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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice je církevní neziskovou organizací 
s působností na území hlavního města Prahy.

Chceme, aby v zájmu dětí žily rodiny pohromadě.

Chceme být organizací, která je součástí místní komunity, poskytující stabilní sociální služby na profesionální úrovni, chceme se rozvíjet, být flexibilní, 
reagovat na potřeby ve společnosti, chceme přijímat lidi bez rozdílu.

Poslání: Jsme křesťanská organizace, poskytujeme sociální službu a duchovenskou péči potřebným.

Cíl: Cílem Střediska je pomoci klientům s řešením nepříznivé životní situace.

Vedení a správa Střediska: správní rada SKP HoPo pracovala v r. 2019 ve složení: 
PhDr. Roman Čepelák,předseda Ing. Jan Harbáček, MUDr. Rút Jeřábkova,

 Prof. Ing. Jan Macek (čestný člen), Hana Moravcová, Ing. Jan Procházka  
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SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, uživatelé a podporovatelé,
dovolte mi, abych vás jako každý rok na tomto místě všechny pozdravil a zároveň se s vámi podělil o vzpomínky, jak se našemu Středisku křesťanské pomoci v uplynulém roce 
dařilo. 

Na rok 2019 jsem se já osobně velmi těšil, neboť jsme měli společně co oslavovat. Středisko oslavilo 20 let svého fungování a já 20 let od nástupu do SKP. 
Na druhou stranu, po dvou letech finanční bezstarostnosti jsem měl v minulém roce opět trochu obavy o finanční zajištění provozu Střediska. Měli jsme být znovu financováni 
evropským programem, dokonce tříletým, ale na jeho schválení jsme čekali dlouhých 9 měsíců a samotné finance jsme dostali až v říjnu. Většinu roku jsme tedy fungovali 
z  vlastních finančních rezerv a magistrátní půjčky. 

Celý rok se nesl ve znamení probíhající kompletní rekonstrukce budovy D, kterou jsme v květnu dokončili a již jsme se těšili na první klienty, kteří ji obydlí. Místo toho však nastalo 
dlouhotrvající dohadování s naším sousedem, který této budově moc nepřál, a následné martyrium na stavebním úřadě. Bohužel, ještě dnes, kdy píši tyto řádky, stále čekáme 
na kolaudaci a budova zeje prázdnotou.

Přes to všechno jsme, myslím, prožili rok 2019 radostně a optimisticky. Pokračovali jsme v trendu rozšiřování činností a aktivit pro naše děti, neboť zkušenosti z minulých let nás 
opakovaně utvrzují, že se jedná o správný směr. Rozšířili jsme funkce sportovní herny, zavedli hodiny kondičního cvičení pod dohledem trenéra, v rámci “Klubu mladého diváka” 
získávali naši dětští klienti i kulturní zážitky z návštěvy kina či divadla. Letní měsíce děti nemusely trávit pouze v našem areálu v Horních Počernicích, ale některé vyjely na letní 
tábory. Samozřejmostí je již náš tradiční indiánský tábor, tentokrát oživený bubenickým workshopem. Velký úspěch měly výlety po vlastech českých s naší patronkou Vilmou 
Cibulkovou. Obsazené autobusy toho byly jistě dokladem. 

V září jsme se konečně dočkali a spolu s mnoha hosty oslavili 20. výročí založení Střediska. Velkou radost nám udělala Donna Haymond z Detroitu v USA, která přijala naše 
pozvání a ochotně přijela, aby s námi ty dvě desítky let oslavila. Její vzpomínky na to, jak před mnoha lety přijela spolu s dalšími dobrovolníky poprvé, a fakt, že jejich podpora 
a spolupráce trvá až do dnešních dnů, mě naplňuje vděčností. I další pozitivní reakce hostů nám daly důležitou zpětnou vazbu, že děláme svoji práci dobře a že nám fandí. 

A za to bych vám všem chtěl moc poděkovat – upřímně a ze srdce děkuji!

