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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice je církevní neziskovou organizací s působností na 

území hlavního města Prahy. 

Vize: Vizí Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice je napomoci rodině v nouzi k jejímu 

uzdravení a vyrovnat šance pro běžný život našich klientů ve společnosti.  

Poslání: Posláním Střediska je poskytování kvalitních holistických sociálních služeb lidem sociálně 

vyloučeným nebo ohroženým. Naslouchat jejich potřebám, přinášet křesťanské hodnoty a 

napomoci spoluvytváření místní komunity. 

Cíl: Cílem Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice je pomoci klientům s řešením nepříznivé 

životní situace. 

Vedení a správa Střediska - Správní rada  :  Statutární zástupci Střediska pracovali v r. 2015 ve složení: 

předseda Ing. Jan Harbáček a členové Prof. Ing. Jan Macek - čestný člen , PhDr. Venuše Černá, 

Ing. Jan Procházka, Richard Novák, PhDr. Roman Čepelák, Ing. Jaroslav Trachta, 

Mgr. Josef Červeňák.  

Správní rada se sešla ke svým samostatným jednáním celkem 6x.

SKP HOPO
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice



Vážení přátelé, spolupracovníci, uživatelé a všichni naši příznivci,

možná, že se mi to jen zdá, ale mám intenzivní pocit, že 16. rok Střediska křesťanské pomoci Horní 

Počernice utekl výrazně rychleji než ty předchozí. Nejdříve čas plynul velmi pomalu, to jak jsme 

netrpělivě čekali na výsledky grantů, aby se pak o to rychleji rozběhl. A v tom zbývajícím čase 

proběhla spousta akcí a událostí, které do SKP přinesly oživení a radost.

Asi největším zážitkem pro mě byla červnová dobrovolnická akce firmy L’Oréal, která se rozhodla 

našemu Středisku pomoci s úpravou venkovní plochy pro volnočasové aktivity klientů. Nevěřil 

bych, že je možné v jeden jediný den udělat tolik práce. Připadal jsem si jako turista fascinovaně 

hledící v lese na ruch velkého mraveniště. V jeden čas, na relativně malém prostoru organizovaně 

pracovala skoro stovka dobrovolníků, ke kterým se přidali zaměstnanci Střediska a i nemálo klientů, 

včetně starších dětí. Na konci dne jsme se mohli radovat z nového antukového hřiště, opraveného 

pískoviště, z nových laviček i z vybudování bylinkové zahrádky. Takovéto akce jsou pro mě - a věřím, 

že i pro celý tým - velkým povzbuzením a pomáhají překonávat náročné a možná, že někdy i 

jednotvárné pracovní dny.

Podobným zastavením se již tradičně pro mě stává vánoční komunita s klienty, spojená se 

společnou večeří a soutěží o nejlepší bramborový salát. I letos přijali pozvání k našemu společnému 

stolu paní starostka i radní z Horních Počernic. Klienti, kromě tradičně výborného salátu, připravili i 

společné hudební představení. Když jsem se pak díval na děti rozbalující dárky, opět jsem si 

uvědomil, jak vděčni bychom měli být my, co máme stabilní domov a trávíme vánoční svátky doma 

ve společnosti svých blízkých. A pokud se našemu Azylovému domu podaří některým rodinám 

tento zážitek zprostředkovat a podaří se nastartovat jejich cestu k najití a udržení si vlastního 

bydlení, má tato práce opravdový smysl.

Věřím, že i následující rok 2016 bude pro nás pracovníky, ale i všechny klienty rokem přínosným, se 

spoustou radostných okamžiků a plným výzev, kterých se s optimismem a energií chopíme.

