Výroční zpráva 2020

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, uživatelé a podporovatelé,
rád bych, jako každý rok, využil této příležitosti, abych vás všechny pozdravil a zároveň se pokusil shrnout
uplynulý rok, který byl pro nás i celou naši zemi velmi těžkou zkouškou.
Když jsem psal před rokem úvodník k předešlé výroční zprávě a na konci jsem optimisticky hleděl k novému
roku, nikdy by mě nenapadlo, že může přijít něco, co omezí nejen provoz našeho azylového domu, ale i celou
naši společnost. Uvědomil jsem si, jak snadno se naše životní jistoty mohou zbortit a všechny naše, do té doby
velké, problémy se rázem stanou malichernými. Nejen, že jsme si nedovedli představit, jak rychle a snadno
může být omezna naše svoboda či jak snadno můžeme přijít o živobytí, ale také se nás zmocnil strach o život
náš, našich příbuzných i kamarádů. Najednou se nám obtížná životní situace našich klientů nezdála být tak
vzdálená.
Z důvodu pandemie Covidu-19 jsme museli učinit několik nezbytných opatření: na budově B jsme vytvořili
pokoje pro nemocné či pozitivně testované klienty, upravili jsme pracovní režim pracovníků a začali objevovat
výhody, ale i nástrahy práce z domova. Skoro celoroční distanční výuka byla velkou výzvou nejen pro děti,
pro které to sice zpočátku mohlo být vítané rozšíření volna, později však již velmi stresující a náročné,
ale hlavně pro jejich rodiče, kteří dosud nebyli zvyklí být s dětmi celý den na tak malém prostoru, a ještě jim
pomáhat při výuce. Snažili jsme se dětem školou povinným vytvořit co nejlepší možné podmínky, v počítačové
místnosti jsme dovybavili počítače kamerami a mikrofony, zlepšili připojení k internetu a posílili naši podporu
při samotné výuce i případném doučování.
Přes tyto náročnější podmínky se nám v loňském roce podařila spousta věcí, které náš společný život
v azylovém domě učinily příjemnějším. Na jaře jsme konečně úspěšně zkolaudovali budovu D pro samotné
matky, v létě jsme ji slavnostně otevřeli a skoro okamžitě jsme zde přivítali nové klientky. Za pomoci sponzorů
jsme zakoupili nový mikrobus, s nímž jsme o letních prázdninách odjeli na první vlastní SKPčkový tábor.
Doufám, že se z něj stane dlouholetá tradice, podobně jako v případě našeho příměstského tábora, který
organizujeme vždy v druhé polovině prázdnin.
Ani v roce 2020 jsme nerezignovali na zvelebování ubytovacích prostor i samotného areálu. Na budově C
jsme na konci roku začali postupně ve všech pokojích opravovat stropy novými sádrokartonovými deskami.
Po jejich dokončení budeme moci tuto budovu považovat za zrekonstruovanou.
Nezapomněli jsme ani na azylovou faunu. Naši voliéru jsme rozšířili o pár veverek šedobřichých, které
se okamžitě staly pro svoji aktivitu oblíbenými obyvateli azylového domu SKP.
Jak je vidno, i takto náročný rok byl vlastně rokem úspěšným a jsem vděčný Pánu Bohu, že nás
v těchto těžkých časech ochraňoval a žehnal nám. Zároveň chci poděkovat i všem našim
zaměstnancům za jejich práci, sponzorům a podporovatelům za jejich přízeň a pevně věřím, že rok
2021 bude již rokem klidnějším.

Roman Čepelák
ředitel SKP Horní Počernice

Základní údaje o organizaci
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice je církevní neziskovou organizací s působností na území hlavního
města Prahy.
Cílem Střediska je pomoci klientům s řešením nepříznivé životní situace. Poskytujeme sociální službu
a duchovenskou péči potřebným. Děláme vše pro to, aby v zájmu dětí žily rodiny pohromadě.
Jsme organizací, která je součástí místní komunity, poskytující stabilní sociální služby na profesionální úrovni.
Chceme se rozvíjet, být ﬂexibilní, reagovat na potřeby ve společnosti a přijímat lidi bez rozdílu.
Vedení a správa Střediska: správní rada SKP HOPO pracovala v r. 2020 ve složení: PhDr. Roman Čepelák,
předseda Ing. Jan Harbáček, Mudr. Rút Jeřábková, Prof. Ing. Jan Macek (čestný člen), Ing. Jan Procházka, Hana
Moravcová.

