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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 je napomoci rodině v nouzi
k jejímu uzdravení a vyrovnat šance
pro běžný život našich klientů
ve společnosti.
Poslání
Posláním Střediska poskytování kvalitních
holistických sociálních služeb lidem
sociálně vyloučeným nebo ohroženým.
Naslouchat jejich potřebám, přinášet
křesťanské hodnoty a napomoci
spoluvytváření místní komunity.

Cíl
Cílem Střediska je pomoci klientům
s řešením nepříznivé životní situace.
Vedení a správa střediska
Správní rada
Statutární zástupci Střediska pracovali
v r. 2016 ve složení:
Předseda: Ing. Jan Harbáček
a členové:
Prof. Ing. Jan Macek - čestný člen,
Ing. Jan Procházka,
Mudr. Rút Jeřábková, Richard Novák,
PhDr. Roman Čepelák,
Mgr. Josef Červeňák,
Ing. Jaroslav Trachta.

SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé, spolupracovníci, uživatelé
a všichni naši příznivci,
ve výroční zprávě za rok 2015 jsem své úvodní
slovo zakončil vyslovením víry v to, že i rok
2016 bude pro nás pracovníky, ale i všechny
naše klienty rokem přínosným, se spoustou
radostných okamžiků a plným výzev, kterých
se s optimismem a energií chopíme. A jaký
tedy uplynulý rok byl?
Významnou byla změna na pozici vedoucího
Azylového domu, kdy se k našemu týmu
připojil Pavel Kholl. Své role se chopil statečně,
rychle se adaptoval, navázal na nápady
své předchůdkyně, které dále neúnavně rozvíjí.
Radostných okamžiků jsme zažili v uplynulém
roce mnoho, zmíním jen některé.
Tím nejvýznamnějším bylo finanční zastřešení
rekonstrukce zbývajících pokojů pro naše
klienty ze strany našeho zřizovatele a mám
velkou radost, že v tomto roce bude
rekonstrukce všech pokojů úspěšně
dokončena.
Další radostí byla akce „Komunitní den“,
kdy vedení i zaměstnanci hornopočernické
společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
přišli do SKP, aby tu pro nás pracovali –
podařilo se opravit zeď na dvoře, opravit
basketbalové koše, zrekonstruovat ohniště
a natřít dřevěné prvky na zámecké budově.
Jednou z velkých výzev se pro SKP stal procesní
audit, který jsme podstoupili na podzim
r. 2016. Procesní audit dle modelu CAF (audit
provedla nezávislá organizace SANEK Ponte,
o.s.) byl zaměřený na strategické řízení
organizace. Na základě sebehodnotící zprávy
a následného zhodnocení experty jsme dostali
některá cenná doporučení, která povedou
k trvalému zlepšování výkonnosti naší
organizace. Tato doporučení se týkala zejména
oblasti aktualizace strategického plánu SKP,
nastartování fundraisingových aktivit a PR,
ale dotýkala se také práce se samotnými
zaměstnanci. Procesní audit, resp. jeho
výstupy nám následně přispěli k získání
2letého grantového projektu Budování kapacit
a profesionalizace SKP HOPO z Operačního
programu Zaměstnanost, financovaného ESF.

Tento projekt nám umožňuje uvedené oblasti
intenzivně a efektivně rozvíjet a stává
se pro nás motivací a výzvou dělat naši práci
více profesionálně.
A jaký bude rok 2017? Chtěl bych být ve své
víře ještě odvážnější: věřím, že rok 2017 bude
opět rokem přínosným, přinese nám nejen
spoustu radostných okamžiků a nové výzvy,
ale že bude rokem, kdy se pomalu začnou
realizovat naše sny o přístavbě ubytovacích
kapacit… Pr vním krokem je hotová
architektonická studie, další naše kroky budou
na jaře 2017 směřovat za našimi přáteli
a partnerským sborem do Birminghamu,
kde chceme náš projekt představit a požádat
o podporu.
Děkuji svým kolegům za jejich profesionální
přístup, energii a optimismus, děkuji našim
klientům za jejich práci na sobě samých,
a že jsou nám inspirací pro naši službu, děkuji
všem dárcům, firemním i jednotlivým
přispěvovatelům, členům Klubu přátel a všem
příznivcům SKP HOPO, protože bez jejich
pomoci by to opravdu nešlo, a v neposlední
řadě děkuji našemu zřizovateli, Evangelické
církvi metodistické, u níž máme pevné zázemí.
PhDr. Roman Čepelák
ředitel SKP Horní Počernice,
cepelak@skphopo.cz , tel. 603 494 683
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CO NABÍZÍME
Lidem 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

