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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 stabilní 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. 2017 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

1

SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, uživatelé azylového domu a vy všichni, kteří nás podporujete!
Jsem moc rád, že se mohu opět na těchto stránkách spolu se svými spolupracovníky ohlédnout za uplynulým rokem. Rád proto, že rok 2017
byl pro Středisko křesťanské pomoci rokem velmi radostným, a to zejména díky finanční stabilitě, na niž se velmi snadno zvyká, nicméně
doufám, že tento stav bude pokračovat i v dalších letech. Při této příležitosti bych velmi rád a srdečně poděkoval za podporu vás všech
a věřím, že nám zachováte přízeň i v roce 2018.
V uplynulém roce posílilo náš tým několik nových spolupracovníků, kteří se velmi rychle zapracovali a v současné době již tvoří nedílnou
součást naší organizace, která se tím také věkově výrazně omladila. Velkou posilou se stal příchod nového údržbáře a zároveň pracovníka
v sociálních službách Mirka, kterého si jakožto Indiána tělem i duší oblíbili zejména naši dětští klienti, následují ho jako svého náčelníka
a v létě s ním dokonce v rámci našeho příměstského tábora společně přespali v pravém indiánském teepee.
Asi největší naší radostí bylo dokončení několikaleté rekonstrukce budovy C, kterou si vzal na starosti náš zřizovatel. Nyní již mohou
všechny naše klientské rodiny bydlet v opravených pokojích s novými okny, novými podlahami a novým nábytkem. Společně se také
scházíme každý týden v nové komunitní místnosti s odděleným dětským koutkem. Nová podlaha na chodbě také výrazně přispěla k hezčímu
a příjemnějšímu životu na budově.
V květnu 2017 jsme s naší fundraiserkou a předsedou správní rady navštívili naše přátele v partnerském sboru v Birminghamu, kde jsme
představili naši architektonickou studii na přístavbu prvního patra budovy C. Zároveň jsme měli možnost navštívit několik azylových domů
v Detroitu a načerpat zkušenosti, jak funguje pomoc potřebným i jinde ve světě.
Rok 2017 jsme zakončili již tradiční společnou vánoční večeří s klienty, kdy jsme opět s paní starostkou a zastupiteli Horních Počernic
vybírali vítěze soutěže o nejlepší bramborový salát.
Byl to pro SKP HOPO dobrý rok, o to více se s naším omlazeným týmem těšíme, co nám přinese rok letošní.
PhDr. Roman Čepelák
ředitel SKP Horní Počernice
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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