Roman Čepelák,
ředitel SKP HOPO
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CO NABÍZÍME
Lidem se sociálním znevýhodněním

- Azylový dům pro rodiny s dětmi
- Volnočasové aktivity pro nezletilé uživatele azylového domu

- 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 roce 2019 poskytl azylový dům SKP HOPO své služby celkem 145 klientům. Do nižšího počtu uživatelů (oproti minulým rokům) se promítla rekonstrukce budovy D, kvůli které 
nebylo možno využívat plnou kapacitu zařízení. Během roku 2019 ukončilo poskytování služby 87 uživatelů, z toho 48 odešlo do přirozeného prostředí (nájemního bytu, k širší 
rodině apod.), 18 uživatelů našlo své další útočiště ve službách jiné pobytové sociální služby a 21 osob se uchýlilo do komerčních ubytoven.
V tomto roce se nám podařilo rozšířit funkce sportovní herny, kam jsme díky prostředkům z fondu prevence kriminality dokoupili posilovací prvky a zavedli pravidelné hodiny 
kondičního cvičení pod dohledem erudovaného trenéra. Těchto aktivit hojně využívají skoro všechny věkové kategorie ubytovaných uživatelů (vyjma malých dětí).
Pro naše nezletilé uživatele vznikla v rámci azylového domu nová volnočasová aktivita „Klub mladého diváka“, jejímž prostřednictvím dětští uživatelé pravidelně navštěvují kina, 
divadelní představení a další kulturní akce. Čtyři divadelní představení se uskutečnila přímo v azylovém domě. Jednalo se o hry s edukativním charakterem, které dětem odkrývaly 
a vysvětlovaly možné důsledky rizikového chování (např. šikany, kyberšikany, zneužívání dětí na internetu apod.). 
Během léta mělo několik starších školních dětí z AD možnost vyjet na týdenní letní tábory. Jednalo se tradičně o skautský tábor v Bukové zátoce u Orlické přehrady (skautský oddíl 
ve Višňové) a také nově o letní tábor pro teenagery pořádaný organizací Life center z Horních Počernic.
V SKP HOPO proběhl opět, již po třetí, prázdninový týdenní příměstský tábor pro děti školního i předškolního věku, který je realizovaný formou výletů, návštěv kulturních 
a sportovních akcí, her či výtvarných a zážitkových aktivit. Letos děti společně s pracovnicemi AD navštívily pražskou ZOO, středověké městečko Botanicus, zábavní Park 
Mirakulum a vědecko-zábavní centrum iQLANDIA. Tábor SKP HOPO je tradičně spjat s indiánskou tématikou. Dva závěrečné dny děti pomáhají se stavbou indiánského týpí, 
ve kterém pak tráví noc. Vytvářejí vlastní indiánské oblečení, loví bizona a připravují oběd na ohni. Akce byla letos zakončena skvělým bubenickým workshopem pod vedením 
hudebníka Papise Nyasse. Tábora se zúčastnilo celkem 21 dětí.
Od léta 2019 pořádá paní Maria Kunstová ze sboru EMC Horní Počernice pravidelná setkávání s uživateli AD při vaření zdravých a cenově dostupných jídel.

Pavel Kholl
vedoucí azylového domu SKP HOPO

ŘÍZENÍ KVALITY SLUŽEB
Azylový dům poskytuje své služby v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a zároveň v souladu s managementem kvality dle normy ISO 9001. Řízení a kvalita 
poskytovaných služeb AD byla v uplynulém roce opět prověřována prostřednictvím interního auditu systému managementu kvality a také úspěšným externím auditem podle 
normy ČS EN ISO 9001:2015. Audit provedla nezávislá certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o.