Správní rada
Ředitel
Výkonná rada
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AZYLOVÝ DŮM V ROCE 2016
V roce 2016 poskytnul azylový dům své služby
celkem 198 klientům. Z toho bylo 32 mužů, 63
žen a 103 dětí. 85 klientů odešlo ze služby
do přirozeného prostředí (za přirozené
prostředí se považuje ubytování v rámci širší
rodiny, či získání podnájmu v komerčním
bydlení). 44 uživatelů služby přešlo
z azylového domu do jiné pobytové služby
sociální prevence. 22 uživatelů nalezlo své další
bydlení v komerčních ubytovnách. Jedné
rodině (3 klientům) se podařilo získat sociální
byt. Během minulého roku vzniklo pro děti
z a z y l o v é h o d o m u n ě ko l i k n o v ý c h
prospěšných volnočasových aktivit. Každé
úterý v týdnu probíhá v prostorách klubovny
v hlavní budově výuka angličtiny pro školní
i předškolní děti. Výuku i pestrý program
zajišťuje americká dobrovolnice Carol
Marcum, kterou si děti velmi oblíbily. Kromě
základů anglického jazyka se zde děti učí
komunikovat, koncentrovat se a pracovat
ve skupině. Na angličtinu časově navazuje
projekt „Z azylu do pohádky“. Tuto aktivitu
n a v r h l a a r e a l i z o va l a d o b r o v o l n i c e
a podporovatelka SKP Jana Hájková společně
s fundraisingovou pracovnicí SKP HOPO
Gabrielou Selingerovou. Projekt byl vybrán
a podpořen firmou T-Mobile a jeho
prostřednictvím vznikla v prostorách
počítačové učebny čítárna a knihovna. Zde
každý úterní podvečer čtou dobrovolníci
pohádky pro děti z azylu a rozvíjí tím jejich
vztah k literatuře a fantazii. Každý měsíc
probíhá i veřejné čtení, kterého se účastní
nejrůznější osobnosti z kultury. V roce 2016
s e n á m t a ké p o d a ř i l o s p o d p o ro u
dobrovolnického týmu z USA (Cokebury
Church, TN) vybudovat a znovu zprovoznit
keramickou dílnu. V rámci projektu Prevence
kriminality se uskutečnil v letních měsících
velmi zajímavý a dobrodružný týdenní výjezd
do přírody vedený pracovníky AD, kterého
se účastnilo 5 dětí z azylového domu. V červnu
proběhl v areálu SKP HOPO volejbalový turnaj
spřátelených organizací a místních zastupitelů,
do kterého se kromě klientů zapojili členové
klubu seniorů SKP. V září se zde pro změnu
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konal přátelský fotbalový zápas, ve kterém
se utkal smíšené tým pracovníků a klientů SKP
se smíšeným týmem azylového domu
sv. Terezie (Arcidiecézní charita Praha).
V polovině září přišli do Azylového domu
zaměstnanci z firmy Trouw Nutrition
Biofaktory s.r.o. z Horních Počernic. Pracovali
zde v rámci Komunitního dne společně
se zaměstnanci a klienty SKP na zlepšení
prostředí areálu. Výsledkem jsou nově natřené
lavičky, omítnuté zídky, natřená střecha, nové
koše na basketbal, záhon, nasekané dříví
a uklizený prostor okolo ohniště.
Nelze také opomenout tradiční vánoční
komunitu spojenou se soutěží o nejlepší
bramborový salát za přítomnosti paní
starostky a místních zastupitelů. Na společné
večeři s hosty, klienty a zaměstnanci AD byly
rozdány vánoční dárky od Českomoravské
stavební spořitelny pro naše nejmenší
uživatele. Vítěz soutěže o nejlepší bramborový
salát získal dárkový poukaz na konzumaci
do restaurace Sezóna v Horních Počernicích.
V roce 2016 také pokračovala postupná
rekonstrukce budovy C. Byly opraveny
a vyzděny dva menší a jeden větší pokoj, který
vzniknul změnou dispozice původní
společenské místnosti. Na budově C byla
vytvořena i nová úniková cesta.
Prostřednictvím evropského projektu
„Budování kapacit“ (BUKO) byl vytvořen
strategický plán pro následující roky 20172022. Začal vznikat i FR a PR plán a tvoří
se i nové nástroje a dokumentace, které
pomohou zlepšit individuální profesní rozvoj
zaměstnanců SKP a získat lepší zpětnou vazbu
od uživatelů služby i třetích stran.
V roce 2016 byla služba Azylový dům
kvalitativně hodnocena pomocí interního
auditu systému managementu kvality
a následně také prostřednictvím externího
auditu (audit provedla certifikační společnost
CERT-ACO). Audity prokázaly efektivně
fungující systém řízení kvality a SKP HOPO byla
potvrzena certifikace dle ČS EN ISO 9001.
Mgr. Pavel Kholl, vedoucí azylového domu
kholl@skphopo.cz, tel. 730 808 882

