

sekretariat
@skphopo.cz

vedoucího Azylového domu,
LUKÁÈOVÁ Irena, Bc.

281 091 713

734 393 597

lukacova
@skphopo.cz

sociální pracovnice
Azylového domu
KOZDERKOVÁ Ivana, DiS.

281 091 714

734 393 597

kozderkova
@skphopo.cz

pracovnice v sociálních službách
Azylového domu
ÈEPELKOVÁ Marta

281 091 713

734 393 597

cepelkova
@skphopo.cz

sociální pracovnice
Azylového domu
ŽÁKOVÁ Monika

281 091 713

734 393 597

zakova
@skphopo.cz

kaplan
GÄRTNER Filip, Mgr.

281 091 715

736 248 702

gartner
@skohopo.cz

vedoucí Peèovatelské služby,
vztahy s veøejností, fundraising
STAROSTOVÁ Vendula, Mgr.

281 091 718

605 385 377

starostova
@skohopo.cz

pracovnice v sociálních službách –
Peèovatelská služba
HAŠKOVCOVÁ Denisa

281 091 718

605 385 377

haskovcova
@skphopo.cz

pracovnice v sociálních službách –
Peèovatelská služba
JANDOVSKÁ Šárka

281 091 718

605 385 377

jandovska
@skphopo.cz

úèetní
KOSTROUNOVÁ Marie
úèetní, ekonomické a
personální práce
NEVRLÁ Dana, Ing.
pracovník v sociálních službách,
údržba
KUDÌLKA Roman

281 927 191-2

kostorounova
@skphopo.cz

281 927 191-2

nevrla
@skphopo.cz

281 091 715

kudelka
@skphopo.cz
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FINANCOVÁNÍ
ORGANIZACE
FINANÈNÍ ZPRÁVA: PØÍJMY V ROCE
2011
%

Zdroje pøíjmù

Pøíjmy

OPPA (ESF a HMP)

2 974 261

20,96%

MPSV

4 405 000

31,05%

HMP

2 016 900

14,22%

MÈ Praha 5

150 000

1,06%

MÈ Praha 6

30 000

0,21%

MÈ Praha 8

36 000

0,25%

MÈ Praha 10

40 000

0,28%

MÈ Praha 14

320 000

2,26%

MÈ Praha 20

268 000

1,89%

Pøíspìvek zøizovatele

1 774 030

12,50%

Dary od fyzických a právnických osob

372 287

2,62%

Úhrady uživatelù sociálních služeb

1 683 119

11,86%

Ostatní

118 517

0,84%

Celkem pøíjmy

14 188 114

100,00%
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FINANÈNÍ ZPRÁVA: NÁKLADY V ROCE 2011
Název položky

Náklady

Spotøeba materiálu

1 652 455

12,00%

Spotøeba energie

1 215 480

8,82%

Opravy a údržba

692 001

5,02%

Cestovné

36 290

0,26%

Náklady na reprezentaci

9 272

0,07%

Služby

3 949 935

28,67%

%

Mzdové náklady

4 368 419

31,71%

Zákonné sociální pojištìní

1 409 968

10,23%

Ostatní sociální náklady

123 345

0,90%

Danì a poplatky

11 178

0,08%

Dary

69 201

0,50%

Ostatní náklady (pokuty a penále,
kurzové ztráty, manka a škody, jiné)

