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ÚVOD – SLOVO ØEDITELE
Støedisko køesanské pomoci Horní Poèernice však
není jen Azylový dùm. Je to také Peèovatelská služba.
Deset let vaøení obìdù a jejich rozvoz seniorùm po
okolí. Také drobná pomoc v jejich domácnostech,
nákupy, odvoz k lékaøi...
Pøed deseti lety zaèala práce s lidmi bez pøístøeší,
matkami, otci i rodinami s dìtmi v krizi.... s nadìjí, že
pøinese dobré ovoce. Jako v Ježíšovì v podobenství z
úvodu jsme dali podnìt ke službì, která prochází
rùznými fázemi vývoje, zrovna tak, jako zrno zaseté do
zemì. Snad nejsem objektivnì schopen zhodnotit celé
období, protože jsem nastoupil až v listopadu 2009,
ale pøesto vìøím, že jde o souèást díla, které Bùh v naší
zemi dìlá. Ujímá se ztracených a chudých a to proto,
že mu není lhostejný ani jeden jediný život. Ne vždy je
úroda adekvátní vynaložené námaze. Pøesto oceòuji
práci všech, kteøí se na spoleèné práci podílí a dìkuji
za ni.

Motto:
S Božím královstvím je to tak, jako když èlovìk zaseje
semeno do zemì; a spí èi bdí, v noci i ve dne, semeno
vzchází a roste, on ani neví jak. Zemì sama od sebe
plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v
klasu. A když úroda dozraje, hospodáø hned pošle srp,
protože nastala žeò. Mk 4,26n
Je to již deset let, kdy zaèala práce Støediska
køesanské pomoci Horní Poèernice. Ze skromných
zaèátkù se postupnì rozšiøovala, poèet klientù
vzniklého Azylového domu se zvyšoval a Støedisko se
dostávalo do povìdomí
veøejnosti, sociálních
pracovníkù jednotlivých mìstských èástí Prahy a
zejména lidí bez pøístøeší, pro nìž se Azylový dùm stal
na èas domovem. Za uplynulých deset let jím prošlo
více než dva tisíce lidí. Pro nìkteré to byla jen zastávka
na jejich putování od jednoho Azylového domu k
druhému. Ti zodpovìdnìjší využili pøíležitosti, aby si
urovnali pomìry, sehnali práci, postarali se o dìti a
vyøešili bytovou situaci. Mnoho lidí - to je mnoho
životních pøíbìhù. Ale také mnoho práce jednotlivých
pracovníkù Støediska. Jejich nasazení a jejich lidský
pøístup. Bez nìj by se žádná sociální práce ani dìlat
nemohla. Patøí jim za to dík..

Jan Procházka,
øeditel SKP HOPO

HISTORIE

POSLÁNÍ A HODNOTY

Navazujeme na práci církevního Spolku pro péèi o
sirotky,který areál bývalého zámeèku v Praze Horních Poèernicích koupil a od roku 1927 do roku
1947 v nìm provozoval sirotèinec. Èásteènì se také
vìnoval péèi o seniory. Areál pak byl v roce 1958
znárodnìn. Evangelická církev metodistická získala
majetek zpìt v roce 1997. V roce 1999 bylo ustaveno
Støedisko køesanské pomoci Horní Poèernice, které
zde pokraèuje v sociální práci.

Posláním Støediska je poskytování kvalitních
holistických sociálních služeb lidem sociálnì
vylouèeným nebo ohroženým. Nasloucháme jejich
potøebám, pøinášíme køesanské hodnoty a
spoluvytváøíme místní komunitu.
V rámci naplòování poslání chceme reagovat na
celospoleèenské potøeby, nechceme jen neèinnì
pøihlížet. Cítíme se spoluodpovìdní za kvalitu života v
naší komunitì. Chceme tu být coby nevládní
nezisková organizace mimo jiné proto, že nìkteré
spoleèenské problémy neumí nebo nechtìjí øešit
subjekty veøejné správy ani podnikatelské subjekty.
Cílem je pomoc našim klientùm, nabídka možnosti
øešení životní situace a následná aktivizace.
Pøi své èinnosti se øídíme následující filozofií a
hodnotami:
·Jsme køesanská organizace poskytující sociální
služby.
·Nasloucháme uživatelùm a snažíme se jim pomoci,
pokud o naši pomoc stojí.
·Uplatòujeme holistický pøístup.
·Posilujeme psychosociální postavení uživatelù ve
spoleènosti.
·Vytváøíme bezpeèné prostøedí pro uživatele našich
služeb.
·Systematicky rozvíjíme znalosti a dovednosti všech
pracovníkù Støediska køesanské pomoci Horní
Poèernice a dobrovolníkù.
·Zájemcùm pomáháme zprostøedkovat køesanskou
víru.
·Pracujeme v prostøedí spolupráce køesanù,
hledajících a ateistù.
·Jsme otevøení k partnerství s jinými organizacemi a
jednotlivci pøi sdílení a naplòování našeho poslání.
·Pøístup k našim službám mají všichni bez rozdílu.
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CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovými skupinami našich služeb jsou:
·osoby peèující o dítì, které se ocitly v nepøíznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení,
·rodiny s dìtmi v obtížných sociálních situacích,
·rodiny s dìtmi, které byly uživateli nìkteré z
pobytových sociálních služeb a získaly základní
znalosti a dovednosti potøebné pro samostatné
bydlení,
·osoby, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu
vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního
postižení a rodiny s dìtmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.