SCHÉMA ORGANIZACE
Správní rada
Ředitel
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AZYLOVÝ DŮM V ROCE 2017
V roce 2017 poskytnul azylový dům své služby celkem 187 uživatelům. Tuto skupinu tvořilo 22 mužů, 64 žen a 101 dětí. 144 uživatelů služby
mělo trvalé bydliště na území hl. města Prahy, 43 mimo území hl. města, z toho bylo 6 klientů slovenské národnosti. Sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách poskytli klientům azylového domu za rok 2017 celkem 10 581 hodin přímé práce.
Během uplynulého roku se opět inovovaly volnočasové aktivity pro nezletilé uživatele azylového domu. K pokračující angličtině a předčítání
dětské literatury v rámci projektu „Z azylu do pohádky“ přibyly pravidelné odpolední sportovní aktivity a kreativní „Klubík“ zabývající
se výtvarnou a tvůrčí činností. V rámci aktivizačního programu se obnovilo ranní cvičení pro matky s předškolními dětmi. Tato aktivita velmi
přispívá k budoucímu režimu pravidelného vstávání do školy a zároveň zlepšuje psychomotorické schopnosti předškolních dětí. Upravilo
se i pravidelné doučování, které se stalo povinnou aktivitou i pro rodiče, kteří se na něm podílí.
V minulém roce došlo k výrazné obměně týmu azylového domu. Byli přijati tři noví pracovníci v sociálních službách a dvě nové sociální
pracovnice. Tým se stabilizoval na počtu tří sociálních pracovnic a pěti pracovníků v sociálních službách. Na částečný úvazek byla
zaměstnána nová kolegyně na pohybové a výtvarné aktivity. Změn doznala i pozice technika a údržbáře.
V rámci oprav budovy C se podařilo dokončit rekonstrukci všech 7 pokojů na jižní straně včetně společenské místnosti. Na budově C byla také
položena nová podlaha v chodbě, opraveny toalety a proběhla i rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách. Na budově B byla
zrekonstruována kuchyně - bylo zde položeno nové linoleum a vyměněna kuchyňská linka.
SKP realizuje dvouletý projekt financovaný z ESF, operačního programu Zaměstnanost zaměřený na profesionalizaci a budování kapacit.
V rámci projektu spolupracujeme s několika experty na tvorbě strategického plánu, fundraisingového plánu a PR plánu. Kromě toho
pracujeme na dalších metodikách zaměřených na získávání zpětné vazby od našich uživatelů, ale i třetích stran, na zvyšování kvalifikace
pracovníků a jejich profesní rozvoj či měření kvality námi poskytovaných služeb. Do projektu se již zapojilo 15 zaměstnanců organizace.
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 organizace byla v uplynulém roce prověřována jednak prostřednictvím interního auditu
systému managementu kvality a jednak prostřednictvím externího auditu. V roce 2017 jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit
systému řízení kvality podle normy ČS EN ISO 9001:2016. Audit provedla certifikační společnost CERT-ACO.
Mgr. Pavel Kholl, vedoucí azylového domu
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KLUB SENIORŮ
Setkávání členů Klubu seniorů ve Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice proběhlo v roce 2017 již podeváté (poprvé v roce 2009)
a blíží se tak velice rychle kulatému jubileu. Pravidelné schůzky se odehrávají vždy každou středu (vyjma prázdninových měsíců července
a srpna) v klubovně budovy „A“ a těší se stále velké pozornosti všech členů, i když samozřejmě některé schůzky (především v zimních
měsících) jsou nepříznivě ovlivněny nemocemi. Členy klubu jsou především seniorky z Horních Počernic, muži momentálně absentují. Vedle
činnosti popsané v následujících řádcích jsou tato setkávání neodmyslitelně spojená s dobrou náladou, humorem a životním optimismem,
což jsou devizy k nezaplacení. Tak jako v letech předchozích, i v roce 2017 měla vedení Klubu seniorů pevně ve svých rukou paní Jaroslava
Doušová, bez které si chod Klubu lze jen těžko představit.
Činnost Klubu seniorů byla i v roce 2017 tradičně pestrá a rozmanitá. Hlavní náplní programů pravidelných schůzek vždy byly a stále