PhDr. Roman Čepelák

ředitel SKP Horní Počernice

SLOVO ÚVODEM

1



CO NABÍZÍME

SCHÉMA ORGANIZACE

2

Správní rada
Ředitel                       

 

Manažer
kvality      

Úsek služeb
sociální 

prevence

Úsek 
administrace, 
ekonomiky 
a provozu

Úsek řízení 
zdrojů

Úsek metodické, 
psychologické 
a duchovenské 

péče

Azylový 
dům

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s dětmi

Ekonomika 
a účetnictví

Údržba 
a doprava

Řízení 
grantových 

projektů

Fundraising

Vztahy 
s veřejností

Metodické 
vedení

Psychologické 
služby

Duchovenské 
služby

Osobám se sociálním znevýhodněním

- Azylový dům pro rodiny s dětmi

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- Vzdělávací programy, psychoterapii, pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostiku 

pro uživatele našich služeb

Pro klienty a tým pracovníků střediska

- Duchovenskou službu

V rámci volnočasových aktivit

- Klub seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

- Dětské programy pro klienty azylového domu
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Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu 

max. 1 roku osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita azylového 

domu je 84 lůžek ve dvaceti pokojích. V roce 2015 využilo službu celkem 166 osob, z nichž polovinu 

tvořily děti. Průměrně bylo obsazeno vždy 17 pokojů.

Cílovou skupinou služby jsou osoby pečující o dítě (matky, otcové, pěstouni) a ženy připravující se 

na mateřství. Specifikem služby je přijímání celých rodin (matka, otec a děti). V roce 2015 využilo 

služby AD 52 rodin, tj. takový počet jako by se každý týden v roce nastěhovala jedna nová rodina. Z 

tohoto počtu tvořily více než polovinu celé rodiny, zbytek rodiče samoživitelé. V roce 2015 jsme 

evidovali už 3 samotné otce s dětmi a 5 rodin, které si vzaly do pěstounské péče dítě, které by jinak 

vyrůstalo v ústavní výchově. Zajímavé je také to, že dohromady téměř 2 měsíce v průběhu roku 

2015 zde strávily u svých biologických rodičů děti z dětských domovů. Specifikem AD je možnost 

přijmutí více než čtyřčlenných rodin, které mívají díky své početnosti větší problémy se zajištěním 

ubytování, a to i azylového. V roce 2015 zde našlo zázemí šest takových rodin.

Spolupráce rodiny s pracovníky probíhá v rámci individuálního plánování, aktivizačních činností a 

komunitního setkávání. V roce 2015 evidujeme celkem 6622 hodin intervencí, což je denně více než 

18 hodin přímé práce s klienty rozdělené mezi sedm pracovníků, kteří zajišťují 24 hodinovou 

službu. Z výsledků práce uživatelů na své situaci stojí za to zmínit, že 12 ti % se podařilo z AD odejít 

přímo do nájemního bydlení a 18% pokračovalo plánovaně ve své započaté práci v dalším 

azylovém bydlení.

V roce 2015 byla služba Azylový dům kvalitativně hodnocena pomocí interního auditu QMS, bez 

vážných neshod a auditu systému managementu kvality ISO 9001, kde Středisko křesťanské 

pomoci získalo prodloužení své certifikace pro službu AD. V srpnu 2015 službu hodnotili 

samozřejmě také sami uživatelé.  Z šetření mimo jiné vyplynulo, že od doby, co začali využívat 

službu Azylový dům, se alespoň z části zlepšuje sociální situace ¾ respondentů, a to v oblasti 

finanční, v pomoci pracovníků či v podobě možnosti ubytování. Uživatelé pak uvádějí, že plánování 

se sociální pracovnicí je pro ně důležité např. tím, že : ,, ..je zaměřené do budoucna a na změnu s 

člověkem, který jim může poradit". Z volné otázky „Co byste v azylovém domě změnil/a?“, 

vyplynuly 2 okruhy potřeb. Prvním okruhem je prostředí a vybavení azylového domu, konkrétněji 

rekonstrukce pokojů, sociálních zařízení, zvětšení hřiště či obecně větší prostor pro bydlení. Jsme 

rádi, že právě v tomto roce jsme zvládli obnovit část ubytovacích prostor a s pomocí dobrovolníků 

zkrášlit venkovní prostory pro děti. Druhý okruh nespokojenosti uživatelů se týkal spolubydlení, 

konkrétněji ohleduplnosti, hygieny a nevyvolávání konfliktů. Tato zpětná vazba nás utvrdila v 

důležitosti vedení pravidelných komunit, kde se spory řeší za účasti všech klientů a moderace 

pracovníků a také v užitečnosti nastavených 24 hodinových služeb.

AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI
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Co se týče aktivit „Azylového domu“ nebyl rok 2015 výjimečný v tom, že proběhla řada dětských 

aktivit ať už v rámci projektu Prevence kriminality nebo projektu Mluvme spolu. Novým a asi nejvíce 

adrenalinovým zážitkem pro pracovníky i klienty bylo požární cvičení s únikovými východy oknem. 

Naopak tradičně jsme se rozloučili s koncem roku slavnostní Vánoční komunitou se soutěží o 

nejlepší bramborový salát a s rozdáváním dárečků. Při rozličných aktivitách nám podala pomocnou 

ruku řada dárců a dobrovolníků. Také my jsme se snažili v průběhu roku předat to, co máme (své 

odborné zkušenosti) pěti studentům sociálních oborů.

Pro zajímavost uvádím srovnání některých statistických ukazatelů služby za rok 2014 a rok 2015, ze 

které je patrné pozvolné navyšování počtů uživatelů, obsazenosti a průměrné délky pobytu, stejně 

tak jako změny v rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště. Oproti roku 2014 se nám navýšil podíl 

celých rodin a otců samoživitelů na úkor samostatných maminek, kdežto průměrný počet dětí 

zůstává neměnný.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi měli za cíl podpořit uživatele v jejich přirozeném 

prostředí a působit jako prevence sociálního vyloučení a rozvratu rodiny vyplývajícího ze sociálního 

selhání. U rodičů podporuje rozvoj vlastních kompetencí v aktivním a odpovědném zajištění rodiny 

a plnění jejích funkcí.

Služba SASRD byla provozována po celý rok 2015 a s terénními pracovníky spolupracovalo v 

průběhu roku 21 rodin. Dlouhodobější uživatele tvořili převážně bývalí klienti azylového domu v 

Horních Počernicích, kteří potřebovali další podporu v rozvoji nabytých kompetencí v novém 

prostředí. Vzhledem k tomu, že oproti předpokladu nebyl dostatečný zájem od žadatelů, kteří by 

nepředcházeli nebo nenavazovali na azylové ubytování Střediska křesťanské pomoci, bylo 

rozhodnuto, že služba SASRD bude k 15. 2. 2016 zrušena. Spolupráce s rodinami, které přicházejí v 

krizové situaci s žádostí o azylové bydlení a rodinami, které azylové ubytování opouštějí, bude dle 

kapacitních možností prováděna v rámci AD nebo navazováním spolupráce s jinými organizacemi. 

Od října 2015 byly podnikány kroky ke zrušení služby.

Mgr. Markéta Viehmannová, vedoucí AD a SASRD

viehmannova@skphopo.cz

tel: 730808882 



PREVENCE KRIMINALITY
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Rok 2015 byl dalším úspěšným rokem v realizaci našeho projektu Prevence kriminality. Projekt byl 

financován z rozpočtu hl. města Prahy a jejího projektu Prevence kriminality a též nás již třetím 

rokem podporuje ČMSS.

Během tohoto roku pracovníci projektu pokračovali v intenzivní práci s dětmi a mládeží, 

ubytovanými se svými rodiči v azylovém domě Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.

