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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. 2018 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, Hana Moravcová



SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, uživatelé a podporovatelé,
jako každý rok je mi milou povinností v úvodníku výroční zprávy Vás všechny pozdravit 
a společně si připomenout, co všechno se na půdě Střediska křesťanské pomoci Horní 
Počernice v uplynulém roce událo.
Uvědomil jsem si, že na minulý rok vzpomínám velmi často, rád a se spokojeným 
úsměvem ve tváři. Již před rokem jsem na těchto místech pochvaloval rok 2017, 
a to hlavně kvůli dokončení rekonstrukce klientské budovy a finanční stabilitě. A nyní 
musím konstatovat, že rok 2018 nás v tomto přívětivém trendu podržel. Jak příjemně 
se může pracovat, vymýšlet nové aktivity, věnovat se konkrétním klientům, když 
nemusíte každodenně řešit problémy s rozpadající se budovou, případně řešit, zda bude 
i na výplaty.
V uplynulém roce se naše pozornost zaměřila hlavně na děti, neboť jsme přesvědčeni, 
že investice do našich malých klientů se v dlouhodobém hledisku nejvíce vyplatí. 
Ať se jedná o angličtinu s rodilou mluvčí, pravidelné doučování, keramický kroužek 
či sportovní činnosti. Všechny tyto aktivity nejen pomáhají dětem ve škole či rozvíjejí jejich 
dovednosti, ale také je v neposlední řadě učí plánovat a strukturovat čas a aktivně jej 
naplňovat. Letní indiánský příměstský tábor, který se již pomalu stává naší tradicí, opět 
vyvrcholil společnou indiánskou SKP-čkovou Pow Wow, do které se kromě dětí vždy 
zapojují i jejich rodiče a většina pracovníků (… jestli to nebude tím, že se k jídlu podává 
i tradiční guláš z bizona:-)).
Ani samotní pracovníci nezůstali v loňském roce o nejrůznější aktivity ochuzeni. Kromě 
těch společných s klienty jsme v rámci získávání a vyměňování zkušeností společně 
navštívili naše partnerské zařízení Naděje pro život a Azylový dům pro muže v Jihlavě 
a Kolpingův dům – azylový dům pro matky s dětmi v Praze. Mohli jsme zde vidět odlišnou, 
a přece v mnoha ohledech podobnou práci jako je ta naše, sdíleli jsme vzájemně naše 
zkušenosti, těžkosti, ale i radosti. 
Jelikož nám naše stavební činorodost z r. 2017 v průběhu minulého roku začala chybět, 
zvelebili jsme rekonstruovanou klientskou budovu i z vnější části a oblékli ji do nové 
fasády. A z čeho mám velkou radost, to je společné rozhodnutí SKP HOPO a našeho 
zřizovatele, Evangelické církve metodistické, kompletně zrekonstruovat „tesko“ budovu 
pro samotné matky, která byla již dlouhou dobu ve velmi špatném stavu a pro maminky 
nevyhovující. Při tradiční vánoční večeři s klienty jsme mohli radostně oznámit, 
že rekonstrukce byla zahájena a věřím, že ještě letos, kdy mimochodem oslavíme již 20.(!) 
rok fungování Střediska křesťanské pomoci, budeme moci ubytovat první maminky 
v novém prostředí. 
V naší práci můžeme pokračovat také Vaší zásluhou. Děkuji Vám všem za to, že nejste 
lhostejní.
Roman Čepelák,
ředitel SKP HOPO
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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 2018
V roce 2018 využilo služby azylového domu SKP HOPO celkem 206 klientů, z toho bylo 
39 mužů, 56 žen a 111 dětí. Během minulého roku poskytl náš azylový dům pomoc také 
dvěma početným 7členným rodinám. V rámci sociálního poradenství získalo v tomto 
období 94 % mužských uživatelů pracovní uplatnění na trhu práce. Díky intenzivní 
spolupráci se sociálními pracovnicemi našeho azylového domu se podařilo nalézt 
111 uživatelům následné bydlení v přirozeném prostředí a 41 uživatelů se uchýlilo do jiné 
pobytové sociální služby.  Zefektivnil se systém kontroly školní docházky, studia 
a individuálního doučování dětí. Předškolní děti se každý den společně se svými 
maminkami účastní ranního cvičení. Tato pravidelná aktivita podporuje zdravý 
psychomotorický vývoj dětí a podporuje jejich zdravé návyky. Jednou za týden probíhá 
doučování anglického jazyka s rodilou mluvčí a pro předškolní děti program předčítání 
dětské literatury. Pro naše dětské uživatele jsou dále k dispozici pravidelné sportovní 
aktivity a keramický kroužek. V roce 2018 vznikl pro matky i děti  workshop zdravé výživy 
a vaření. Účastníci kurzu zde měli možnost získat cenné informace o zdravé vyvážené 
stravě a mohli si také vyzkoušet zajímavé a cenově dostupné recepty. Byl vytvořen 
program „Spoření s potravinovou bankou“, kdy si uživatelé azylového domu díky 
darovaným potravinám a spolupráci s programem POMPO generují finanční úspory 
pro následné bydlení. 
V roce 2018 se podařilo realizovat i kroky ke zlepšení prostředí v našem azylovém domě. 
Na budově C, kde jsou ubytovány rodiny s dětmi, byla provedena úprava venkovní omítky 
a rekonstrukce pánských sprch. Na dětském hřišti v zahradě areálu byl instalován nový 
herní prvek se skluzavkou a malou lezeckou stěnou. Započala i rekonstrukce budovy 
D pro matky s dětmi. 