zůstávají ruční práce s využitím rozličných technik, jako jsou šití, háčkování, lepení, navlékání korálků a řada jiných. Výslednými produkty
jsou výrobky denní potřeby a v neposlední řadě i výrobky určené pro potěchu dětí i dospělých. Za všechny jmenujme velikonoční vajíčka,
pomlázky a zajíce, dále beránky, kočky, medvídky nejrůznějších barev a velikostí, dušičkové věnce, adventní věnce, vánoční svícny.
Klub seniorů se zúčastnil se svými výrobky i v loňském roce řady výstav. Z těch nejdůležitějších nutno jmenovat již druhou účast
na Formanských slavnostech, které se 21. 5. 2017 poprvé uskutečnily přímo v areálu Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice.
Již pošesté, a opět s oceněním, předvedly výsledky své tvorby na prestižní výstavě „Šikovné ruce seniorů“ dne 23. 6. 2017 v Lysé
nad Labem. Je nutno si uvědomit, že na této výstavě se schází okolo 3 000 výrobků seniorů z celé republiky a jen kritéria pro přijetí do této
soutěže jsou velmi náročná. Dále je třeba rovněž zmínit tradiční účast na „Svatoludmilské pouti“ na Chvalské tvrzi dne 17. 9. 2017
a na Vánočních trzích v Horních Počernicích.
V roce 2017 realizoval za finanční podpory Prahy 20 Klub seniorů dva autobusové poznávací zájezdy, a to nejprve dne 31. 5. 2017 na zámek
Loučeň, 13. 9. 2017 následovala návštěva zámku Ratibořice, spojená s prohlídkou Babiččina údolí. Dne 11. 10. 2017 se v konferenčním sále
našeho střediska uskutečnila přednáška a zároveň foto prezentace pracovní cesty do USA v podání ředitele organizace pana PhDr. Romana
Čepeláka, která seniorky velice zaujala. Aktivity Klubu seniorů – to nejsou ovšem pouze pravidelná středeční setkávání v Středisku
křesťanské pomoci Horní Počernice, naopak se prolínají s kulturním a společenským životem celých Horních Počernic. V roce 2017 seniorky
zajišťovaly velikonoční a vánoční výzdobu na Chvalském zámku, účastnily se jarního Plesu seniorů (27. 4. 2017) a rovněž stejnojmenné akce
v podzimním termínu 9. 11. 2017. Dne 22. 4. 2017 Klub seniorů zavítal i na oslavy Dne země v Horních Počernicích, kde prezentoval dílničku
pro práci s přírodními materiály, které lze využít například na výrobu náhrdelníků.
O svých aktivitách členky Klubu informují veřejnost v Hornopočernickém zpravodaji. V samotném závěru roku, a to dne 13. 12. 2017, Klub
seniorů zorganizoval vánoční posezení spojené s celoročním hodnocením činnosti za účasti ředitele organizace pana PhDr. Romana Čepeláka
a kaplana organizace a rovněž člena správní rady pana Richarda Nováka.
Ing. Václav Horák, ekonom
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DUCHOVENSKÁ SLUŽBA
V roce 2017 jsem již šestým rokem sloužil duchovní službou klientům azylového domu. Ve středisku jsem byl přítomen ve čtvrtek a pátek
v určených hodinách. Klientům jsem sloužil hlavně v oblasti duchovních potřeb – posílení v životní krizi, beznaději, ztráty blízkého, strachu
z budoucnosti apod. Někteří přicházeli s prosbami o modlitby či povzbuzení z Písma svatého.
V roce 2017 jsem vykonal dva pohřby rodinných příslušníků klientů azylového domu. Připravoval jsem také dvě rodiny ke křtu jejich dětí,
ovšem k samotnému křtu nedošlo z důvodu přerušení pobytu klientů ve středisku.
V květnu jsem organizoval s pomocí místního sboru ECM a s pracovníky SKP již 4. ročník fotbalového turnaje „Počernická kopačka“, kterého
se účastnilo devět týmů z Čech, včetně týmu složeného z našich klientů.
Z uděleného grantu jsem zakoupil několik DVD filmů pro dospělé i pro děti. Mohl tak fungovat filmový klub „Azyláček“, na který jsem
pravidelně zval klienty azylového domu. Promítání pokračuje i v roce 2018. Zájemcům z řad klientů jsem obstarával vhodnou literaturu
či duchovní hudbu. Z darů našeho sboru jsem mohl zájemcům z řad klientů předat několik svazků Písma svatého i DVD filmů o životě Ježíše