Děti navštěvovaly jednak pravidelné aktivity jako Ranní cvičení, Klubíček pro rodiče s předškolními 

dětmi, Doučování, Klub pro školní děti, Sportovní aktivity, Hudební klub a Odpočinkový klubík pro 

rodiče s dětmi, kde výtvarně tvořily, hrály společenské i sportovní hry, rozvíjely své pohybové, 

motorické a intelektuální schopnosti a vzdělávaly se. Ale také různé výtvarné workshopy, které 

probíhají pod vedením odborných pracovníků z řad zaměstnanců spolupracujících organizací, 

jednotlivých odborníků a dobrovolníků SKP HOPO.

V průběhu roku 2015 proběhlo několik akcí, které si děti opravdu užily. Začátek roku jsme spolu s 

dalšími dětmi z Horních Počernic, v rámci akce pod záštitou projektu Mluvme spolu, přivítali 

vypouštěním balonků s přáním do nového roku. Pololetní prázdniny jsme si s dětmi zpříjemnili 

jedním z výletů. V únoru jsme si opět tradičně s dětmi a jejich rodiči zařádili na karnevalu. Po celý 

rok probíhaly výtvarné workshopy pro děti. V srpnu jsme s dětmi vyrazili na šestidenní výjezd do 

šumavských lesů. V září jsme se společně rozloučili s létem na akci „Babí léto“, plné her a zábavy pro 

děti, kterou jsme zakončili táborákem. I letos jsme byli s dětmi pozváni ku příležitosti oslavy dne sv. 

Mikuláše na premiéru nové pohádky České televize. A Mikuláš s čerty a andělem posléze navštívili 

náš azylový dům. Vánoční čas dětem a rodičům nezapomenutelně zpříjemnily krásné dárky od 

Ježíška z charitativní akce ČMSS a od L’Oréal. Ještě před Vánoci nás navštívili herci z nadace 

Čokoládové děti v rámci projektu Vyprávěj svůj příběh se svým divadelním workshopem.

Bc. Ivana Kozderková, Dis, sociální pracovnice azylového domu

kozderkova@skphopo.cz

azyl@skphopo.cz

tel. 281 091 713, 734 393 597
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KLUB SENIORŮ
Setkávání členů Klubu seniorů ve Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice získává stále více 

punc tradice, vždyť v roce 2015 se konala již sedmým rokem. Počet členů klubu se pohybuje kolem 

32, pravidelná setkání se konají vždy ve středu. Členy klubu jsou především seniorky z Horních 

Počernic – jejich účast na aktivitách klubu je vždy vzorná a i uplynulý rok se nesl ve znamení pilné 

práce. Vedle činnosti popsané v následujících řádcích jsou tato setkání prodchnuta vždy dobrou 

pohodou a přátelským popovídáním si lidí stejných zájmů a obdobného věku. Tak jako v letech 

předchozích, i v roce 2015 měla vedení Klubu seniorů na starosti paní Jaroslava Doušová, kterou je 

možno bez nadsázky nazvat dobrou duší klubu.

Činnost Klubu seniorů byla velmi pestrá a rozmanitá, což dokazuje tento letmý přehled:

leden – novoroční setkání (veselý příchod Nového roku), plánování aktivit na rok 2015 a ohlédnutí 

se za rokem uplynulým, šití oblíbených medvídků a koček – ty mají i velký prodejní úspěch;

únor – šití a zdobení beránků, výroba mašliček na pomlázky;

březen – výroba pomlázek, velikonočních věnečků a kuřátek s vajíčky, účast na prodejních 

výstavách 9. 3. na Proseku, 23. 3. v Domečku, příprava velikonoční výzdoby na Chvalském zámku;

duben – účast na oslavách „Dne země“ i s vlastním stánkem, příprava na výstavy v areálu hotelu 

Čertousy a v Lysé nad Labem, účast na Jarním plesu seniorů pořádaném MČ Praha 20;

květen – premiérová účast na Formanských slavnostech v areálu hotelu Čertousy (17. 5.), zde 

ukázky výrobků rukodělných prací v rámci klubu, mj. pletení, háčkování, pletení košíčků, navlékání 

korálů;