KLUB SENIORŮ
Setkávání členů Klubu seniorů ve Středisku
křesťanské pomoci Horní Počernice je již beze
všech pochyb opravdu tradiční, v roce 2016
se konala již osmým rokem. Pravidelné schůzky
se odehrávají vždy jednou týdně ve středu
(vyjma prázdninových měsíců července
a srpna) v klubovně budovy „A“ a jsou hojně
navštěvovány, byť samozřejmě účast je někdy
limitována zdravotním stavem členů. Členy
klubu jsou především seniorky z Horních
Počernic – jejich účast na aktivitách klubu byla
vždy vzorná a nejinak tomu bylo i v loňském
roce. Vedle činnosti popsané v následujících
řádcích provázela tato setkávání vždy dobrá
nálada a všudypřítomný humor a životní
optimismus. Tak jako v letech předchozích,
i v roce 2016 měla vedení Klubu seniorů
na starosti paní Jaroslava Doušová, bez které
si chod Klubu nikdo neumí představit.
Činnost Klubu seniorů byla i v roce 2016 velmi
pestrá a rozmanitá. Hlavní náplní programů
jsou ruční práce s využitím rozličných technik.
Dle aktuálních ročních období jde například
o tvorbu velikonočních vajíček a pomlázek, šití
beránků, koček (ty patří k nejžádanějšímu
zboží na prodejních výstavách), medvídků,
dále háčkování, lepení a navlékání korálků,
výroba dušičkových věnců, vánočních svícnů.
Klub seniorů se zúčastnil se svými výrobky řady
výstav, kde dosáhnul mnoha ocenění. Z těch
nejdůležitějších nutno jmenovat již druhou
účast na Formanských slavnostech v areálu
hotelu Čer tousy a již čtvr tou účast
v nepřetržité řadě za sebou na prestižní
výstavě „Šikovné ruce našich seniorů“ v Lysé
nad Labem (17. 6.), tradiční je i účast
na „Svatoludmilské pouti“ na Chvalské tvrzi.
V roce 2016 realizoval za finanční podpory
Prahy 20 Klub seniorů dva autobusové zájezdy