Iveta Čepeláková
manažerka kvality SKP HOPO
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PREVENCE KRIMINALITY
Projekt prevence kriminality pomáhá nezletilým uživatelům azylového domu rozvíjet sociálně zdravé životního postoje a chování. V roce 2019 byly v rámci projektu Prevence 
kriminality realizovány v azylovém domě SKP HOPO níže uvedené každodenní, týdenní nebo jednorázové volnočasové aktivity.
· Ranní pohybové sportovní aktivity pro matky a předškolní děti  -  tato pohybová cvičení probíhají každý všední den. Rozvíjí u předškolních dětí zdravý psychomotorický vývoj a 
nácvik ranního vstávání a aktivizace.
· Výtvarný a kreativní klub pro matky s předškolními dětmi - probíhá jedenkrát týdně a je určen pro maminky a předškolní děti. Je tvořivou alternativou ranních pohybových aktivit. 
Děti zde rozvíjí za pomoci rodičů motoriku, fantazii a výtvarnou tvořivost.
· Keramický kroužek pro děti s lektorkou keramiky - probíhá jednou za 14 dní v keramické dílně SKP HOPO. Děti zde pod vedením lektorky vyrábí, glazurují a vypalují výrobky z 
keramické hlíny.
· Odpolední pohybové sportovní aktivity pro školní i předškolní děti – základy míčových her, tematické procházky po blízkém okolí  - tyto aktivity probíhají jednou týdně.
· Předčítání dětské literatury pro předškolní děti  - předčítání knih probíhá každý týden v knihovně azylového domu SKP HOPO. Děti si rozvíjí fantazii a slovní zásobu, formují svůj 
vztah k literatuře a knihám.
· Fitness cvičení pro děti starší 12 let s kondičním trenérem - cvičení probíhá jednou až dvakrát týdně ve sportovní herně azylového domu SKP HOPO. Program je individuálně 
upravován dle potřeb uživatelů. Často se ho zúčastňují i děti, které mají problém s obezitou.
· Doučování anglického jazyka s rodilou mluvčí pro školní děti  - jedná se o výuku základů anglického jazyka hravou formou. Doučování probíhá jednou týdně.
· Pomoc dětem s domácí přípravou do školní výuky (domácí úkoly, doučování chybějící látky), spolupráce s rodiči na vytvoření či posílení návyků a znalostí potřebných 
k řádnému plnění školní docházky. Doučování probíhá průběžně každý týden dle potřeb jednotlivých dětí.
· Dramatický kroužek (Klub mladého diváka) - probíhá formou pravidelných návštěv kin a divadel. Čtyři divadelní představení se uskutečnila přímo v azylovém domě. Jednalo se o 
hry s edukativním charakterem, které informovaly o možných důsledcích rizikového chování (např. šikana, kyberšikana, zneužívání dětí na internetu apod.).
· Prázdninový týdenní příměstský tábor pro děti školního i předškolního věku - realizovaný formou výletů, návštěv kulturních akcí, her, sportovních, výtvarných 
a zážitkových aktivit. Tábor je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností (samostatnost, zásady slušného chování, spolupráce, komunikační dovednosti atd.). Je koncipován 
do čtyř samostatných výletů a závěrečného indiánského dne, tentokrát zakončeného zajímavým bubenickým workshopem. Tábora zúčastnilo 21 dětí.
· Týdenní pobyt na táboře pro děti starší 12 let pořádaný organizací Life Center  - tábora se zúčastnili dvanáctiletí uživatelé azylového domu SKP HOPO.
· Týdenní skautský tábor pořádaný skautským oddílem ve Višňové - skautského tábora v Bukové zátoce u Orlické přehrady se zúčastnily 4 školáci z azylového domu. Děti si zde 
vyzkoušely spaní ve stanu s podsadou, účastnily se táborových her a dalšího doprovodného programu. 
· Individuální konzultace s psychologem v oblasti péče a výchova, školní neprospěch a šikana, poruchy učení a chování, syndrom CAN atd.