NAŠE SLUŽBY A PROJEKTY
Støedisko køesanské pomoci Horní Poèernice má
zaregistrovány 3 sociální služby:
- AZYLOVÝ DÙM
Poskytuje pobytové a sociální služby na pøechodnou
dobu osobám v nepøíznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení. Podporuje jejich sociální zaèleòování.
Pomocí individuálního plánu je naším cílem snižovat
závislost uživatelù služeb na systému sociální pomoci
a podporovat je v aktivním øešení vlastní situace.
Charakteristika služby: Sociální služba azylového
domu je poskytována v souladu s ustanoveními
zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v
aktuálním platném znìní.

Azylové domy poskytují pobytové služby na
pøechodnou dobu osobám v nepøíznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba obsahuje tyto základní èinnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a
pøi obstarávání osobních záležitostí,
d) základní sociální poradenství.

- SOCIÁLNÌ AKTIVIZAÈNÍ SLUŽBY PRO RODINY S
DÌTMI:
Socioterapeutické a komunitní služby (SKS)
Služby poskytujeme ambulantní èi terénní formou a
jejich poskytováním usilujeme o zachování rodin a
obnovení jejich narušených funkcí. Služba je urèena
pøedevším jako doplòková služba pro rodiny s dìtmi,
které využívají zároveò službu Azylového domu.
Služba je však otevøena i pro ostatní rodiny s dìtmi.
Cílem je udržení, aktivizace, stabilita a prosperita
rodin.

Služba je urèena pro rodiny s dìtmi, které jsou nebo
byly uživateli pobytových sociálních služeb a jejich
sociální situace není uspokojivì doøešena. Využívá se
stabilizované situace klienta a podporuje se její
udržení a zlepšení.
Charakteristika služby SKS a NPC: Sociální služba
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi (SKS a
NPC) je poskytována v souladu s ustanoveními
zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v
aktuálním platném znìní (dále jen „Zákon“).
Služba obsahuje tyto základní èinnosti:
a) výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti
b) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím
c) sociálnì terapeutické èinnosti
d) pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a
pøi obstarávání osobních záležitostí
e) základní sociální poradenství

Na pùli cesty (NPC)
Navazují na pobytové sociální služby. Nabízí podporu
pøi uplatòování a dalším rozvíjení schopností a
dovedností, vedoucích k sociálnímu zaèleòování.

- PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA
Pomáhá seniorùm, zdravotnì postiženým a rodinám s
dìtmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby, zachovat standardní kvalitu života v jejich
domácím prostøedí.
Charakteristika služby: Peèovatelská služba (dále jen
PS) je poskytována v souladu s ustanoveními zákona
è. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním
platném znìní.

Služba obsahuje tyto základní èinnosti:
a) pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní
osobu
b) pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní stravy
d) pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
e) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím
f) základní sociální poradenství
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Cílovou skupinou AZYLOVÉHO DOMU jsou osoby
peèující o dítì, které se ocitly v nepøíznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení - rodiny s
dítìtem/dìtmi. Kapacita èiní 90 lùžek. Roènì
pomùžeme cca 230 uživatelùm, z toho pøibližnì 110
dìtem.
Cílovou skupinou SOCIÁLNÌ AKTIVIZAÈNÍCH
SLUŽEB PRO RODINY S DÌTMI, jejíž kapacita je 100
uživatelù, jsou:
- rodiny s dìtmi v obtížných sociálních situacích
- rodiny s dìtmi, které byly uživateli nìkteré z
pobytových sociálních služeb a získaly základní
znalosti a dovednosti potøebné pro samostatné
bydlení.
Cílovou skupinou PEÈOVATELSKÉ SLUŽBY jsou
osoby, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu
vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního
postižení a rodiny s dìtmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 100
uživatelù z území Prahy 20, Prahy 14 a z jejich okolí.

V roce 2009 jsme pøipravili také projekt zahájení nové
služby, nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež,
jehož potøebnost byla zjištìna v rámci komunitního
plánování Mìstské èásti Praha 20. Projekt však nebyl
finanènì podpoøen a tak nemohl být realizován.