a to nejdříve „květnový“ do Nového Města
nad Metují, v říjnu se jednalo o poněkud
deštěm zmáčenou, ale přesto pěknou
návštěvu Mnichova Hradiště. V červnu (14. 6.)
se Klub seniorů rovněž zúčastnil velkého
sportovního klání ve volejbale
organizovaného Střediskem, členky klubu
se sice přímo pod vysokou sítí neangažovaly,
zato ale vynikaly ve francouzské hře pétanque,
příjemné bylo i společné závěrečné posezení
všech účastníků akce u ohně.
Aktivity Klubu seniorů se ovšem neomezují
pouze na pravidelná středeční setkávání
v Středisku křesťanské pomoci Horní
Počernice, Klub seniorů se významně podílí
na nejrůznějších aktivitách v rámci celé
mateřské městské části Prahy 20. I v uplynulém
roce seniorky zajišťovaly velikonoční a vánoční
výzdobu na Chvalském zámku, účastnily
se jarních a podzimních plesů pořádaných MČ
Praha 20 i oslav „Dne země.“
O svých aktivitách členky Klubu informují
veřejnost v Hornopočernickém zpravodaji.
Jejich činnost je známa i mimo region Horních
Počernic, v říjnu loňského roku byla
v křesťanském rádiu Proglas odvysílána
obsáhlá reportáž o činnosti Klubu seniorů
včetně rozhovorů s vedoucí Klubu paní
Jaroslavou Doušovou a dalšími členkami.
Uplynulý rok byl na svém začátku v Klubu
seniorů humorně přivítán dokonalou divadelní
scénkou s převleky (tématem byl odchod
starého roku a přivítání nástupce) a pohodově
zakončen vánočním posezením spojeným
s hodnocením činnosti roku 2016, jako hosté
se ho účastnili paní starostka Horních Počernic
Hana Moravcová a kaplan a člen správní rady
SKP HOPO pan Richard Novák.
Ing. Václav Horák, ekonom
horak@skphopo.cz, tel. 605 385 377
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DUCHOVENSKÁ SLUŽBA
V roce 2016 jsem byl ve Středisku křesťanské
pomoci v Horních Počernicích, podobně jako
v předcházejících letech, pověřen biskupem
ke službě kaplana. Ve středisku pracuji úvazkem
0,34 a jsem k dispozici klientům azylového
domu i pracovníkům Střediska. Službu
duchovního vyhledávají zvláště klienti, kteří
se ocitli v životní krizi. Ztratili všechny ideály,
přátele a mnohdy i zázemí pevné rodiny.
Sociální krize jde mnohdy ruku v ruce s krizí
existenční. Rozhovor s kaplanem vyžadují také
ti, kteří, jak říkají, ztratili i poslední zbytky víry.
Jejich nouze je v tom, že už nevěří ničemu
a nikomu. Posláním kaplana je těmto lidem
naslouchat a nabídnout duchovní podporu.
Ujistit o Boží lásce, která stále trvá nezávisle
na člověku a jeho pádům. Společně pak
hledáme v rozhovorech a modlitbách
vysvobození z beznaděje, ze ztráty víry,
ale i z nemocí. Ty často souvisí s totální absencí
smyslu dalšího života. Takto narušení lidé mají
spirituální zmatek, do něhož se dostali mnohdy
už v dětství a často jej přejali jako neblahé
„dědictví“ po předcích. Jsou to různé formy
okultismu, pověr, kvazináboženství apod.
Pro klienty je těžké a mnohdy téměř nemožné
se rozloučit s představami, které si pěstovali
celý život. A pravdou je, že falešné představy
zavádějí i na falešné cesty, které nemají
budoucnost, končí ve slepé uličce.
Co klienti nejčastěji požadují od kaplana SKP?
Nejvíce žádají křest dítěte, modlitby
za nemocné děti a členy rodiny, rozvázání
od „temných sil“ a vysvěcení pokoje; zřídka
duchovní literaturu či film, nejednou žádají
pomoc při hledání nového domova a někdy
i finanční pomoc. Zde je odkazuji
na kompetentní osoby. Mimo osobní
rozhovor y, modlitby a čtení z Písma
se účastním jednou týdně společného setkání komunity - s klienty i s pracovníky azylového
domu. Zde se řeší spíše organizační a praktické
věci, hodnotí pobyt klientů, přijímají se stížnosti
a přání, kaplan si tedy může doplnit obraz
klienta i z hodnocení sociálních pracovníků,
případně i psychologa. Komunitu uzavírám
biblickým zamyšlením a modlitbou. Svou
službu samozřejmě vnímám jako velmi
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užitečnou nejen pro klienty osobně, nýbrž
i pro celkovou atmosféru SKP. Duchovní
autorita je zde přítomna v kaplanovi a klienti
(80 % Romů) tuto skutečnost citlivě vnímají.
Mají k duchovnímu zvláštní respekt a v jeho
přítomnosti si nedovolí to, co jinde k jiným.
I když mají v duchovních otázkách velký
zmatek, přicházejí a žádají o modlitby. To je
krůček ke zkoumání konkrétního problému
dotyčného. Často si klient uvědomí, že za jeho
situaci vždy nemůže společnost, ale třeba
on sám. Ono nejde jen o uvědomění, ale
i o usvědčení. S takto usvědčeným klientem
se dá následně pracovat a vést ho ke změně.
Věřím ovšem, že ten, kdo usvědčuje, není
kaplan, nýbrž Duch Boží. Protože ke své
činnosti potřebuji určité zázemí, mohu využívat
malou kancelář přímo na budově C, tzn.,
že pracuji přímo mezi rodinami ubytovaných.
Jsem tedy „v centru“ dění a nemohu si stěžovat
na nedostatek práce. Jsem rád, že mohu být
blízko potřebným, mluvit s nimi a naslouchat
jim jak v kanceláři, tak přímo u nich na pokoji
anebo ve společné kuchyni, kde se
k neformálnímu rozhovoru sejdeme nad kávou.
V pátek začínám službu společnou poradou
s vedoucími pracovníky, včetně ředitele SKP.
I zde se řeší organizace služeb, plánují postupy
a nové strategie, hodnotí se pobyt klientů,
stížnosti a nutná opatření, jenž si vyžadují
některé rodiny ubytovaných. Toto páteční
setkání končíme opět zamyšlením nad Biblí
(tento celý rok jsme se zamýšleli nad knihou
Genesis) a končíme modlitbou.
Třetím rokem organizuji s pomocí naší farnosti
turnaj v malé kopané „Počernická kopačka“
s účastí 7-9 mužstev z různého prostředí. Klienti
vždy postaví svůj tým a mohou poznat kaplana
i v jiné roli. Čas od času navštěvuji Klub seniorů,
jenž se ve středisku schází jednou týdně,
a na požádání paní vedoucí předávám biblické
poselství s požehnáním. Zde ovšem nejen
potěšuji, avšak sám jsem velmi potěšen.
Věřím, že práce duchovního - kaplana, v SKP má
smysl, a doufám, že nese i své ovoce, třebaže jej
na první pohled možná nevidíme.
Richard Novák, kaplan
pocernice@umc.cz , tel. 775 941 105