Pavel Kholl
vedoucí azylového domu SKP HOPO
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KLUB SENIORŮ
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice i v roce 2019 poskytovalo Klubu seniorů prostor a zázemí pro jejich setkávání, pro jejich seberealizaci. 
Uplynulý rok nebyl pro Klub seniorů jen tak ledajakým řadovým rokem. Klub seniorů v rámci SKP HOPO totiž vzniknul již v roce 2009, a tak se tento rok stal jubilejním desátým 
rokem jeho existence. A takové jubileum je nutné oslavit. Navíc rok 2019 byl výjimečný i pro samotné Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, které vzniklo v roce 1999 
a je tedy o deset let starší než Klub seniorů. Oslava dvaceti let činnosti organizace se konala v sobotu 21. 9. 2019. Na úspěchu akce se významnou měrou podílel i Klub seniorů, 
který zde měl mimo jiné prodejní stánek se svými výrobky pro potěšení dospělých i dětí.
Ale vraťme se k desetiletému výročí Klubu seniorů. Hlavní oslavy včetně podrobné rekapitulace historie deseti let proběhly v klubovně budovy A ve dnech 30. 10. a 6. 11. 2019. 
Nebudu zde vyjmenovávat všechny gratulanty, bylo jich opravdu hodně. Za všechny zmíním jen starostku Prahy 20 paní Mgr. Alenu Štrobovou i její předchůdkyni v této funkci paní 
Hanu Moravcovou.
Samozřejmě rok 2019 byl kromě oslav bohatý i svou běžnou činností. V tomto roce Klub navštěvovalo přibližně 20 – 25 seniorů (výhradně se ovšem jednalo o ženy) z Horních 
Počernic.
Klub se pravidelně scházel jednou týdně, vždy ve středu v klubovně budovy A Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.
Hlavní náplní činnosti v tomto roce, tak jako v uplynulých 10 letech trvání klubu, byly a stále zůstávají ruční práce s využitím rozličných technik (šití, háčkování, lepení a navlékání 
korálků aj.). Výslednými produkty jsou výrobky denní potřeby a výrobky určené převážně dětem (oblíbené kočky, medvídci, zajíci, myšky a jiná zvířátka). 
Se svými výrobky se seniorky zúčastňují veřejných akcí nejen v rámci Horních Počernic, ale i mimo domovskou oblast. Neuvěřitelnou osmou účast v nepřetržité řadě za sebou 
zaznamenal Klub seniorů na prestižní výstavě „Šikovné ruce seniorů“ v Lysé nad Labem (14. 6. 2019). A byla to účast opět velmi úspěšná. Akce se zúčastnilo přes 3 000 
vystavovatelů z celé republiky a v této konkurenci patřily výrobky šikovných žen z Horních Počernic k nejlepším. Již tradičně se členky klubu podílely také na zajištění velikonoční 
a vánoční výzdoby Chvalského zámku. 
Členky klubu žijí i bohatým společenským životem Horních Počernic. O tom svědčí namátkou návštěvy akcí, jako byl Ples seniorů dne 4. 11. 2019 na Chvalském zámku či vzápětí 
dne 5. 11. 2019 účast na prohlídce nově zrekonstruované Chvalské stodoly, která je součástí kulturní památky Chvalská tvrz.
V roce 2019 pokračovaly i zajímavé mezigenerační akce Klubu seniorů a amerických studentů, kteří několikrát navštívili SKP HOPO a vyměňovali si navzájem své zkušenosti 
z rukodělných prací či z přípravy různých kulinářských produktů.
Velký ohlas mezi seniorkami měla také přednáška bývalého ředitele organizace Ing. Jana Procházky o jeho cestě do – pro nás exotického – Kyrgyzstánu.
V roce 2019 Klub seniorů absolvoval dva poznávací zájezdy. Shodou okolností oba zájezdy mířily do východních Čech. Ten první se konal 22. 5. 2019 a vedl do Opočna na zámek. 
Výlet to byl podařený, i když mu příliš nepřálo deštivé počasí. Druhý výlet se konal v podzimním termínu, 25. 9. 2019, kdy seniorky navštívily zámek v Častolovicích i místní 
rozsáhlou lesní oboru přímo v areálu zámku.
Na závěr roku (11. 12. 2019) Klub seniorů zorganizoval vánoční posezení spojené s hodnocením činnosti Klubu za uplynulý rok, a to za účasti ředitele Střediska křesťanské 
pomoci Horní Počernice Romana Čepeláka.
O svých aktivitách členky Klubu informovaly veřejnost i v roce 2019 prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje.