168 413

1,22%

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

40 495

0,29%

Poskytnuté pøíspìvky

29 525

0,21%

Celkem náklady

13 775 976

100,00%
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHA
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PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY ZA ROK 2011
dle vyhlášky è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991
Sb.,o úèetnictví, ve znìní zákona è. 492/2000 Sb. a zákona è. 353/2001 Sb., jak vyplývá ze
zmìn provedených vyhláškou è. 472/2003 Sb.
Èl. I
1. Název úèetní jednotky: Støedisko køesanské pomoci Horní Poèernice
IÈO: 69 78 01 45
Sídlo: Køovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9
Právní forma: poplatník, který nebyl založen nebo zøízen za úèelem podnikání
Rozhodující pøedmìt èinnosti: charitativní a humanitární èinnost
Statutární orgán: do 30. 4. 2012 - øeditel – Ing. Jan Procházka
od 1. 5. 2012 – øeditel – PhDr. Roman Èepelák
2. Název a sídlo obchodní spoleènosti èi družstva, v nichž má úèetní jednotka vìtší než 20
% podíl na základním jmìní: nevyskytuje se
3. Prùmìrný poèet zamìstnancù v prùbìhu úèetního období: 14,52
Z toho øídících pracovníkù: 1
4. Výše pùjèek, poskytnutých záruk a ostatních plnìní, jak v penìžní, tak v materiální
formì èlenùm statutárních, dozorèích a øídících orgánù, vèetnì bývalých èlenù tìchto
orgánù: nevyskytuje se
Èl. II
1. Zpùsob ocenìní:
a) zásob nakupovaných: poøizovací ceny
b) zásob vytvoøených ve vlastní režii: nevyskytuje se
c) HIM a NHIM vytvoøeného ve vlastní režii: nevyskytuje se
d) pøíchovkù a pøírùstku zvíøat: nevyskytuje se
e) cenných papírù a majetkových úèastí: nevyskytuje se
2. Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny u majetku ocenìného v této cenì a
poøizovaného v prùbìhu úèetního období: nevyskytuje se
3. Druhy vedlejších poøizovacích nákladù, které se obvykle zahrnují do poøizovacích cen
nakupovaných zásob: nevyskytuje se
4. Složky nákladù zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladù:
nevyskytuje se
5. Zmìny zpùsobu oceòování, postupu odpisování: v prùbìhu úèetního období nedošlo ke
zmìnám oceòování, postupu odpisování a úètování
6. Zpùsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro
stanovení výše opravných položek: nevyskytuje se
7. Zpùsob sestavení odpisových plánù pro IM a použité metody pøi stanovení úèetních
odpisù: IM je odepisován obìma metodami, daòové odpisy jsou shodné s úèetními
odpisy. Drobný dlouhodobý majetek v hodnotì do 40 000,00 Kè (nehmotný do 60 000,00
Kè) je jednorázovì odepisován.
8. Zpùsob uplatnìní bìžných kurzù a stálých kurzù (s uvedením termínù jejich zmìn) pøi
pøepoètu údajù v cizích mìnách na èeskou mìnu: pøi pøepoètu cizích mìn na èeskou
korunu byl použit denní kurz ÈNB.
Èl. III
1. HIM a NHIM kromì pohledávek
a) souhrnná výše majetku neuvedena v rozvaze v poøizovacích cenách (pøedmìty
dlouhodobé spotøeby do 40 000 Kè, neuvedené
na úètu 022 nebo 010): nevyskytuje se
b) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: nevyskytuje se
c) majetek v operativním pronájmu, zachycený na podrozvahovém úètu nebo v operativní
evidenci: nevyskytuje se
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d) pøehled majetku, jehož tržní ocenìní je výraznì vyšší než jeho ocenìní v úèetnictví:
nevyskytuje se
e) poèet a nominální hodnota investièních majetkových cenným papírù a majetkových
úèastí v tuzemsku a v zahranièí podle jednotlivých druhù a emitentù: nevyskytuje se
f) finanèní výnosy plynoucí z vlastnictví tìchto cenných papírù a úèastí: nevyskytuje se
g) rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst.1) písm.c) zák. 586/92 Sb. o daních z
pøíjmu ve znìní pozdìjších pøedpisù a poøizovací cenou uvedenou v úèetnictví u
nepenìžních vkladù do obchodní spoleènosti a družstev: nevyskytuje se
2. Pohledávky
a) souhrnná výše pohledávek po lhùtì splatnosti: 0,00 Kè
b) souhrnná výše pohledávek v cizí mìnì (v Kè) a rozpis podle jednotlivých mìn (v cizích
mìnách): nevyskytuje se
c) úhrnná výše pohledávek vyúètovaných v prùbìhu úèetního období (obrat strany MD
pøíslušných úètù pohledávek) k podnikùm ve skupinì s oddìleným vykázáním
pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulù, zejména pùjèky a s rozpisem na
jednotlivé podniky ve skupinì: nevyskytuje se
d) pohledávky kryté zástavním právem, nebo zajištìné jiným zpùsobem: nevyskytuje se
3. Vlastní jmìní
a) zmìny vlastního jmìní v prùbìhu úèetního období: nevyskytuje se
b) rozdìlení zisku, popø. zpùsob úhrady ztráty z pøedcházejícího úèetního období: zisk z
roku 2010 ve výši 636 230,04 Kè byl pøeúètován na úèet 932.10 – nerozdìlený zisk roku
2010
c) vlastní jmìní: 706 957,57 Kè – v roce 2011 beze zmìn
4. Závazky
a) souhrnná výše závazkù po lhùtì splatnosti: 2 400,00 Kè
b) souhrnná výše závazkù v cizí mìnì (v Kè) a rozpis podle jednotlivých mìn (v cizích
mìnách): nevyskytuje se
c) úhrnná výše závazkù vyúètovaných v prùbìhu úèetního období (obrat strany D
pøíslušných úètù závazkù) k podnikùm ve skupinì s oddìleným vykázáním závazkù z
obchodního styku a z ostatních titulù, zejména pùjèky a s rozpisem na jednotlivé podniky
ve skupinì: nevyskytuje se
d) závazky kryté podle zástavního práva: nevyskytuje se
e) závazky, o kterých není úètováno v úèetnictví a které nejsou zahrnuty v rozvaze:
nevyskytuje se
5. Rezervní fondy zákonné a ostatní (úèetní) rezervy oddìlenì za jejich tvorbu a èerpání s
uvedením poèáteèní výše pøíslušné rezervy na zaèátku úèetního období: nevyskytuje se
6. Výnosy z bìžné èinnosti rozvržené podle hlavních èinnosti podniku ve èlenìnína
tuzemsko a zahranièí:
- výnosy ze zahranièí – nevyskytuje se
- výnosy z tuzemska – hlavní èinnost
- výnosy z èinností vyplývajících z poslání organizace – 1 683 119,00 Kè
- pøijaté pøíspìvky a dary – 2 146 317,23 Kè
- pøijaté státní dotace – 10 240 160,63 Kè
- výnosy z tuzemska – vedlejší èinnost – ubytování návštìvníkù lidí bydlících v azylovém
domì – 35 713,00 Kè
V Praze dne 4. 3. 2012
Støedisko køesanské pomoci Horní Poèernice
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ZÁVÌR
Závìrem bych rád podìkoval všem, kdo pøispìli k tomu, aby byl rok 2011 pro
Støedisko rokem stability a spolehlivosti. Rokem mravenèí práce a zvyšujících se
nárokù a požadavkù na zamìstnance Støediska. Podpora, které se nám
dostává, je nezbytnou souèástí naší práce a trvalé udržitelnosti Støediska.
Jan Procházka
øeditel SKP HOPO
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FOTOGALERIE
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KONTAKT

Zøizovatel:
Evangelická církev metodistická
Jeèná 545/19, 120 00 Praha 2
IÈ: 00445240
Støešní organizací je Diakonie
Evangelické církve metodistické
(DiECM), která sdružuje støediska
poskytující celou øadu sociálních
služeb na rùzných místech Èeské
republiky.

Registrace organizace:
Støedisko køesanské pomoci Horní
Poèernice - registrace Ministerstvem
kultury ÈR dne 29.7. 1999 pod èíslem
jednacím 10-021/1999

Kontakt:
Køovinovo nám. 11/16,
193 00 Praha 20
tel: 281 927 191-2
fax: 281 091 712
e-mail: info@skphopo.cz
web: www.skphopo.cz
IÈ: 69780145
bank. spoj.: 248201359/0800
ÈS Praha 9