V roce 2009 jsme dále realizovali projekt Prevence
kriminality financovaný z rozpoètu hl. mìsta Prahy.
Náplní projektu Prevence kriminality SKP HOPO byla
celoroèní kontinuální èinnost s nezletilými a
mladistvými, kteøí jsou se svými rodièi ubytování v
azylovém domì Støediska køesanské pomoci Horní
Poèernice.
Uskuteènila se:
- pravidelná setkávání dìtí a mladistvých v prùbìhu
pracovního týdne (2 x týdnì 2 – 3 hodiny) pod vedením
vedoucích volnoèasových aktivit, kterých se úèastnilo
5 – 12 dìtí
- jednodenní akce ve dnech školního volna:
návštìvy kin, divadla, zoo, bobové dráhy apod.
- pìtidenní výjezd o hlavních prázdninách. Cílem
výjezdu bylo získávání a rozvoj správných návykù pro
týmovou spolupráci, vystupování v kolektivu,
posilování zdravého životního postoje a zásad
slušného chování.

Mezi další služby, které Støedisko nabízelo v roce 2009
patøilo:
- stravování - v jídelnì restauraèního charakteru, kde
se mohli stravovat jednotlivci i firmy
- pastoraèní péèe – byla zajišována duchovními
pøevážnì z Evangelické církve metodistické
- psychologické a pedagogické služby - dìtské
programy, vzdìlávací programy, psychoterapie,
pedagogicko-psychologické poradenství a
diagnostika pro uživatele našich služeb
- klub seniorù - poskytli jsme podporu a zázemí pro
scházení, sdílení a rukodìlné aktivity seniorùm
mìstské èásti Horní Poèernice.

ÚSPÌCHY
Udržování a zvyšování kvality služeb zejména po
získání Certifikátu ISO 9001 je nároèné, na
pracovnících je vyžadováno soustavné zvyšování
kvalifikace, kterou si doplòují studiem škol èi rùznými
školeními. Od podzimu se schází tým spolupracovníkù
spoleènì s architektem a pøipravujeme projekt
výstavby nového azylového domu. Ten by stál na
místì dnešních kanceláøí. Budova kanceláøí bude
muset být stržena a na jejím místì se postaví nová,
dvoupodlažní. Náš zámìr je, aby Azylový dùm byl
pouze v jedné budovì a aby jeho kapacita byla aspoò
70 lùžek. Kanceláøské prostory se pøestìhují do
prvního patra zámku. V jeho pøízemí pak budou
klubovny, jídelna, kuchynì, dílna a prostory
peèovatelské služby.

Úspìchy, kterými se mùže Støedisko pyšnit, jsou:
-zavedená organizace poskytující kvalitní služby
-profesionální a kvalifikovaný tým
-spokojení uživatelé
-zkušenosti s realizací projektù spolufinancovaných
Evropským sociálním fondem
-fungující spolupráce se státním aparátem,
neziskovým sektorem i podnikatelskými subjekty
-zapojení do komunitního plánování a aktivní úèast v
nìm.
Od roku 2008 je SKP HOPO je držitelem:
-certifikátu Standardù kvality sociálních služeb
-certifikátu a znaèky kvality ISO 9001:2001
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VIZE
Mezi jednotlivé aktivity, jak toho v rámci poskytování
služeb dosáhnout, øadíme:
-pedagogické služby smìrem k dìtem
-diagnostiku a odhalování pøíèin
-èelení násobení chyb, nedostatkù a negativních
návykù
-zabránìní rozpadu rodin.

Vizí našeho pùsobení je téma:
RODINA A JEJÍ UZDRAVOVÁNÍ.
Této vize chceme dosahovat prostøednictvím služeb
azylového domu, sociálnì aktivizaèních služeb pro
rodiny s dìtmi a peèovatelské služby.

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB
Finanèní zdroje získáváme také prostøednictvím
nadací, nadaèních spolkù èi jiných institucí. V roce
2009 získalo SKP HOPO finanèní podporu na realizaci
projektù azylového domu, sociálnì aktivizaèních
služeb pro rodiny s dìtmi,peèovatelské služby a
Prevence kriminality SKP HOPO z následujících
veøejných zdrojù:

Støedisko køesanské pomoci Horní Poèernice
každoroènì žádá o finanèní pøíspìvky na poskytování
sociálních služeb z veøejných zdrojù v rámci
grantových øízení vyhlašovaných Ministerstvem práce
a sociálních vìcí (MPSV), Magistrátem hlavního
mìsta Prahy (MHMP) a mìstskými èástmi.
Ministerstvo práce a sociálních vìcí

Mìstská èást Praha 3

Mìstská èást Praha 14

Magistrát hlavního mìsta Prahy

Mìstská èást Praha 7

Mìstská èást Praha 19

Mìstská èást Praha 1

Mìstská èást Praha 9

Mìstská èást Praha 20

K financování provozu azylového domu pøispìly dále
nadace Výbor dobré vùle – Nadace Olgy Havlové
a Nadace Divoké husy.