Krista. Těší mne, že jsem každý pátek mohl končit poradu vedení organizace krátkým zamyšlením nad Biblí, připomenutím našeho
křesťanského poslání a modlitbou. Nesmírně mne obohacovalo i občasné pozvání do Klubu seniorů, kde jsem posloužil slovem a modlitbou.
Děkuji vedení SKP HoPo a všem jeho zaměstnancům za jejich trpělivou práci při službě potřebným a vyprošuji nadále sílu, moudrost a lásku
Boží. Bez těchto darů bychom jistě nebyli tam, kde jsme dnes.
Richard Novák, kaplan
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PREVENCE KRIMINALITY
Projekt Prevence kriminality byl v r. 2017 směřován na vytvoření a posílení sociálně zdravého životního postoje u nezletilých dětí, které
byly ubytovány společně se svými rodiči v Azylovém domě Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice (dále jen AD SKP HOPO). S dětskými
uživateli programu se pracovalo při pravidelných týdenních aktivitách během celého roku. V rámci projektu proběhlo i několik jednodenních
akcí a v srpnu 2017 se uskutečnil letní příměstský tábor. Cílem těchto činností byl rozvoj sociálních dovedností, zásad slušného chování,
komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce v kolektivu.
Letní příměstský tábor navazoval na celoroční volnočasové aktivity pro dětské uživatele Azylového domu SKP HOPO. Koncept příměstského
tábora byl zvolen z několika důvodů. Jednak umožňoval organizátorům větší variabilitu při výběru denních aktivit a výletů
a také poskytoval možnost zúčastnit se pouze některých výletů s ohledem na režim rodiny či další okolnosti. Načasování týdenní intenzivní
aktivity do období letních prázdnin mělo také své logické zdůvodnění. Děti nemají o prázdninách denní režim a často ani žádnou náplň dne.
Jejich rodiče nejsou schopni s ohledem na vlastní existenční problémy dětem zajistit aktivní trávení volného času, ať už v podobě klasických
či příměstských táborů.
Příměstský tábor proběhl v týdnu od 21.-25.8.2017. Organizátoři (tým AD SKP HOPO) koncipovali tábor jako „indiánský“. Každý účastník
získal svůj vlastní indiánský deník, do kterého si zapisoval úkoly z jednotlivých výprav. První dobrodružná výprava vedla do pražské ZOO.
Úkolem malých indiánů bylo nalézt a zapsat do svého indiánského deníku nejméně 5 zvířat žijících v Severní Americe. V zoologické zahradě
se účastnili i přednášky o méně známých živočiších a některé mohli dokonce za asistence ošetřovatelů nakrmit. Druhý výlet nasměroval
účastníky tábora do středověké vesnice Botanicus. Zde si vyzkoušeli nejrůznější tradiční řemesla a dozvěděli se mnoho zajímavých
informací o životě v dávných dobách. Výletníci si mohli vyrobit ozdobný náramek, naučit se základům pletení košíků nebo vyrýžovat zlato
v místním potoce. Úkolem pro tento den bylo najít v rozlehlých zahradách vesničky co nejvíce rostlin, které člověk využívá k přípravě
pokrmů. Třetí den táborová skupina zavítala do přírodního zábavního parku Mirakulum. Indiánským úkolem bylo projít tamním bludištěm
a zakreslit svou cestu do indiánského deníku. Kromě objevování mnoha atrakcí a prolézaček na ploše 10 hektarů se děti zúčastnily také
vystoupení místního mága a kouzelníka. Čtvrtý den byl věnován návštěvě nedalekého Chvalského zámku, v jehož útrobách výletníci
navštívili velmi populární výstavu hlavolamů. Úkolem bylo pro tentokrát zdolat známého „ježka v kleci“. Po návratu z výletu čekalo
na táborníky v areálu zahrady azylového domu velké překvapení. Pracovníci jim tam postavili pravé originální indiánské týpí. Večer
se u stanu uspořádal táborový oheň s opékáním buřtů. Ty nejodvážnější indiáni mohli posléze ve stanu za přítomnosti odborného dohledu
přenocovat. Poslední den vyvrcholil lovem bizona. Malí indiáni se učili střílet z luku do terče, na kterém byl vyobrazen bizon v takřka životní
velikosti. Lovu předcházely přípravy v podobě výroby indiánských čelenek a indiánského oblečení. Lovecké disciplíny se účastnili kromě