červen – již počtvrté za sebou účast s výslednými produkty rukodělných prací na výstavě „Šikovné 

ruce našich seniorů“ v Lysé nad Labem (12. 6.), autobusový zájezd a návštěva zámku Zbiroh v 

západních Čechách;

září – účast s výrobky Klubu seniorů na tradiční „Svatoludmilské pouti“ na Chvalské tvrzi (20. 9.), 

návštěva zámku Radim na Kolínsku, lepení a navlékání korálů;

říjen – výroba přívěsků z barevného papíru, výroba dušičkových věnců;

listopad – výroba vánočních přání, účast na „Podzimním plesu seniorů“ opět organizovaném MČ 

Praha 20, výroba vánočních svícnů na „Vánoční trh“ v Chvalech;

prosinec – mikulášské posezení, příprava vánoční výzdoby na Chvalském zámku, závěrečné 

vánoční posezení a hodnocení roku za účasti starostky MČ Prahy 20 paní Hany Moravcové, ředitele 

SKP HOPO pana PhDr. Romana Čepeláka, pana kaplana Richarda Nováka, paní Ing. Radmily 

Pelnařové.

Ing. Václav Horák, ekonom

horak@skphopo.cz

tel. 605 385 377



DUCHOVENSKÁ SLUŽBA
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A tak dokud je čas, čiňme dobře všem…  Gal. 6:10   

V roce 2015 jsem byl bratrem biskupem pověřen službou kaplana ve Středisku křesťanské pomoci 

Horní Počernice. Klientům jsem k dispozici pravidelně každý čtvrtek a pátek.  Účastním se 

pravidelných komunit, kde hodnotíme vždy uplynulý týden a plánujeme následující. Komunitu 

končím biblickým zamyšlením a modlitbou. Jsem přítomen na pátečních dopoledních poradách s 

celým týmem, kterou uzavírám čtením z Bible, výkladem a modlitbou. Občas zavítám na setkání 

seniorů, kde sloužím modlitbou a požehnáním.

Ve zbývajícím čase jsem ve Středisku k dispozici klientům Azylového domu, případně pracovníkům. 

Protože nyní pracuji v kanceláři přímo na budově s klienty, máme k sobě navzájem blízko a hovory 

bývají častější než v minulosti. Myslím, že už pouhá přítomnost duchovního v Azylovém domě 

některým klientům přináší pocit jakéhosi bezpečí. Klienti mohou kdykoli přijít a mluvit o svých 

problémech, starostech i nadějích. Svou službu klientům vnímám jako povolání utěšovat plačící a 

povzbuzovat klesající. Samozřejmě, ne všichni mají potřebu s kaplanem hovořit, někteří z klientů 

nevěří  v lásku, protože ji nikdy nepoznali. Jejich srdce se zatvrdila a dnes bojují pouze o vlastní 

existenci, o vlastní přežití. „Kopou“ sami za sebe a nic jiného je nezajímá. Zde je prostor pro 

modlitby, naslouchání i dobré skutky. O to větší radost mám, když přijde klient nebo celá rodina a 

mají potřebu  sdílení s duchovním. Někdy mají klienti touhu se modlit za svou rodinu, za uzdravení. 

Příběhy jsou mnohdy vskutku dramatické. Většinou smutné a těžko pochopitelné. Jsem vděčný za 

moc Boží lásky, která dokáže vlít novou naději do otevřeného srdce. Jedna osamělá maminka s 

dítětem začala navštěvovat metodistické bohoslužby. Matka i po přestěhování z azylového domu 

dojíždí na bohoslužby a touží následovat Krista. V Bohu vidí vysvobození pro sebe i pro svou 

rodinu. 

Pro zpestření  jsem organizoval pro klienty turnaj v ping-pongu, kterého jsem se sám účastnil. 