Provoz støediska je významnì podporován zøizovatelem, Evangelickou církví metodistickou.
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Vìcné dary: Organizace, firmy a podnikatelé: MICRA
– Milan Král, Iveco, MÈ Praha 20, MUM o. s.
Fyzické osoby: Paní Jana Abesová, paní Romana
Benešová, pan Martin Bittner, paní Hájková, paní
Sabohat Hanspeter, manželé Horáèkovi, paní Iva
Jandová, pan Jelínek, pan Jiøí Jukl s rodinou, paní
Renata Koníèková, paní Petra Køeèková, paní Jana
Procházková, paní Prokopová, Lucie a Tomáš Robovi,
pan Robert Sál, manželé Spálenkovi, pan Jiøí Spilka,
paní Lenka Šimáèková, paní Škvarcová, paní Edita
Tomíèková, paní Trutnovská, paní Jana Tvrdková,
paní Michaela Vèeláková, paní Žáková
Dar dobrovolnické práce: Práce 4 skupin dobrovolníkù
VIM, Práce èlenù správní rady

Za spolupráci dìkujeme èasopisùm:
Hornopoèernický zpravodaj a Slovo a život.
Finanèní dary: Organizace, firmy a podnikatelé:
BCK s. r. o., Dekonta a. s., Geoprogres a. r. o.,
Konstrukce K, s. r. o., Jalèák + Masár - stavební
sdružení, Stachema Kolín s. r. o., Trow Nutrilon
Biofaktory s. r. o., TRW Volant a. s., Metrostav a.s,
A.L.C.Z., Ing. Luèan
Fyzické osoby: Harbáèek Jan, Haškovcová Denisa,
Kacafírek Luboš, Maláè Vlastislav, Pelnaø Jan,
Pelnaøová Radmila, Procházka Jan, Procházka Petr,
Rùžièková Ludmila, Smolík Miloš, Vèeláková
Michaela Žák Jakub, Žák Ondøej, Žáková Tereza

Na oslavu „Prvních deset …“ pøispìli:
Almi Praha – Náchodská, Bobr – Viktor Cina, EKIS –
Miloš Smolík, Geoprogres – Ing. Ludìk Šafáø,
ISERMAT CZ
- Ing. Pavel Karkulka, Koberce
Schubert, Kofola, a.s., KONSTRUKCE – k, Krolan –
stavební klempíøství, Rybaøina u Oldøicha – Oldøich
Dostál, Stavební sdružení Jalèák – Masár, Støedisko
veterinární péèe, s. r. o. Chvalkovická, Terno Firek,
s.r.o., V + V autodílny – Ivana Vytisková, Zono – Jana
Žirovnická.
Podìkování za pomoc a realizaci oslav patøí Farnosti
ECM Horní Poèernice, Hasièùm, ètyøkolkám – Mário
Lambert, Jiøímu Èernému, Psovodùm – Zdenìk Ruda
s kolegy, Spoleènosti pro historický šerm a dobový
život ARMAGEDON.

Benefièní pøedstavení:
Zvláštní podìkování patøí paní Vilmì Cibulkové a panu
Miroslavu Etzlerovi, bez jejichž vstøícnosti a ochoty by
benefièní pøedstavení zùstalo jen neuskuteènìným
snem.
Velký dík za pomoc a realizaci patøí Kulturnímu centru
v Horních Poèernicích, OS MUM Horní Poèernice,
Hotelu Èertousy - p. Jaroslav Stára, Hotelu Chvalská
Tvrz - p. Richard Stára
Divadlu Ungelt - p. Jiøí Pritz.
Velké podìkování patøí také našim dárcum: ALMI
Praha spol. s.r.o., A.L.C.Z. s.r.o.
ALTRO spol. s.r.o., BIOFAKTORY Praha spol. s.r.o.,
BOBR s.r.o.- p. Viktor Cina
BRENNTAG CR s.r.o., COMPUTER SYSTÉM - Bc.
David Dobiáš, DAUPP spol. s.r.o.- Ing. Jiøí Pek,
DEKONTA a.s., EC PARTNER s.r.o., EKIS s.r.o - p.
Miloš Smolík, GEOPROGRES spol. s.r.o..

- Ing. Ludìk Šafáø, HOTEL CHVALSKÁ TVRZ - p.
Richard Stára, ISERMAT CZ s.r.o.- Ing. Pavel Karkula,
INTERIÉRY SCHUBERT s.r.o. KOFOLA a.s.,
KONSTRUKCE- K s.r.o., KROLAN s.r.o.- stavební
klempíøství, MIKRA - p. Milan Král, ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o., RYBAØINA U OLDØICHA - p.
Oldøich Dostál, STAVEBNÍ SDRUŽENÍ JALÈÁK –
MASÁR, STROJSERVIS Praha s.r.o., STØEDISKO
VETERINÁRNÍ PÉÈE s.r.o., Chvalkovická, TERNO
FIREK s.r.o., TRW VOLANT a.s., V+V autodíly p.Ivana Vytisková, ZONO - profi náøadí, Ing. Daniel
Hromádka, Ing. Markéta Charvátová, p. Luboš
Kacafírek, p. Tomáš Kádner, Ing. Stanislav Kratochvíl,
manželé Kutílkovi, Bc. Ivan Liška, p. Vlastislav Maláè,
manželé Mothejlovi, p. Jan Musil, Ing. Michal Pavlíèek,
manželé Pelnaøovi.

PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM
Dìkujeme všem, kteøí naši èinnost finanènì,
materiálnì èi jakkoliv jinak podpoøili. Dìkujeme také
všem, kteøí s námi spolupracovali, vìnovali nám svoji
dùvìru, sympatie èi modlitbu.
Tímto dìkujeme všem donátorùm, individuálním
dárcùm a dobrovolníkùm. Podìkování patøí také všem
zamìstnancùm, externím spolupracovníkùm a
správní radì.
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA
Správní rada
Øeditel
Výkonná rada

Manažer kvality

Úsek služeb sociální
prevence

Úsek služeb sociální
péèe

Úsek administrace,
ekonomiky a provozu

Peèovatelská
služba

Azylový dùm

Sociálnì aktivizaèní
služby pro rodiny s
dìtmi

Na pùl cesty

Úsek metodické,
psychologické a
duchovenské péèe

Úsek øízení zdrojù

Sekretariát

Øízení grantových
projektù

Metodické vedení

Ekonomika a
úèetnictví

Fundreising

Psychologické služby

Údržba a doprava

Vztahy s veøejností

Duchovenské služby

Socioterapeutické a
komunitní služby

PØEHLED SLUŽEB SKP HOPO

Poslání

Cíl

Cílová skupina

Zahájení služby
Kapacita v roce 2009
Zdroje
MPSV
financování MHMP
v roce 2009 MÈ
Zøizovatel
Uživatelé
Dary
Ostatní

Azylový dùm
Azylový dùm v Horních
Poèernicích poskytuje
pobytové a sociální služby na
pøechodnou dobu osobám v
nepøíznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení a
podporuje jejich sociální
zaèleòování.
Pomocí individuálního plánu
snižovat závislost uživatelù
služeb na systému sociální
pomoci a podporovat je v
aktivním øešení vlastní
situace.
Osoby peèující o dítì, které se
ocitly v nepøíznivé sociální
situaci spojené se ztrátou
bydlení.

1999
90 lùžek
30%
13%
4%
14%
21%
17%
2%

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Socioterapeutické a
komunitní služby
Na pùli cesty
Peèovatelská služba
V souladu se sociálnì - právní Služba Na pùli cesty navazuje Peèovateská služba Støediska
ochranou dìtí usilujeme o
na pobytové sociální služby.
køesanské pomoci Horní
zachování rodin a obnovení
Nabízí podporu pøi
Poèernice pomáhá seniorùm,
jejich narušených funkcí
uplatòování a rozvíjení
zdravotnì postiženým a
poskytováním odpovídajících
schopností a dovedností
rodinám s dìtmi, jejichž
ambulantních nebo terénních
vedoucích k sociálnímu
situace vyžaduje pomoc jiné
služeb.
zaèleòování.
fyzické osoby, zachovat
standardní kvalitu života v
jejich domácím prostøedí.
Udržení, aktivizace, stabilita a Aktivní a zodpovìdné jednání
Zabezpeèit chod domácnosti
prosperita rodiny.
uživatele vedoucí k jeho
uživatelù a asistenci pøi
sociálnímu zaèlenìní a
èinnostech, které kvùli své
udržení èi získání
sociální situaci, postižení èi
samostatného bydlení.
stáøí nemohou vykonávat
sami.
Rodiny s dìtmi v obtížných
Rodiny s dìtmi, které byly
Cílovou skupinou jsou osoby,
sociálních situacích.
uživateli nìkteré z pobytových
které mají sníženou
sociálních služeb a získaly
sobìstaènost z dùvodu vìku,
základní znalosti a dovednosti
chronického onemocnìní
potøebné pro samostatné
nebo zdravotního postižení a
bydlení,
rodiny s dìtmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služby poskytujeme v
Praze - Horních Poèernicích a
okolí.
1999
1999
100 uživatelù
100 uživatelù
53%
24%
0%
0%
5%
20%
13%
14%
0%
36%
27%
3%
2%
2%
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PØEHLED ZAMÌSTNANCÙ
funkce
SKP HOPO
informace
øeditel
PROCHÁZKA Jan, Ing.
manažer kvality
ÈEPELÁKOVÁ Iveta, Ing.
zástupce øeditele,
vedoucí úseku služeb sociální
prevence, psycholog
ÈEPELÁK Roman, PhDr.
zástupce øeditele, vedoucí úseku služeb
sociální péèe, vedoucí úseku pro
ekonomiku a provoz
PELNAØOVÁ Radmila, Ing.
public relations
GÄRTNEROVÁ Hana
sekretariát
PROCHÁZKOVÁ Jana
zástupkynì vedoucího Azylového
domu, sociální pracovnice
LUKÁÈOVÁ Irena, DiS.
sociální pracovnice Azylového domu
KOZDERKOVÁ Ivana, DiS.
pracovník v sociálních službách
Azylového domu
VODENKA Štìpán