dětí i někteří rodiče a zaměstnanci SKP HOPO. Vyvrcholením celého dne byl společný oběd – podával se „bizoní“ guláš připravený na ohni
podle tradičních indiánských receptur.
Tábora se zúčastnilo celkem 21 dětí ve věku od 4 do 9 let. Odezva samotných aktérů tábora i jejich rodičů byla velmi pozitivní. Děti navštívily
místa, která by s velkou pravděpodobností s vlastní rodinou navštívit z finančních důvodů nemohly. Akce splnila i edukativní očekávání. Děti
pracovaly pečlivě a s velkým nadšením na denních úkolech, které se vztahovaly k jednotlivým výpravám. Čerpaly nové informace, učily
se pracovat ve skupině či se individuálně koncentrovat na úkol.
V roce 2017 byly v rámci projektu Prevence kriminality realizovány níže uvedené aktivity:
- ranní pohybové sportovní aktivity pro předškolní děti s matkami
- odpolední pohybové sportovní aktivity pro školní i předškolní děti – základy míčových her, tematické procházky po blízkém okolí
- hudebně dramatický kroužek pro předškolní a školní děti (hra na hudební nástroje, zpěv, rytmická cvičení, tanec)
- výtvarný a kreativní kroužek - kresba malba, výroba dekorativních předmětů
- předčítání dětské literatury pro předškolní děti. Rozvíjení fantazie a slovní zásoby. Formování vztahu k literatuře a knihám.
- doučování anglického jazyka s rodilou mluvčí pro školní děti výuka základů anglického jazyka hravou formou – pro předškolní děti.
- pomoc dětem s 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 jejich dětí)
- prázdninový příměstský tábor pro děti školního i předškolního věku (realizovaný formou výletů, návštěv kulturních a sportovních akcí,
her, sportovních a zážitkových aktivit , výtvarných aktivit atd.), zaměřený na rozvoj sociálních dovedností (samostatnost, zásady
slušného chování, spolupráce, komunikační dovednosti atd.)
- víkendové keramické workshopy pro předškolní i školní děti
Mgr. Pavel Kholl, vedoucí azylového domu
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SEZNAM AKCÍ ZA ROK 2017
14.1. Balonkování (organizovala ODS spolu s Diviznou)
14.2. Genereal meeting IWAP- Helgertova cihelna prezentace střediska a převzetí certifikátu na 120 000 Kč.
14.3. seminář pro klientky vedený Marcelou Ragulovou koučkou ze společnosti Way to will
25.4. Artworkshop koláž pro matky s americkými dobrovolnicemi (církve Nová naděje sbor Life Church)
6.5. Veteran party – Chvalská tvrz účast zaměstnanců jako dobrovolníků, děti vytvořily medaile
6.5. Počernická kopačka - fotbalový turnaj (mládež ECM)
21.5. Formanské slavnosti – přehlídka řemesel a ZUŠ HP (MČ Praha 20, Zdravé Horní Počernice, další spolky) vyhlášení Veřejné sbírky
6.6. Volejbalová exhibice- přátelské utkání mezi neziskovými a příspěvkovými organizace v HP
8.6. Veletrh sociálních služeb Praha 1
28.6. Filantropický teambuilding zaměstnanců ze společnosti T- Mobile
21.-25.8. příměstský indiánský tábor pro děti
11.-15.9. team dobrovolníků z USA, Tennesssee
15.9. Filantropický teambuilding zaměstnanců ČSOB
2.-5.9. team dobrovolníků z USA, Arizona
5.11. Počernická světýlka, prodej polévky pro azylový dům
15.11. američtí dobrovolníci AIFS Study Abroad in Prague
2.12. benefiční bazárek pro azyl Atrium Žižkov
11.12. Potravinová sbírka pro azyl
7.-8.12. Stáž týmu v Plzni
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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 2017 získalo středisko 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 program projektu OPZ z projektu „Podpora vybraných
druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na
území hl. m. Prahy“ (MPSV 45% + ESF 50% + HMP 5%)
Operační program Zaměstnanost (MPSV + ESF)
Dotace hlavního města Prahy
Dotace Ministerstva kultury, odbor církví
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
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 13
Městská část Praha 14
Městská část Praha 17
Městská část Praha 18
Městská část Praha 20