AZYLOVÝ DŮM SKP HOPO
V roce 2020 využilo služeb azylového domu SKP HOPO celkem 174 uživatelů. Možnost poskytnout službu
vyššímu počtu uchazečů nepříznivě ovlivnila protiepidemická opatření, která v prvních třech měsících
epidemie nařizovala uchazečům o pobytové služby předložení negativního PCR testu.
V roce 2020 se podpora školou povinných dětí v našem azylovém domě přenesla i do distanční výuky. Tento
nový formát školní docházky vyžaduje po žácích nejen vyšší míru intenzity samostatné domácí přípravy
a studia, ale také elementární znalost práce na PC. V rámci knihovny a počítačové učebny našeho azylového
domu byly stávající počítače dovybaveny webkamerami a mikrofony. Děti se tak s podporou pracovníků AD
mohly pravidelně účastnit online výuky, vyplňovat testy či nahrávat a odesílat vyhotovené domácí úkoly.
I v minulém roce pokračovaly práce na zvyšování komfortu bydlení pro uživatele AD. Byla započata
rekonstrukce stropů na pokojích uživatelů budovy C. Ve stejném období byla osazena všechna okna budov C
a D ochrannými sítěmi proti hmyzu. Obě tyto inovace přispěly ke zlepšení podmínek poskytovaných služeb
našeho azylového domu.
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 ČSN EN ISO 9001:2016. Řízení a kvalita poskytovaných služeb AD
je pravidelně prověřována prostřednictvím interního auditu systému managementu kvality. V roce 2020 jsme
již po čtvrté úspěšně prošli recertiﬁkačním externím auditem, který potvrdil splnění požadavků výše uvedené
normy. SKP HOPO byl vydán nový certiﬁkát, opět s platností na 3 roky. Audit provedla nezávislá certiﬁkační
společnost CERT-ACO, s.r.o.
Iveta Čepeláková
manažerka kvality SKP HOPO

PREVENCE KRIMINALITY
Od 18.7. do 25.7. se uskutečnil pro děti z AD SKP HOPO pobytový letní tábor u Zlatého potoka nedaleko
Opočna. Zde si děti vyzkoušely stanování a pobyt ve volné přírodě. Tematicky se tábor věnoval životu
původních obyvatel Severní Ameriky a historické postavě indiánské dívky Pocahontas. Účastníci tábora
podnikli také řadu zajímavých výletů po blízkém okolí, navštívili např. zámek Opočno, ornitologickou
záchrannou stanici, zámek Lhotu, vesničku Hobitín atd.
Od 17.8. do 21.8. proběhl v rámci projektu Prevence kriminality tradiční příměstský tábor pro děti školního
i předškolního věku, který je realizovaný formou výletů, her, sportovních, výtvarných a zážitkových aktivit.
Tábor je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností (samostatnost, zásady slušného chování, spolupráce
a komunikace v kolektivu). Během tábora děti navštívily pražskou ZOO, středověkou vesničku Botanikus
a zábavné parky Mirakulum či Krtkův svět. Během závěrečného dne děti plnily indiánský soutěžní pětiboj,
tvořily indiánské oblečení a pomáhaly vařit slavnostní oběd na ohništi. Deﬁnitivní tečkou tábora byl tradiční
hudební bubenický workshop.
Během roku 2020 byly v azylovém domě SKP HOPO realizovány níže uvedené volnočasové aktivity. Z důvodu
preventivních protiepidemických opatření byly některé aktivity dočasně upraveny (omezeny počtem dětí,
nebo poskytnuty pouze nezletilým uživatelům v rámci jedné rodiny).
Ranní pohybové sportovní aktivity pro matky a předškolní děti. Toto pohybové cvičení probíhá každý všední
den. Rozvijí 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 tvořivou alternativou
ranních pohybových aktivit. Děti zde rozvijí za pomocí rodičů motoriku, fantazii a výtvarnou tvořivost.
Keramický kroužek pro děti s lektorkou keramiky, který probíhá jednou za 14 dní v keramické dílně SKP
HOPO. Děti zde pod vedením lektorky vyrábí, glazurují a vypalují své 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. Fitness cvičení pro děti 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.
Předčítání dětské literatury pro předškolní děti.
Rozvíjení fantazie a slovní zásoby. Formování vztahu
k literatuře a knihám. Předčítání knih probíhá každý
týden v knihovně azylového domu SKP HOPO.
Doučování anglického jazyka s rodilou mluvčí
pro školní děti. Výuka 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.
Pavel Kholl
vedoucí azylového domu SKP HOPO