Turnaj běžel několik týdnů. Výherci jsem předal pohár a ostatním ceny. Díky patří i mládeži místního 

metodistického sboru za doplnění mé služby programem: Večery chval, sváteční představení, 

organizace fotbalového miniturnaje, výpomoc s dětmi. Celému kolektivu azylového domu děkuji 

za přímluvy, podporu a jakoukoli pomoc v oblasti křesťanské práce. Věřím, že naše Středisko 

poskytuje dost příležitostí, jak dnes mnohými způsoby zvěstovat Boží lásku, milost a milosrdenství. 

Nepromeškejme tento čas.                                                                                                             

Richard Novák, kaplan

novak@skphopo.cz

tel. 281091713              
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NOVINKY A POSTŘEHY
LEDEN

15. 1. 2015 Vypouštění balónků

29. 1. 2015 Výtvarný workshop pro děti z AD

30. 1. 2015 Jednodenní výlet pro děti z AD do Červeného Újezdu spojený s návštěvou kina

ÚNOR

12.2.2015 – Výtvarný workshop pro děti z AD

14.2.2015 – Karneval v SKP HOPO

19.2.2015 – Výtvarný workshop pro děti z AD

BŘEZEN

10. 3. 2015 Módní přehlídka IWAP

DUBEN

25. 4. 2015 – Veteran party (projekt Mluvme spolu)

KVĚTEN

2.5.2015 – turnaj ve fotbalu

19.5.2015 – Seminář Jana Klampflová: Efektivní komunikace (projekt Mluvme spolu)

21.5.2015 – Hudební čtvrtek

28.5.2015 – Požární cvičení pro pracovníky a klienty azylového domu za asistence hasičského sboru

ČERVEN

11.6.2015 Vernisáž Spolu – fotky setkávání (Mluvme spolu)

ČERVENEC

2. 7. 2015 – Lóreál day – kultivace hřiště

26.7.2015 – Sandy Binotto, USA – Týdenní pobyt hry a workshop pro děti

29.7.2015 – Jednodenní výlet na hrad Kost pro rodiny z AD

SRPEN

10.8.2015 – 15.8.2015 – Týdenní  výjezd dětí z AD na Šumavu 

ZÁŘÍ

12.9.2015 – „Babí léto“  - rozlučka s létem plná vyrábění a her pro rodiny z AD

16.9.2015 - Veletrh soc. služeb P20 – prezentace SKP HOPO a výrobků dětí a matek z AD

20.9.2015 – Svatoludmilské trhy – prezentace SKP HOPO a výrobků dětí a matek z AD

21.9.2015 – Výstava sociálních služeb na P 13– prezentace SKP HOPO a výrobků dětí a matek z AD

22.9.2015 - Seminář Jana Klampflová : Jak budovat sebevědomí (projekt Mluvme spolu)

ŘÍJEN

14. 10. 2015 T - mobile dobrovolníci – malování budovy B

22. 10. 2015 Trhy sociálních služeb P5 – prezentace SKP HOPO a výrobků dětí a matek z AD

22.10.2015 Výtvarná komunita pro děti z AD (projekt Mluvme spolu)

28.10.2015 Modlitba za domov – prezentace SKP HOPO a výrobků dětí a matek z AD

LISTOPAD

10.11.2015 Seminář Jana Klampflová - Jak zvládat stres (projekt Mluvme spolu)

15.11.2015 Prague Thrift Store - charitativní prodej

29.11.2015 Adventní trhy P20 – prezentace SKP HOPO a výrobků dětí a matek z AD

PROSINEC

2. 12. 2015 – Kino ČT pro děti z AD premiéra pohádky Korunní princ

3.12.2015 – Mikulášská besídka pro děti z AD 

17.12.2015 – Vánoční  komunita pro uživatele, pracovníky a hosty AD SKP HOPO



FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE
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Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice je financováno z veřejných zdrojů, z darů 

individuálních dárců, firem a nadací a z úhrad uživatelů za sociální služby. Provoz Střediska je 

materiálně významně podporován také zřizovatelem, Evangelickou církví metodistickou, a to 

formou dlouhodobého poskytování  výrazné slevy na nájemném za areál v Horních Počernicích, v 

loňském roce i finančním příspěvkem na mzdy zaměstnanců.