MČ Praha 13

MČ Praha 18

MČ Praha 20

Finanční dary:
Luboš Kacafírek, Ing. Jan Procházka, Ing. Radmila Pelnařová, PhDr. Roman Čepelák, Jaroslav Trachta, Richard Novák st., Ing. Iveta
Čepeláková, Roman Kudělka, Ing. Dana Nevrlá, Gabriela Selinger, Marie Kostrounová, Dis, Ing. Václav Horák, Filip Gärtner, Ing. Jan Harbáček,
Mgr. Pavel Kholl, Andrea Hoffmann Nečasová, Michaela Poláčková, Jana Rudyšová, Lenka Stárková, Radmila Pokorná, Lucie Svobodová,
yogijerky.cz, Eva Orbay, Marika a Ondřej Kvitovi, Zuzana Tichá, Hana Romischová, Hana Leišová, Pekařství Moravec, Satya Turner, Linda Rody,
ECM Vilová, Praha, James Miller, Katka Čermáková, Otherm Praha s.r.o., Terezie Šimáčková a další dárci, kteří si nepřejí být uvedeni.
Věcné dary:
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s.r.o., Hipp Czech s.r.o. Laurus Central Group s.r.o., Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Lída
Hapalová, Markéta Šimonová, Jana Hájková, Dana Kebísková, Tereza Devátá, Michaela Sartová, Martina Soldátková, Barbara Sarayová,
Sofie Wings, Šárka Levi, p. Vodičková, Martina Holubová, Dana Stibirková, Martina Novotná, Tomáš Košťál, Petra Černínská, p. Chytková,
Marcela Sekandevová, Klára Novotná, Jana Šulcová, Iva Rosová, p. Němcová, p. Drápelová, p. Mixová, Jolana Polochová, Blog Kudrnaté ráno,
p. Švecová, Zuzana Urban Lux, p. Svatoš, p. Procházková, p. Céza, Heduka Maliňáková, p. Smolíková, Kateřina Bohadlová a řada drobných
dárců, kteří si nepřejí být uvedeni.
Dobrovolníci:
Správní rada, Carol Marcum, Eliška Mesfin Boušková, Jana Hájková, Hana Leišová, zaměstnanci firmy ČSOB, zaměstnanci společnosti
T- Mobile, Katie Smyth, Miroslav Vostrý, John Redmont, Victor Ortega, TerriAne Novák, Marie Herianová, Kateřina Trutnovská, Zdenička
Staňková, Renata Slunečková, Valentýna Tomášková, Renata Arnoštová, Kamil Kosun, dobrovolníci z Cokesbury church, Knoxville, USA, Hana
Fuková, Michaela Dolinová, Benjamin Šťastný, Jitka Mimránková, Alice Paruchová, Karel Zima, Marcela Ragulová, Philippa Hanako Shuff,
Divizna, Nadace AMERICAN INSTITUTE FOR FOREIGN STUDY PRAGUE.
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PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ
funkce

telefon

mobil

e-mail

SKP HOPO
informace

734 393 597

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 v projektu BUKO,
finanční manažer
PELNAŘOVÁ Radmila, Ing.

723 200 849

radmila.pelnarova
@seznam.cz

ekonom
HORÁK Václav, Ing.

605 385 377

horak@skphopo.cz

281 091 713

730 808 882

kholl
@skphopo.cz

281 091 713

734 393 597

cerna
@skphopo.cz

281 091 713

734 393 597

hrda
@skphopo.cz

sociální pracovnice Azylového domu
ŽÁKOVÁ Monika

281 091 713

734 393 597

zakova
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu
ČEPELKOVÁ Marta

281 091 713

734 393 597

cepelkova
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu
VLČEK Ondřej

281 091 713

734 393 597

vlcek
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu
MACHOVÁ Monika

281 091 713

734 393 597

machova
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu
KRAUSOVÁ Julie

281 091 713

734 393 597

krausova
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách 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

vedoucího Azylového domu,
KHOLL Pavel, Mgr.
sociální pracovnice Azylového domu,
ČERNÁ Tereza, Bc.
sociální pracovnice Azylového domu
HRDÁ Tereza, DiS.

fonferova
@email.cz
775 941 105

horni.pocernice
@umc.cz

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

734 393 538

kostrounova
@skphopo.cz

personální administrativa, účetní
NEVRLÁ Dana, Ing.

734 393 538

nevrla
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu,
údržba, FUKA Miroslav

737 207 314

fuka
@skphopo.cz

fundraising a PR projektu
SELINGER Gabriela

776 282 427

selingerova
@skphopo.cz
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PŘEHLED SLUŽEB SKP HOPO
Azylový dům
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

Poslání

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 2017

84 lůžek

Náklady služby v roce 2017

10 483 824 Kč

Zdroje
financování
v roce 2017

Dotační program HMP

78,3%

MČ Prahy

4,4%

Dotace MK

0,1%

Uživatelé

9,2%

Dary

7,9%

Ostatní

0,1%
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FINANČNÍ ZPRÁVA: PŘÍJMY V ROCE 2017
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FINANČNÍ ZPRÁVA: NÁKLADY V ROCE 2017
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY

14

15

16

ROZVAHA

17

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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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

SKP HOPO
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

SKP HOPO
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