KLUB SENIORŮ

Václav Horák
ekonom SKP HOPO

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice poskytuje členům Klubu seniorů prostor a zázemí pro jejich setkávání
a možnost seberealizace. Cílovou skupinou jsou senioři – obyvatelé městské části Praha 20, výjimečně i senioři
z blízkého okolí. Klub se za normálních okolností pravidelně schází jednou týdně, vždy ve středu v klubovně budovy
„A“ Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.
V roce 2020 Klub navštěvovalo přibližně 20 – 25 seniorů (výhradně se ovšem jednalo o ženy) z Horních
Počernic. Klub seniorů v rámci Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice vzniknul již v roce 2009, v roce
2019 zde působil již desátým rokem a oslavil tedy pěkné kulaté jubileum. Bohužel, rok 2020 pro činnost klubu
již zdaleka tak příznivý nebyl. Pandemie koronaviru jeho společnou činnost a letošní působení omezila
na opravdové minimum. Z důvodu hygienických a epidemiologických opatření se pravidelné schůzky klubu
konaly pouze do poloviny měsíce března, kdy přišla první vlna COVID-19 a činnost klubu prakticky
„rozmetala.“ Další schůzky se uskutečnily v červnu před prázdninami a potom ještě v září, kdy však již
přicházela takzvaná druhá vlna nemoci a ta prakticky udělala za celým rokem 2020 nepříjemnou tečku. Přesto
i v tomto malém časovém úseku byla rukodělná činnost klubu jako vždy příkladná. Navzdory nepříznivému
času vznikly nové hračky pro děti (kočky, medvídci, myšky) i předměty denní potřeby vhodné pro každého.
Členky klubu spolu zůstaly po celý rok v kontaktu alespoň prostřednictvím moderních technologií, čile
komunikovaly i s vedením Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.
Plánované poznávací zájezdy musely letos seniorky oželet, na ně opravdu z důvodu pandemie koronaviru
časový prostor nezbyl. Proto jsme také podali žádost o přesun prostředků schválené dotace z rozpočtu MČ
Praha 20 z nemateriálových nákladů na náklady materiálové. Konkrétně se jednalo o přesun ﬁnančních
prostředků z poznávacích zájezdů na nákup notebooku pro zaznamenávání činnosti klubu. Tato žádost byla
kladně vyřízena ve prospěch Klubu seniorů, za což jsme Praze 20 moc vděčni. I v roce 2020, který se nesl
ve znamení pandemie, informovaly členky klubu o svých aktivitách a plánech veřejnost Horních Počernic
prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje.