V roce 2015 získalo SKP HOPO finanční podporu na realizaci projektů Azylového domu, Sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Prevence kriminality SKP HOPO a Klubu seniorů SKP HOPO 

z následujících veřejných zdrojů: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 4

Městská část Praha 5

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Městská část Praha 20

Finanční dary:

Luboš Kacafírek, Ing. Jan Procházka, Ing. Radmila Pelnařová, Stachema Kolín s.r.o., Ivana 

Mothejlová, PhDr. Roman Čepelák, Mgr. Eva Březinová, Ivana Chmelová, Eaton Elektrotechnika 

s.r.o., Pavel Mothejl, Trachta Jaroslav, Richard Novák st., Ing. Iveta Čepeláková, Roman Kudělka, Ing. 

Dana Nevrlá, Gabriela Selingerová, Mgr. Markéta Viehmannová, Marie Kostrounová, Dis, Ing. 

Václav Horák, manželé Goldmannovi, Dalibor Fadrný, Berreman a Hill, USA Casa Grand, IWAP, RO 

ECM, Richard Stára, FUMC Birmingham Detroit, USA, Nadace Via, Ing. Jan Harbáček, děti ze ZŠ 

Ratibořická, Klub seniorů, T- Mobile, Prague Thrift Store, Zlata Nálovská, zaměstnanci firmy T- 

Mobile a další, kteří si nepřejí být uvedeni.

Věcné dary:

Strojservis Praha s.r.o., oddělení lidských zdrojů Českomoravské stavební spořitelny, Metrostav, 

Nadace Charty 77, Tiskárna Fabián, Ekis, restaurace Jíme lépe, L’oréal, Dr. Hauschka, Veglass, 

Ambros Lubomír, Hotel Chvalská tvrz, BW nářadí, Prague Thrift Store, LMC s.r.o., Míla Váňová, 

Renata Pešíčková, Pippa Schuff

Dobrovolníci: Správní rada, zaměstnanci firmy T- Mobile v rámci aktivity Den pro dobrý skutek, 

zaměstnanci firmy L’Oréal, Jana Hájková, Pippa Schuff

MČ Praha 20MČ Praha 13
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funkce telefon mobil e-mail

SKP HOPO 

informace

ředitel

ČEPELÁK Roman, PhDr. 

734 393 597

603 494 683

info

@skphopo.cz 

cepelak

@skphopo.cz

605 385 377
ekonom

HORÁK Václav, Ing.

horak

@skphopo.cz 

manažer kvality

ČEPELÁKOVÁ Iveta, Ing.
739 088 805

iveta.cepelakova

@seznam.cz

vedoucího Azylového domu a SASRD,

VIEHMANNOVÁ Markéta, Mgr.
281 091 713 730 808 882

viehmannova

@skphopo.cz

sociální pracovnice Azylového domu

KOZDERKOVÁ Ivana, Bc., DiS. 281 091 713 734 393 597
kozderkova

@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách 
Azylového domu a SASRD, 
ČEPELKOVÁ 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

sociální pracovnice Azylového domu

LUKÁČOVÁ Irena, Bc., DiS.,
281 091 713 734 393 597

lukacova

@skphopo.cz

dedkova

@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
DĚDKOVÁ Karmelita

281 091 713 734 393 597

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
VODENKA Štěpán

734 393 597
vodenka

@skphopo.cz

281 091 713 734 393 597

281 091 713

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
NOVÁK Marek

studena

@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
STUDENÁ Kateřina, Ing.