telefon

mobil

e-mail

281 927 191-2
fax: 281 091 712
sekretariát:
281 927 191-2

734 393 598

info@skphopo.cz

603 289 101

prochazka@skphopo.cz

739 088 805

Iveta.cepelakova@seznam.cz

sekretariát:
281 927 191-2

603 494 683

cepelak@skphopo.cz

sekretariát:
281 927 191-2

723 200 849

pelnarova@skphopo.cz

737 757 204
281 091 711

734 393 598

sekretariat@skphopo.cz

281 091 713

734 393 597

lukacova@skphopo.cz

281 091 714

734 393 597

kozderkova@skphopo.cz

281 091 713

734 393 597

vodenka@skphopo.cz

pracovní poradce, sociální pracovnice,
fundraising
TVDRKOVÁ Jana
pracovní poradce, kaplan
GÄRTNER Filip, Mgr.

281 091 716

pracovní trenér
JAROŠ Miloš
pracovní trenér, údržba
SLANEC Jaroslav
vedoucí Peèovatelské služby,
pracovnice v sociálních službách
HAŠKOVCOVÁ Denisa

281 091 715

jaros@skphopo.cz

281 091 715

slanec@skphopo.cz

281 091 718

605 385 377

pracovnice v sociálních službách –
Peèovatelská služba
JANDOVSKÁ Šárka
hlavní úèetní
RÙŽIÈKOVÁ Ludmila
úèetní
NEVRLÁ Dana, Ing.

281 091 718

605 385 377

281 091 715

tvrdkova@skphopo.cz

736 248 702

gartner@skohopo.cz

haskovcova@skphopo.cz

281 927
091 191
717
281

ruzickova@skphopo.cz

281 927
091 191
717
281

nevrla@skphopo.cz

7

FINANÈNÍ ZPRÁVA: STRUKTURA PØÍJMÙ A NÁKLADÙ V ROCE 2009
Struktura pøíjmù 2009
MPSV
MHMP
MÈ Praha 1
MÈ Praha 3
MÈ Praha 7

Tržby z prodeje služeb
2,22%

MPSV
29,41%

MÈ Praha 9

Ostatní
1,79%

MÈ Praha 14
Úhrady uživatelù sociálních služeb
22,49%
MÈ Praha 19
Pøíspìvky nadací
1,14%

MÈ Praha 20
Pøíspìvek zøizovatele
MHMP
9,58%

Dary od fyzických a právnických
osob
10,06%
Pøíspìvek zøizovatele
14,79%

Dary od fyzických a právnických osob

MÈ Praha 1
0,35%
MÈ Praha 20
4,59%
MÈ Praha 19
0,35%

Pøíspìvky nadací

MÈ Praha 3
0,50%

Úhrady uživatelù sociálních služeb

MÈ Praha 7
0,28%

Tržby z prodeje služeb

MÈ Praha 9
0,07%

MÈ Praha 14
2,38%

Ostatní

Struktura nákladù 2009
Spotøeba materiálu

Spotøeba energie
Ostatní náklady (pokuty a
penále, kurzové ztráty, manka a
škody, jiné)
3%

Poskytnuté pøíspìvky
0%

Danì a poplatky
0%

Opravy a údržba

Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
1%

Cestovné

Náklady na reprezentaci
Spotøeba energie
12%
Služby

Dary
7%

Spotøeba materiálu
9%
Opravy a údržba
3%

Ostatní sociální náklady
2%

Cestovné
0%

Zákonné sociální pojištìní
10%

Náklady na
reprezentaci
0%

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištìní

Ostatní sociální náklady

Danì a poplatky

Dary

Služby
22%

Mzdové náklady
30%

Ostatní náklady (pokuty a
penále, kurzové ztráty, manka a
škody, jiné)
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Poskytnuté pøíspìvky
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HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK
Hospodáøský výsledek k 31. 12. 2009
Úèet Název
501
502

Spotøeba materiálu
Spotøeba energie

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Náklady

Výnos y
1 299 601,64
1 643 969,32

0,00
0,00

371 570,92

0,00

18 404,00

0,00

195 649,50

0,00

Ostatní služby

3 150 891,65

0,00

521

Mzdové náklady

4 230 365,38

0,00

524

Zákonné sociální pojištìní

1 337 172,26

0,00

527
528

Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

278 436,00
0,00

0,00
0,00

531

Daò silnièní

13 652,00

0,00

538

Ostatní danì a poplatky

2 160,00

0,00

542

Ostatní pokuty a penále

1 079,00

0,00

543

Odpis nedobytných pohledávek

1 690,00

0,00

545

Kurzové ztráty

2 922,08

0,00

546

Dary

973 944,35

0,00

548

Manka a škody

61 781,00

0,00

549

Jiné ostatní náklady

140 611,02

0,00

551

Odpisy dlohodobého nehmotného a hmotného majetku

100 188,20

0,00

582
602

Poskytnuté pøíspìvky
Tržby z prodeje služeb

196 315,00
0,00

0,00
3 481 959,00

622

Aktivace vnitroorganizaèních služeb

0,00

109 070,00

644

Úroky

0,00

209,03

645

Kurzové zisky

0,00

15 170,36

649

Jiné ostatní výnosy

0,00

128 088,56

652

Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku

0,00

0,00

682

Pøijaté pøíspìvky

0,00

3 762 997,30

691

Provozní dotace

0,00

6 697 000,00

Náklady
14 020
403,32
14 194
494,25

Náklady celkem
Výnosy celkem
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Zisk