Filip Gärtner
kaplan

DUCHOVENSKÁ SLUŽBA

V roce 2020 jsem ve středisku vykonával pravidelnou duchovenskou službu jako kaplan pro klienty azylového
domu, v malém rozsahu také pro pracovníky střediska.
Službu duchovního vnímám jako určitou protiváhu a také doplněk ke službě sociální, která je klíčová, stejně
jako ke službě psychologické, již klienti rovněž využívají. Kaplanskou službu poskytuji v základním rozsahu
daném mým omezeným časem, ale myslím, že i přes to naplňuje základní spirituální potřeby uživatelů
střediska.
V SKP sloužím pravidelně ve čtvrtek večer, kdy se účastním společného komunitního setkání klientů
se sociálními pracovníky a vedením střediska, a mám tak vždy v jeho závěru příležitost k tematickým
promluvám na biblické texty nebo církevní svátky, vždy s přihlédnutím ke konkrétní situaci všech uživatelů
azylového domu a jejich dětí. Někdy promluvy doplňuji duchovní písní s vlastním doprovodem na kytaru,
to 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 tu možnost končit pravidelnou poradu týmu pracovníků střediska krátkým biblickým
slovem a modlitbou.
Uplynulý rok byl výrazně poznamenán koronavirovou pandemií a řadou uzavírek a omezení. Využíval jsem ale
výjimky z vládních opatření, která umožňovala individuální duchovní službu, a i při omezených návštěvách
ve středisku jsem uživatele navštěvoval pravidelně za striktního dodržování hygienických opatření a ve službě
jsem tak pokračoval. Ukázalo se to právě v době přísných omezení jako velmi potřebné. Poskytoval jsem také
základní informace, a především uváděl na pravou míru různé dohady a teorie, ve kterých se zrcadlily obavy
klientů o budoucnost.
Klientům azylového domu jsem v uplynulém roce sloužil duchovní podporou a povzbuzením v životní krizi,
při ztrátě motivace a beznaděje, při složité rodinné situaci, ve strachu o práci a obavu z budoucnosti.
U někoho se dařilo navázat hlubší vztah, někdo si držel odstup. Důvodem může být i někdy značná ﬂuktuace
a krátký pobyt v azylovém zařízení. Obecně ale byla a je duchovní služba přijímána 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 klienti využívají službu v otázkách jejich vlastní spirituality, k posílení své víry a ke společné modlitbě,
vítají také přímluvné modlitby za svou situaci. Všichni, se kterými pracuji blíže, oceňují možnost
svěřit se v rámci zpovědního tajemství. Zájemce z řad uživatelů také zvu k účasti na nedělních bohoslužbách
místní farnosti, jejíž sbor se nachází v těsném sousedství střediska. Občas klienti využívají literaturu, kterou
pro ně mám k dispozici. Zejména starším dětem jsem věnoval ilustrovaná vydání evangelií, dospělým
pak výtisk Nového zákona. K dispozici mají také Bibli ke studiu.
Krátkým slovem jsem sloužil při slavnostním vánočním setkání, které se odehrálo venku v prostorách
podzámčí.
S vděčností konstatuji, že kaplanská služba má ve středisku své pevné místo a využití. Děkuji vedení střediska
i všem jeho zaměstnancům za jejich obětavou a nelehkou práci. V době pandemie se o to více ukázalo,
jak dobře je strukturovaná a organizovaná. Ve svých modlitbách se za všechny přimlouvám a děkuji Pánu
Bohu, že nás zachovává ve své lásce a vede tuto potřebnou službu našim bližním.

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 všestranně podporován také zřizovatelem
organizace Evangelickou církví metodistickou.
V roce 2020 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 stát. rozpočtu z kapitoly MPSV)
Granty hlavního města Prahy
MPSV (mimořádné ﬁnanční ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19) I Městská část
Praha I Městská část Praha 2 I Městská část Praha 3 I Městská část Praha 4 I Městská část Praha 5 I Městská
část Praha 7 I Městská část Praha 8 I Městská část Praha 10 I Městská část Praha 11 I Městská část Praha 12
I Městská část Praha 13 I Městská část Praha 14 I Městská část Praha 15 I Městská část Praha 18 I Městská
část Praha 20
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Praha
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Praha 4

Praha 13

Ministerstvo Kultury
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EU - Evropský Sociální Fond
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Praha 18

Praha 20

MPSV

Finanční dary
Luboš Kacafírek, Ing. Jan Procházka, Ing. Radmila Pelnařová, Stachema Kolín s.r.o., Ivana Mothejlová,
PhDr. Roman Čepelák, Mgr. Eva Březinová, Jaroslav Trachta, Richard Novák st., Ing. Iveta Čepeláková,
Gabriela Selinger, Marie Kostrounová, Dis, Ing. Václav Horák, manželé Goldmannovi, Šárka Moravcová,
Ing. Jan Harbáček, Filip Gärtner, Mgr. Pavel Kholl, Ing. Marek Prach, Martin Jeřábek, CycloSchein,
FUMC Birmingham Detroit z USA, Nadace Avast, Nadační fond Albert, Nadace VINCI, IWAP, Potravinová
banka, Hana Moravcová, Markéta Kinterová, Tomáš Salač, Victor Ortega, P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o.
a další dárci, kteří si nepřejí být uvedeni.

Věcné dary
Potravinová banka, ČP Distribuce a.s., Saturnia pomáhá, z.s., Kamila Husáková, Nadační fond Albert,
Holosoﬁcká společnost o.p.s., Hotel Madarín Oriental Prague, Legový klub Kostky org., zaměstnanci ﬁrmy
ČSOB, zaměstnanci ﬁrmy Masoproﬁt s.r.o., Pereny- Renata Pešíčková, Děti z MŠ Chodovická, Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy, Rychlo.Net s.r.o., Eurowag, Rotary Club Prague International, Globus ČR,
v.o.s., JAHU s.r.o., Fiat Strojservis Praha s.r.o., Pekařství Moravec, IWAP, Markéta Čekanová, Markéta Ludvigová

Dobrovolníci
Správní rada, Markéta Čekanová, Kamila Hodíková, Miroslava Müllerová, Saša Vaškovičová, Lukáš Polanský,
Helena Podlahová, Jana Hájková, Olga Konhefrová, Paní Severová, Michaela Špánková, Iva Rosová, David Jílek,
Renata Pešíčková, Robert Townroe, Carol Marcum
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FUNKCE

TELEFON

MOBIL

e-mail

SKP HOPO
informace

734 393 597

info@skphopo.cz

ředitel
ČEPELÁK Roman, PhDr.