281 091 713 734 393 597

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
WITISKA Tomáš

skončil

5/2015

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
JACKMANN Jaroslav, Mgr.

skončil

6/2015

psycholog

FONFEROVÁ Ludmila, Mgr., Ph.D.
281 091 713

horni.pocernice

@umc.cz
281 091 713 775 941 105

kostrounova

@skphopo.cz
hlavní účetní, sociální pracovnice

KOSTROUNOVÁ Marie, DiS.
734 393 598

nevrla

@skphopo.cz
personální administrativa, účetní

NEVRLÁ Dana, Ing. 
734 393 598

kudelka

@skphopo.cz

kaplan

NOVÁK Richard st.

pracovník v sociálních službách 
Azylového domu, údržba
KUDĚLKA Roman

737 207 314281 091 715

skončila

12/2015

sociální pracovnice AD, projektový 
manažer, asistentka ředitele
VOLDŘICHOVÁ Aneta, Bc.

selingerova

@skphopo.cz

fundraising a PR projektu Rozvoj 
organizace SKP HOPO
SELINGEROVÁ Gabriela

776 282 427

psycholog

FONFEROVÁ Ludmila, Mgr., Ph.D.

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
ŠVEHLA Martin

skončil

9/2015

psycholog

FONFEROVÁ Ludmila, Mgr., Ph.D.

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
FERČÍKOVÁ Eva

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
SIMONOVÁ Tereza

skončila

4/2015

skončila

2/2015

pracovník v sociálních službách
Azylového domu 
NOVÁK Richard ml.

skončil

5/2015

mnovak

@skphopo.cz

fonferov

@email.cz
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FINANČNÍ ZPRÁVA: PŘÍJMY  V ROCE 2015  
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Zdroje příjmů Příjmy v Kč % 

Dotace HMP (dříve MPSV – A) 4 451 000 49,99% 

Grant HMP 2 702 000 30,35% 

MČ Praha 20 160 000 1,80% 

Ostatní městské části Prahy 193 000 2,16% 

Evangelická církev metodistická 29 085 0,33% 

Finanční dary od fyzických a právnických osob 100 122 1,12% 

Věcné dary od fyzických a právnických osob 187 815 2,11% 

Úhrady uživatelů sociálních služeb 1 065 500 11,97% 

Ostatní (tržby z pronájmu, náhrady škod, 

úroky aj.) 

15 179,73 0,17% 

Celkem příjmy 8 903 701,73 100% 
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FINANČNÍ ZPRÁVA: NÁKLADY  V ROCE 2015  
Název položky Náklady v Kč % 

Spotřeba materiálu 568 755,73 6,34% 

Spotřeba energie 922 688,97 10,28% 

Opravy a udržování 153 850,37 1,71% 

Cestovné 20 475 0,23% 

Náklady na reprezentaci 11 229 0,12% 

Služby 1 348 535,21 15,03% 

Mzdové náklady 4 335 625 48,31% 

Zákonné sociální pojištění a ostatní sociální 

náklady 

1 439 304 16,04% 

Ostatní náklady (pojištění, daně a poplatky, 

odpisy, poskytnuté příspěvky) 

173 936,24 1,94% 

Celkem náklady 8 974 399,52 100% 

 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHA
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY I., II. 



PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY III., 
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AUDIT



KONTAKT

ZŘIZOVATEL:

Evangelická církev metodistická

Ječná 545/19

120 00  Praha 2

IČ: 00445240

Střešní organizací je Diakonie Evangelické církve 

metodistické

(DiECM), která sdružuje střediska poskytující celou řadu 

sociálních služeb na různých místech České republiky.

Registrace organizace:

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – 

registrace Ministerstvem kultury ČR dne 29.7.1999 pod 

číslem jednacím 10- 021/1999

Kontakt:

Křovinovo nám. 11/16, 193 00 

Praha 20

Tel: 281 091 713

Email: info@skphopo.cz

Web: www.skphopo.cz

IČ: 69780145

Bank.spoj.: 248201359/0800  ČS

Praha 9
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