Výnos y
174 090,93

Obrat 14 194 494,25

14 194 494,25

ROZVAHA K 31.12.2009
Rozvaha k 31.12.2009
ÚÈET

NÁZEV ÚÈTU

013

Software

021

AKTIVA

PASIVA

42 806,54

0,00

Stavby

1 053 332,52

0,00

022

Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí

3 337 184,76

0,00

073

Oprávky k software

-42 806,54

0,00

082

Oprávky k samost.movitým vìcem a soub. mov.vìcí

-3 166 444,76

0,00

132

Zboží na skladì v prodejnách

56 743,58

0,00

211

Pokladna

58 936,20

0,00

213

Ceniny

0,00

0,00

221

Úèty v bankách

155 168,73

0,00

261

Peníze na cestì

0,00

0,00

311

Odbìratelé

23 689,21

0,00

314

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

145 359,00

0,00

315

Ostatní pohledávky

321

46 798,00

0,00

Dodavatelé

0,00

79 415,20

324

Pøijaté zálohy

0,00

37 400,00

325

Ostatní závazky

0,00

0,00

331

Zamìstnanci

0,00

230 009,00

333

Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm

0,00

2 411,00

335

Pohledávky za zamìstnanci

0,00

0,00

336

Zúètování s institucemi soc.zab. a zdrav.pojištìní

0,00

111 335,00

342

Ostatní pøímé danì

0,00

25 131,00

343

Daò z pøidané hodnoty

0,00

-1 801,00

345

Ostatní danì a poplatky

0,00

-753,00

346

Nároky na dotace a ostatní zúèt.se státním rozpoètem

0,00

0,00

378

Jiné pohledávky

379

Jiné závazky

381

Náklady pøíštích období

74 653,58

0,00

383

Výdaje pøíštích období

0,00

2 380,00

384

Výnosy pøíštích období

0,00

0,00

385

Pøíjmy pøíštích období

0,00

0,00

388

Dohadné položky aktivní

0,00

0,00

389

Dohadné úèty pasivní

0,00

140 386,32

901

Vlastní jmìní

0,00

706 957,57

911

Fondy

0,00

2 000,00

931

Výsledek hospodaøení ve schval.øízení

0,00

0,00

932

Nerozdìlený zisk,neuhraz. ztráta minul.let

0,00

64 654,80

950

Dlouhodobé úvìry-Renault 09

0,00

144 120,00

961

Poèáteèní úèet rozvážný

0,00

0,00

962

Koneèný úèet rozvážný

0,00

0,00

963

Úèet výsledku hospodaøení

0,00

849,00

0,00

0,00

68 533,00

Aktiva
Aktiva
celkem
Pasiva
celkem

1 786 269,82

Zisk

1 612 178,89 Obrat
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0,00
Pasiva
174 090,93

1 786 269,82

1 786 269,82

NOVINKY A POSTØEHY, O KTERÉ STOJÍ ZA TO SE PODÌLIT
Únor
Ve spolupráci s èasopisem Hornopoèernický
zpravodaj probìhla akce: 1 obìd zdarma.
V souvislosti s nárùstem poètu zájemcù o ubytování v
azylovém domì SKP HOPO, byla uèinìna opatøení k
navýšení ubytovací kapacity. Namísto 70 uživatelù je v
azylovém domì SKP HOPO v souèasné dobì pøes 80
ubytovaných uživatelù.
Bøezen
Støedisko u pøíležitosti 10. výroèí založení SKP HOPO
a návštìvy skupiny dobrovolníkù z USA - Pensylvánie,
uspoøádalo v Sokolovnì Horní Poèernice Turnaj o
pohár øeditele SKP HOPO v sálové kopané.

Leden
Dne 1.1.2009 jsme se úèastnili 28. roèníku
Hornopoèernického novoroèního bìhu, který je
každoroènì poøádán pod záštitou pøedsedy TJ Sokol
Horní Poèernice a starostou Horních Poèernic. Od
letošního roku se SKP HOPO po dohodì s panem
starostou stalo spolupoøadatelskou organizací. V
letošním roce SKP HOPO dodalo keramické výrobky
dìtí z azylového domu SKP HOPO, které byly
vìnovány jako odmìny vítìzùm.
Pokraèuje zvýšený zájem o pobytovou službu
azylového domu (v pøímé souvislosti s rušením
okolních azylových domù). SKP HOPO zvažuje
možnosti navýšení kapacity

Duben
Zúèastnili jsme se 10. veletrhu neziskových organizací
v areálu La Fabriky, v pražských Holešovicích.
Kvìten – Èerven
V sobotu 13.6.2009 se ve Støedisku køesanské
pomoci Horní Poèernice konala oslava 10. narozenin
Støediska, pod názvem PRVNÍCH DESET. Pestrý
program byl pøipraven ve spolupráci s místní farností.
Akce se stala místem milých setkání a zhodnocením
uplynulých let.
Byl zvolen nový pøedseda Správní rady, stal se jím
Prof. Jan Macek.