603 494 683

cepelak@skphopo.cz

739 088 805

iveta.cepelakova@seznam.cz

manažer kvality
ČEPELÁKOVÁ Iveta, Ing.
vedoucí odboru ekonomiky a účetnictví
HORÁK Václav, Ing.

605 385 377

horak@skphopo.cz

vedoucí Azylového domu
KHOLL Pavel, Mgr.

281 091 713

730 808 882

kholl@skphopo.cz

sociální pracovnice Azylového domu,
VEJNAROVÁ Kateřina, Bc., DiS.

281 091 713

734 393 597

vejnarova@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu
STIEGLEROVÁ Martina

281 091 713

734 393 597

stieglerova@skphopo.cz

281 091 713

734 393 597

zakova@skphopo.cz

281 091 713

734 393 597

281 091 713

734 393 597

281 091 713

734 393 597

pracovník v sociálních službách Azylového domu
TIEFENBACHOVÁ Vitalija

281 091 713

734 393 597

pracovník v sociálních službách Azylového domu
PROCHÁZKOVÁ Marie

281 091 713

pracovník v sociálních službách Azylového domu
ŽÁKOVÁ Monika
Přehled zaměstnanců – stav k 31. 12. 2020
pracovník v sociálních službách Azylového domu
ČEPELKOVÁ Marta
pracovník v sociálních službách Azylového domu
ZULUFOVÁ ABU Dagmar
pracovník v sociálních službách Azylového domu
PUČÍKOVÁ Hana

psycholog
FONFEROVÁ Ludmila, Mgr., Ph.D.
kaplan
GÄRTNER Filip

cepelkova@skphopo.cz
zulufova@skphopo.cz
pucikova@skphopo.cz
tiefenbachova@skphopo.cz
prochazkova@skphopo.cz

281 091 713

fonferov@email.cz

281 091 713

filip.gärtner@seznam.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

fuka@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu,
údržba – stav k 31. 12. 2020
Přehled zaměstnanců
FUKA Miroslav
pracovník v sociálních službách Azylového domu,
údržba
SMRŽ Jiří
fundraising a PR, pracovník v sociálních službách
Azylového domu
SELINGER Gabriela

281 091 715

281 091 715

smrz@skphopo.cz

776 282 427

selinger@skphopo.cz
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FINANČNÍ ZPRÁVA: PŘÍJMY ORGANIZACE V ROCE 2020

Zdroje příjmů
Dotační program HMP pro vybrané
druhy sociálních služeb – na
Azylový dům SKP HOPO
Dotace MPSV – mimořádné
finanční ohodnocení zaměstnanců
v souvislosti s pandemií Covid 19
Dotace HMP na Prevenci
kriminality SKP HOPO
Dotace Ministerstva kultury

Příjmy v Kč
14 400 000

%
85,03

485 572

2,87

245 000

1,45

10 000

0,06

MČ Praha 20

145 000

0,86

Ostatní městské části Prahy

366 500

2,16

Finanční a věcné dary od fyzických
a právnických osob
Úhrady uživatelů sociálních služeb

242 742

1,43

981 006

5,79

Ostatní (náhrady škod, úroky,
příspěvky na letní tábor dětí
azylového domu)
Celkem příjmy

59 356,23

0,35

16 935 176,23

100

FINANČNÍ ZPRÁVA: NÁKLADY ORGANIZACE V ROCE 2020

Název položky
Spotřeba materiálu

Náklady v Kč
1 310 416,87

%
7,74

Spotřeba energie

918 737

5,42

Opravy a udržování

477 997,76

2,82

Náklady na reprezentaci

1 629

0,01

Služby

2 317 115,48

13,68

Mzdové náklady

8 975 826

53,00

Zákonné sociální pojištění a ostatní
sociální náklady
Ostatní náklady (pojištění, daně a
poplatky, odpisy, poskytnuté
příspěvky)
Celkem náklady

2 688 754,10

15,88

245 922,52

1,45

16 936 398,73

100

Výkaz zisku a ztrát

Účetní audit

Účetní audit 2

Účetní audit 3

Účetní audit 4

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