Václav Horák
ekonom
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DUCHOVENSKÁ SLUŽBA
V roce 2019 jsem v SKP HOPO („Středisko“) vykonával pravidelnou duchovenskou službu jako kaplan pro uživatele azylového domu, v menším rozsahu také pro pracovníky 
Střediska. Mým hlavním působením je pražská farnost Evangelické církve metodistické (ECM) ve Strašnicích, proto je můj čas pro službu kaplana omezen. I přesto si myslím, 
že se kaplanskou službu daří provozovat v jejím základním rozsahu podle potřeb.
Službu duchovního vnímám jako určitou protiváhu a také doplněk ke službě sociální, která je klíčová, stejně jako ke službě psychologické, kterou uživatelé AD rovněž využívají.
V SKP sloužím pravidelně ve čtvrtek večer, kdy se účastním společných komunitních setkání uživatelů se sociálními pracovníky a vedením Střediska. Závěr komunit patří 
tematickým promluvám na biblické texty nebo církevní svátky, vždy s přihlédnutím ke konkrétní situaci uživatelů azylového domu a jejich dětí. Někdy promluvy doplňuji duchovní 
písní s vlastním doprovodem na kytaru, což se setkává se zvýšeným zájmem především muzikálních posluchačů. Po komunitním setkání jsem k dispozici ve vyhrazených 
večerních hodinách pro individuální rozhovory. Ty jsou pravidelně využívány, i když nejsou nijak povinné.
V pátek dopoledne mám možnost končit pravidelnou poradu týmu pracovníků Střediska krátkým biblickým slovem a modlitbou. 
Uživatelům azylového domu jsem v uplynulém roce sloužil duchovní podporou a povzbuzením v životní krizi, při ztrátě motivace a beznaděje, ve složité rodinné situaci apod. 
U někoho se dařilo navázat hlubší vztah, u jiných jen obtížně. Důvodem je někdy značná fluktuace a krátký pobyt v azylovém zařízení. Někteří uživatelé se potýkají i s určitou 
nedůvěrou nebo předsudky vůči službě kaplana. Obecně je ale duchovní služba přijímána mezi uživateli dobře.
Při vstupu do pobytu v azylovém domě se s nově příchozími setkávám k seznamovacímu rozhovoru, kde se vzájemně představíme a informuji je o možnostech, jak mohou službu 
duchovního využít. Vyslechnu si také jejich životní příběh, na který můžeme společně navázat během jejich pobytu.
Věřící uživatelé využívají službu v otázkách jejich vlastní spirituality, k posílení své víry, ke společné modlitbě a vítají také přímluvné modlitby za svou situaci. Všichni, se kterými 
pracuji blíže, oceňují možnost se svěřit v rámci zpovědního tajemství. Zájemce z řad uživatelů rovněž zvu k účasti na nedělních bohoslužbách místní farnosti ECM, jejíž sbor 
se nachází v těsném sousedství Střediska. K bližšímu seznámení s místní farností přispívá také její vikářka Mária Kunstová, která se v rámci své přípravy na duchovenské povolání 
setkává s uživateli azylového domu při různých aktivitách, jako např. v kuchyni, kde spolu vaří a vedou rozhovory.
Uživatelé občas využívají i literaturu, kterou pro ně mám k dispozici. Několika z nich jsem věnoval ilustrovaná vydání evangelií nebo výtisk Nového zákona. K dispozici mají také 
Bibli ke studiu. 
Jsem rád za milé pozvání, kterého se mi dostalo od místního Klubu seniorů, kde jsem posloužil krátkým slovem. Krátkým kázáním jsem také sloužil při slavnosti výročí založení 
Střediska a při slavnostní vánoční komunitě s uživateli. Rád přijímám pozvání i na různé kulturní akce a setkání ve Středisku.
S vděčností konstatuji, že kaplanská služba má v SKP HOPO své pevné místo a využití. Děkuji vedení Střediska i všem jeho zaměstnancům za jejich obětavou a nelehkou práci. 
Ve svých modlitbách se za ně přimlouvám a děkuji Pánu Bohu, že nás zachovává ve své lásce a vede tuto potřebnou službu našim bližním.