PREVENCE KRIMINALITY
·nácvik vystoupení na společenské akce
komunit azylového domu a posilování
sebedůvěry
·sportovní aktivity zaměřené na rozvoj
motorických schopností, ranní rozcvičení
dětí s rodiči, získávání správných návyků
pro týmovou spolupráci, vystupování
v kolektivu, přijímání a podrobování se vůli
většiny, autority atd.
·pomoc dětem s navázáním spolupráce
s rodiči při psaní domácích úkolů
a doučování školní látky
Výjezdy dětí do přírody:
·od 9. do 11. 3. 2016 jeli dva pracovníci SKP
HOPO s 5 dětmi z azylového domu na jarní
prázdninový výjezd do Protivína.
·od 8. do 13. 8. 2016 byli dva pracovníci SKP
HOPO s 5 dětmi z azylového domu na chatě
ve Veselce u Vimperku. Výjezdem děti
provázelo téma „Až na konec světa…“.
Během výjezdů probíhaly aktivity jako hraní
sociálně psychologických, motorických,
kreativních, společenských a sportovních
her. Děti také pomáhaly s přípravou jídla
a péčí o domácnost. Všechny činnosti byly
zaměřeny na prohloubení sociálních
návyků, zdravého životního stylu a zásad
slušného chování dětí.
Pavel Kholl / Iva Kozderková