Záøí
V rámci oslav 10. výroèí založení Støediska se
uskuteènilo benefièní divadelní pøedstavení „Všechno
jen do putyk a ženským!“, které pro Støedisko zahráli
Vilma Cibulková a Miroslav Etzler.
Nadace Divoké husy vyhlásilo ve prospìch
benefièního pøedstavení veøejnou sbírku. Sbírku bylo
možno podpoøit zasláním dárcovské SMS.
Zorganizovali jsme benefièní pøedstavení s názvem
„Teplo pro azyl“, jehož výtìžek, cca 230 tis. Kè byl cele
použit na ekologický ohøev teplé užitkové vody. Máme
deset solárních kolektorù a zásobník na 500 litrù vody.
Od tohoto zaøízení si slibujeme velké úspory el.
energie.

Øíjen
Otevøeli jsme Klub seniorù. Pøipravujeme pro nì
program v podobì rùzných pøednášek, mezi seniory
jsou oblíbené ruèní práce.
Od øíjna 2009 došlo také ke zmìnì øeditele. Za
odcházejícího Ing. Jana Harbáèka byl Radou oblasti
ECM jmenován Ing. Jan Procházka.

ZÁVÌR
Závìrem bych rád podìkoval všem, kdo pøispìli k
tomu, aby byl rok 2009 pro Støedisko rokem
úspìšným. Podpora, které se nám dostává, je
nezbytnou souèástí naší práce a trvalé udržitelnosti
Støediska.
Jan Procházka
øeditel SKP HOPO
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SLOVNÍÈEK POJMÙ
Holistický = celostní.
Holistický pøístup k uživateli = komplexní celostní bio-psycho-sociospirituální pøístup. Ne každá služba na trhu je celostní, protože
vìtšinou opomíjí spirituální stránku èlovìka. SKP HOPO ji neopomíjí.
Klient – uživatel = osoba, které je poskytována sociální služba.
Sociální služba = dle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
se sociální službou rozumí èinnost nebo soubor èinností zajišujících
dle tohoto zákona pomoc a podporu osobám za úèelem sociálního
zaèlenìní nebo prevence sociálního vylouèení.
Sociální zaèlenìní = dle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, se sociálním zaèleòováním rozumí proces, který zajišuje,
že osoby sociálnì vylouèené nebo sociálním vylouèením ohrožené
dosáhnou pøíležitostí a možností, které jim napomáhají plnì se zapojit
do ekonomického, sociálního i kulturního života spoleènosti a žít
zpùsobem, který je ve spoleènosti považován za bìžný.
Sociální vylouèení = dle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, se sociálním vylouèením rozumí vyèlenìní osoby mimo
bìžný život spoleènosti a nemožnost se do nìj zapojit v dùsledku
nepøíznivé sociální situace.
Norma ISO 9001 = Norma ISO 9001 je mezinárodní norma zamìøená
na management kvality, aplikovatelná pro organizaci jakékoliv velikosti
ze všech oblastí výroby a služeb. Pøedstavuje dnes celosvìtovì
uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci
dalších požadavkù na další systémy managementu organizace.
Systém øízení jakosti na základì normy ÈSN EN ISO 9001:2001 =
Pøedevším se jedná o systém, který popíše veškeré dìje (procesy) v
organizaci a umožní organizaci tyto procesy sledovat, pøiøadit k ním
odpovìdné osoby, vyhodnocovat a neustále je zlepšovat. Tím se
zajistí i celkové zlepšení organizace jako celku. Podstatným hlediskem
pøi systému jakosti je zamìøení na zákazníka a
angažovanost vrcholového vedení na øízení organizace ve všech
úrovních výroby èi služeb.
Standardy kvality sociálních služeb = Pojem standardy kvality
sociálních služeb (SQ SS) byl zaveden s nabytím úèinnosti zákona è.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich dodržování je dle § 88
tohoto zákona jednou z povinností poskytovatelù sociálních služeb a je
rovnìž pøedmìtem inspekce u poskytovatelù sociálních služeb.
Obsah tìchto standardù stanovuje vyhláška MPSV ÈR è. 505/2006
Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o sociálních
službách. SQ SS jsou souborem kritérií, jejichž prostøednictvím je
definována úroveò kvality poskytování sociálních služeb v oblasti
personálního a provozního zabezpeèení sociálních služeb a v oblasti
vztahù mezi poskytovatelem a uživateli služeb. Hlavním smyslem
standardù je zajistit, aby poskytování služby respektovalo a chránilo
práva jak tìch, kteøí službu pøijímají, tedy uživatelù, tak lidí, kteøí ji
poskytují – pracovníkù.
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