Filip Gärtner
kaplan
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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 dlouhodobě poskytováním výrazné slevy na nájemném za areál v Horních 
Počernicích.
V roce 2019 získalo SKP HOPO finanční podporu na realizaci projektů Azylového domu, Prevence kriminality SKP HOPO, Klubu seniorů 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
- Městská část Praha 1
- Městská část Praha 2
- Městská část Praha 3
- Městská část Praha 4
- Městská část Praha 5
 
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., 
IKEA Česká republika s.r.o., Jaroslav Trachta, Richard Novák st., Ing. Iveta Čepeláková, Gabriela Selinger, Marie Kostrounová, Dis, Ing. Václav Horák, manželé Goldmannovi, 
Šárka Moravcová, Ing. Jan Harbáček, Mgr. Filip Gärtner, Mgr. Pavel Kholl, Ing. Renata Pešíčková – Pereny, Ing. Marek Prach,  Karin Yorková, Ludmila Marková, Martin Jeřábek, 
Flow East Fundation, CycloSchein, FUMC Birmingham Detroit z USA, Nadace Avast, Nadační fond Albert, Nadační fond Tesco, Metrostav a.s., MČ Praha 20, Postres, s.r.o., IWAP,  
Potravinová banka, Alžběta Blahútová, Natálie Homolová, Robert Renč, Phillipa Schuff, Vincent Eberhard, Lucie Roubíčková, Helena Foxová, Kraig Scott Casebier, Artur 
Frankiewicz a další dárci, kteří si nepřejí být uvedeni.  
Věcné dary:
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Pekařství Moravec s.r.o.
Dobrovolníci: 
Správní rada, Carol Compton Marcum, Laurel Thoreson, Rob Townroe, Ted McClew, Zsombor Auber, Vilmos Auber, David Jílek, Vilma Cibulková, Hana Moravcová, Petra Vožďová, 
Markéta Čekanová, Jura Čekan, Jana Hájková, Hana Leišová, Barbora Zálohová, Renata Slunéčková, Miroslav Vostrý, Jakub Šváb, Lukáš Dvořák, Tomáš Bican, Benjamin 
Selinger, AISF Study Abroad in Prague, zaměstnanci firem Vodafone CZ,  Johnson a Johnson CCE, NIVEA, Novartis, ČSOB, Renné McNeil a její tým Cokesbury Church Knoxville , 
Mária Kunstová, ECM Horní Počernice, ESUMC Prague, Life Center, SHM Počernice.

Václav Horák
ekonom SKP HOPO

- Městská část Praha 7
- Městská část Praha 8
- Městská část Praha 9
- Městská část Praha 10
- Městská část Praha 11
- Městská část Praha 12
- Městská část Praha 14
- Městská část Praha 20

MČ Praha 20
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ředitel
ČEPELÁK Roman, PhDr. 603 494 683

cepelak
@skphopo.cz

manažer kvality,
ČEPELÁKOVÁ Iveta, Ing. 739 088 805

Iveta.cepelakova
@seznam.cz

vedoucího Azylového domu,
KHOLL Pavel, Mgr.

281 091 713 730 808 882 kholl
@skphopo.cz

sociální pracovnice Azylového domu,
FICOVÁ Michaela, Bc.  281 091 713 734 393 597

ficova
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu
ŽÁKOVÁ Monika 281 091 713 734 393 597

zakova
@skphopo.cz

281 091 713 734 393 597
stieglerova

@skphopo.cz
pracovník v sociálních službách Azylového domu
STIEGLEROVÁ  Martina

281 091 713 734 393 597
cepelkova

@skphopo.cz
pracovník v sociálních službách Azylového domu
ČEPELKOVÁ Marta

funkce telefon mobil e-mail

SKP HOPO 
informace 734 393 597 info@skphopo.cz 

ekonom
HORÁK Václav, Ing. 605 385 377 horak@skphopo.cz 

pracovník v sociálních službách Azylového domu
DOBEŠOVÁ Hana

pracovník v sociálních službách Azylového domu
TIEFENBACHOVÁ Vitalija

pracovník v sociálních  službách Azylového domu
ŠOLCOVÁ Renáta

hlavní účetní, sociální pracovnice Azylového domu
KOSTROUNOVÁ Marie, DiS.

personální administrativa, účetní
NEVRLÁ Dana, Ing. 