Náplní projektu Prevence kriminality SKP
HOPO je celoroční souvislá činnost s dětmi
a mladistvými, kteří jsou ubytovaní se svými
rodiči v azylovém domě Střediska
křesťanské pomoci Horní Počernice.
Pro práci s dětmi jsou voleny takové aktivity,
které přispívají k vytváření a rozvoji jejich
zdravého životního postoje, zásad slušného
chování a právního povědomí. Důležitými
pr vky aktivit je intenzivní kontakt
a kontinuita, které pomáhají navázat
bezpečný a důvěrný vztah mezi pracovníky
projektu a uživateli služby. Vztah důvěry
přispívá k úspěšné aktivizaci potenciálu dětí
i rodičů k sociálně zdravému způsobu
života. V roce 2016 měly aktivity projektu
Prevence kriminality tuto konkrétní podobu:
Pravidelná setkávání dětí a mladistvých
v průběhu pracovního týdne, jejichž náplní
byly:
·tvořivé činnosti (malování, kreslení, výroba
výtvarných objektů z papírů, textilu, výroba
ozdob a šperků z korálků apod.)
·výroba keramiky pod vedením odborného
pracovníka
·hraní společenských her a besedy
zaměřené na posilování zdravého životního
p o s t o j e , z á s a d s l u š n é h o c h o vá n í
a smysluplného způsobu trávení volného
času
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SEZNAM AKCÍ ZA ROK 2016
21.3. 2016 seminář Eva Elxa Umění řeči a sebevyjádření
23.4. 2016 Veteran party Klub historických vozidel – prezentace SKP HOPO
7.5.2016 Počernická kopačka - fotbalový turnaj
15.5.2016 Formanské slavnosti - prezentace SKP HOPO
14.6. 2016 Volejbalový turnaj
27.6. 2016 Vyprávěj svůj příběh - divadelní představení s Eliškou Bouškovou, Maxime
Francois Blaise
8.-13.8. 2016 Výjezd dětí z AD na chatu Veselka u Vimperku
15.-18.2016 Deb Koretzki, tým z USA – workshop pro děti
31.8.2016 Den otevřených dveří Pereny - prezentace SKP HOPO
3. - 4.9.2016 Beach Help Cup v Bráníku
13.9.2016 Den pro dobrý skutek - T-Mobile
14.9. 2016 Veletrh sociálních služeb MČ Praha 20 – prezentace SKP HOPO
15.9. 2016 Fotbalový turnaj SKP HOPO vs klienti AD sv. Terezie v Karlíně
16.9. 2016 Komunitní den firmy Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
19. - 26. 2016 Grace Echols, tým z USA – vybudování keramické dílny
30.10. 2016 TEDx Prague 2016 - prezentace projektu Z azylu do pohádky
13.11.2016 Počernická světýlka - prodej polévky pro AD
29.11.2016 Michaela Dolinová - Veřejné čtení pro dětí v rámci projektu Z azylu do pohádky
10.12.2016 IWAP vánoční trh v hotelu InterContinental
8.12.2016 Mikulášská besídka pro děti z AD
22.12.2016 Vánoční večeře pro uživatele, pracovníky a hosty
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FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE
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 dlouhodobě poskytováním výrazné slevy na nájemném za areál v Horních Počernicích.
V roce 2016 získalo SKP HOPO finanční podporu na realizaci projektů Azylového domu, Prevence
kriminality SKP HOPO, Klubu seniorů SKP HOPO a Budování kapacit a profesionalizace SKP HOPO
z následujících veřejných zdrojů:
Dotační řízení hlavního města Prahy (v
návaznosti na poskytnutou dotaci ze státního
rozpočtu z kapitoly MPSV)
Granty hlavního města Prahy
Operační program Zaměstnanost
(MPSV + ESF)
Městská část Praha 1
Městská část Praha 3
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
Městská část Praha 21
Finanční dary:
Luboš Kacafírek, Ing. Jan Procházka, Ing. Radmila Pelnařová, Stachema Kolín s.r.o., Ivana Mothejlová,
PhDr. Roman Čepelák, Mgr. Eva Březinová, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Jaroslav Trachta, 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, Radka Brožová, Lucie Dvořáková, Jana Hájková, Lenka Hrycyszynová, Jan Kuncl, Hana
Leišová, Petr Plonský, Šárka Moravcová, Adéla Poštová, Věra Šopíková, Nina Vršecká, Renata
Pešíčková, Consult Hospital s.r.o., BR TRADE s.r.o., Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Terri Anne Novak,
ECM, FMIE, Richard Stára, FUMC Birmingham Detroit z USA, Bethany L. z USA, Klub seniorů, Prague
Thrift Store, Nadace Vinci, Nadační fond Albert a další dárci, kteří si nepřejí být uvedeni.
Věcné dary:
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s.r.o., Nadace Neziskovky c. z., KOUTECKÝ s.r.o., MUM z.s., Spartak
Hrdlořezy, Restaurace Sezona, Tiskárna Fabián, Choco caffe, STROJSERVIS Praha, s.r.o., paní
Zákrejsová, paní Hřebíčková, paní Zuzana Nováčková, paní Alena Hošková, paní Zahradníková, paní
Šlégrová, paní Kvapilová, pan Šiko, paní Ilona Neff, paní Lenka Havlanová, paní Benková, pan Svatoš,
paní Štěpánková, paní Boháčová, paní Čechová, PhDr. Roman Čepelák, paní Rút Kořínková, paní
Martina Dobertová, pan Švejda a řada drobných dárců, kteří si nepřejí být uvedeni.
Dobrovolníci: Správní rada, zaměstnanci firmy T-Mobile v rámci akce Den pro dobrý skutek,
zaměstnanci Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. v rámci akce Komunitní den, dobrovolníci z UMC
Cokesbury church, TN, USA, UMC Harrisburg, PA, USA Jana Hájková, Carol Compton Marcum, Eliška
10 Mika
Mesfin Boušková, Michaela Dolinová, Benjamin Šťastný, Jan Kožíšek, Jitka Mimránková,
Lazareva.
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PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ
funkce

telefon

mobil

e-mail

SKP HOPO
informace

734 393 598

info@skphopo.cz

ředitel
ČEPELÁK Roman, PhDr.

603 494 683

cepelak
@skphopo.cz

manažer kvality, evaluátor
projektu BUKO
ČEPELÁKOVÁ Iveta, Ing.

739 088 805

Iveta.cepelakova
@seznam.cz

koordinátor cílových skupin
v projektu BUKO
PELNAŘOVÁ Radmila, Ing.

723 200 849

radmila.pelnarova
@seznam.cz

ekonom
HORÁK Václav, Ing.

605 385 377

horak@skphopo.cz

vedoucího Azylového domu,
KHOLL Pavel, Mgr.

281 091 713

730 808 882

kholl
@skphopo.cz

sociální pracovnice
Azylového domu
LUKÁČOVÁ Irena, Bc.,DiS.

281 091 714

734 393 597

lukacova
@skphopo.cz

sociální pracovnice
Azylového domu
KOZDERKOVÁ Ivana, DiS.

281 091 713

734 393 597

kozderkova
@skphopo.cz

281 091 713

734 393 597

zakova
@skphopo.cz

281 091 713

734 393 597

cepelkova
@skphopo.cz

pracovník v soc. sl. Azylového domu
Azylového domu
DĚDKOVÁ Karmelita

281 091 713

734 393 597

dedkova
@skphopo.cz

pracovník v soc. sl. Azylového domu
Azylového domu
VODENKA Štěpán

281 091 713

734 393 597

vodenka
@skphopo.cz

pracovník v soc. sl. Azylového domu
Azylového domu
NOVÁK Marek

281 091 713

734 393 597

mnovak
@skphopo.cz

pracovník v soc. sl. Azylového domu
Azylového domu
VLASÁKOVÁ Karolína

281 091 713

734 393 597

vlasakova
@skphopo.cz

psycholog
FONFEROVÁ Ludmila, Mgr., Ph.D.

281 091 713

kaplan
NOVÁK Richard st.

281 091 713

sociální pracovnice
Azylového domu
ŽÁKOVÁ Monika
pracovník v soc. sl. Azylového domu
Azylového domu
ČEPELKOVÁ Marta

fofnerova
@email.cz
775 941 105

horni.pocernice
@umc.cz

hlavní účetní, sociální pracovnice
KOSTROUNOVÁ Marie, DiS.

734 393 538

kostrounova
@skphopo.cz

personální administrativa, účetní
NEVRLÁ Dana, Ing.

734 393 538

nevrla
@skphopo.cz

737 207 314

kudelka
@skphopo.cz

734 393 538

kostrounova
@skphopo.cz

pracovník v soc. sl. Azylového domu,
údržba, KUDĚLKA Roman

281 091 713

hlavní účetní, sociální pracovnice
KOSTROUNOVÁ Marie, DiS.
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PŘEHLED SLUŽEB SKP HOPO
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FINANČNÍ ZPRÁVA: PŘÍJMY V ROCE 2016
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FINANČNÍ ZPRÁVA: NÁKLADY V ROCE 2016
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
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ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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FOTOGALERIE

SKP HOPO
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

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