pracovník v sociálních službách Azylového domu, 
údržba, 
FUKA Miroslav

281 091 713 734 393 597
dobesova

@skphopo.cz

281 091 713 734 393 597
tiefenbachova
@skphopo.cz

solcova
@skphopo.cz281 091 713 734 393 597

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

@email.cz

kaplan
GÄRTNER Filip, Mgr. 281 091 713

filip.gärtner
@seznam.cz

734 393 538 kostrounova
@skphopo.cz

nevrla
@skphopo.cz734 393 538

fuka
@skphopo.cz737 207 314281 091 715

pracovník v sociálních službách Azylového domu, 
údržba, 
SMRŽ Jiří

smrz
@skphopo.cz281 091 715

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ

20 let spolu! 8

funkce telefon mobil e-mail

fundraising a PR 
SELINGER Gabriela

selinger
@skphopo.cz776 282 427

pracovník v sociálních službách Azylového domu
ZULUFOVÁ ABU Dagmar 281 091 713 734 393 597

zulufova
@skphopo.cz



PŘEHLED SLUŽEB SKP HOPO
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Služba

 

Azylový dům

 

Poslání

 

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje 
přechodné ubytování, zázemí a podporu, která je 
směřována k řešení nepříznivé situace spojené se 
ztrátou bydlení. Uplatňovaný model komunitního 
života prohlubuje u uživatelů služby dovednosti 

a

 

návyky potřebné k běžné integraci do společnosti

 

Cíl

 

Pomocí aktivizačních programů snižovat závislost 
uživatelů služeb na systému sociální pomoci 

a
 
podporovat je v aktivním řešení vlastní situace

 

Cílová skupina
 

Rodiny s dětmi, samotné matky a otcové, ženy v 8. a 9. 
měsíci těhotenství a rodiny připravující se na návrat 

dětí do péče  
Zahájení služby 1999  

Kapacita v roce 2019
 

84 lůžek
 

Náklady služby v roce 2019

 
14 830 929,26 Kč

 
Zdroje 

financování

 
v roce 2019

 

 

Dotační programy

 

HMP

 

86,1

 

%

 MČ Prahy

 

3,3

 

%

 
Dotace MK

 

0,1

 

%

 
Uživatelé

 

8,1

 

%

 

Dary

 

2,2

 

%

 

Ostatní

 

0,2

 

%
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PŘÍJMY

 
Zdroje příjmů Příjmy v Kč % 

Dotační program HMP pro vybrané druhy sociálních služeb – 
na Azylový dům SKP HOPO 

12 486 000,00 82,38 

Dotace HMP na Prevenci kriminality SKP HOPO 298 000,00 1,97 

Dotace HMP na projekt „Příroda pro azyl, azyl pro přírodu“ 289 000,00 1,91 

Dotace Ministerstva kultury 12 000,00 0,08 

MČ Praha 20 145 000,00 0,96 

Ostatní městské části Prahy 362 000,00 2,39 

Finanční a věcné dary od fyzických a právnických osob 326 857,42 2,16 

Úhrady uživatelů sociálních služeb 1 199 300,00 7,91 

Ostatní (náhrady škod, úroky, prodej občerstvení v rámci akcí SKP 
HOPO) 

37 083,23 0,24 

Celkem příjmy 15 155 240,65 100 

 
 
 
 



PŘÍJMY
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NÁKLADY

 
Název položky Náklady v Kč % 

Spotřeba materiálu 1 351 405,29 8,91 

Spotřeba energie 951 936,80 6,28 

Opravy a udržování 569 168,20 3,75 

Cestovné 4 924,00 0,03 

Náklady na reprezentaci 3 405,00 0,02 

Služby 2 122 059,23 14,00 

Mzdové náklady 7 456 557,00 49,18 

Zákonné sociální pojištění a ostatní sociální náklady 2 544 202,60 16,78 

Ostatní náklady (pojištění, daně a poplatky, odpisy, 
poskytnuté příspěvky) 

159 487,92 1,05 

Celkem náklady 15 163 146,04 100 

 
 

 
 



NÁKLADY 
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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
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