Pavel Kholl, 
vedoucí azylového domu SKP HOPO   
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KLUB SENIORŮ
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice poskytuje Klubu seniorů prostor a zázemí 
pro jejich setkávání a seberealizaci.
Členy Klubu jsou senioři – obyvatelé městské části Praha 20, výjimečně i senioři z blízkého 
okolí. V roce 2018 Klub navštěvovalo přibližně 25 seniorů (výhradně se ovšem jednalo 
o ženy) z Horních Počernic.  
Klub se pravidelně schází 1x týdně, vždy ve středu, v klubovně budovy „A“ Střediska 
křesťanské pomoci Horní Počernice.
Klub seniorů v rámci SKP HOPO vzniknul již v roce 2009, v roce 2018 zde působil 
již devátým rokem a v roce 2019 ho tedy čeká první „kulaté“ jubileum. 
Činnost klubu je každoročně obdobná, nicméně potrpí si na pestrost a různorodost. 
Hlavní náplní byly a stále zůstávají ruční práce s využitím rozličných technik (šití, 
háčkování, lepení, navlékání korálků aj.). Výslednými produkty jsou výrobky denní 
potřeby, ale také výrobky určené pro potěchu dětí (oblíbené kočky, medvídci, zajíci, 
myšky). 
Se svými výrobky se seniorky zúčastňují veřejných akcí v rámci Horních Počernic, 
ale i mimo domovskou oblast. V minulém roce vystavovaly na Formanských slavnostech 
(20. 5. 2018), které se už podruhé za sebou uskutečnily přímo v areálu SKP HOPO. 
Již posedmé za sebou předvedly výsledky své tvorby na prestižní výstavě „Šikovné ruce 
seniorů“ v Lysé nad Labem (21. 6. – 24. 6. 2018). A nejednalo se pouze o účast 
symbolickou, v obrovské konkurenci vystavovatelů z celé ČR získaly výrobky seniorek 
zasloužené ocenění. Dále je nutno jmenovat účast na Svatoludmilské pouti na Chvalské 
tvrzi (16. 9. 2018) a na Adventních trzích v Horních Počernicích (2. 12. 2018). Členky Klubu 
zajišťují každoročně velikonoční a vánoční výzdobu na Chvalském zámku. Z dalších aktivit 
je potřeba připomenout účast na oslavách Dne Země v parku Ratibořická (21. 4. 2018).
Členky klubu žijí i bohatým společenským životem – o tom svědčí návštěvy akcí, jako byl 
Ples senior dne 13. 9. 2018 v KS Domeček či Adventní zpívání a zdobení perníčků 
v podzámčí na Křovinově náměstí, které dne 9. 12. 2018 uspořádala Evangelická církev 
metodistická.
Zajímavou novinkou roku 2018 byl společný workshop Klubu seniorů s americkými 
dobrovolníky (27. 6. 2018), kteří v závěru měsíce června navštívili Středisko křesťanské 
pomoci Horní Počernice. Obě skupiny se navzájem seznámily se svou rukodělnou 
tvorbou.
V roce 2018 Klub seniorů uskutečnil i tradiční poznávací zájezdy. První se konal 
23. 5. 2018, jeho cílem byl zámek Slatiňany. I přes technické potíže s autobusem to byla 
akce nadmíru vydařená. Druhý výlet na zámek v Pardubicích se konal dne 20. 9. 2018 
a i tento zájezd se povedl (tentokráte i bez technických potíží s dopravou).
Na závěr roku (12. 12. 2018) Klub seniorů zorganizoval vánoční posezení spojené 
s hodnocením činnosti Klubu za uplynulý rok, a to za účasti pana ředitele Střediska 
křesťanské pomoci Horní Počernice, PhDr. Romana Čepeláka, kaplana organizace, 
Mgr. Filipa Gärtnera a dlouholeté starostky Prahy 20 paní Hany Moravcové.
O svých aktivitách členky Klubu informují veřejnost v Hornopočernickém zpravodaji.
Václav Horák, 
ekonom a styčný pracovník pro Klub seniorů
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DUCHOVENSKÁ 
SLUŽBA
V červenci 2018 jsem převzal kaplanství v SKP HOPO od kolegy Richarda Nováka, který byl 
služebně přidělen do jiné farnosti. Navázal jsem na jeho dlouholetou obětavou službu, 
kterou poskytoval jak klientům, tak pracovníkům střediska. Vzhledem k tomu, že dojíždím 
z jiné pražské farnosti, kde mám na starosti dva metodistické sbory, je můj čas pro službu 
v SKP HOPO omezen. Nicméně věřím, že se ji daří v jejím základním rozsahu a podle 
potřeb naplňovat.
V SKP HOPO sloužím pravidelně ve čtvrtek večer, kdy mám na závěr pravidelného 
komunitního setkání příležitost k promluvám a následně k individuálním rozhovorům. 
V pátek dopoledne zakončuji pravidelné porady týmu střediska krátkým biblickým slovem 
a modlitbou. 
Klientům azylového domu jsem sloužil duchovní podporou a povzbuzením v životní krizi, 
při ztrátě motivace a beznaděje, při složité rodinné situaci a také v drobném poradenství v 
jejich vztahu k vlastním dětem. U některých z nich se daří navázat hlubší vztah jen obtížně 
z důvodu fluktuace a krátkého pobytu v azylovém zařízení. 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 

se svěřit v rámci zpovědního tajemství. 
Klienti můj čas pro ně vyhrazený 
většinou beze zbytku využívají. Zájemce 
z jejich řad také zvu k účasti na nedělních 
b o h o s l u ž b á c h  m í s t n í  fa r n o s t i  
Evangelické církve metodistické, jejíž 
sbor se nachází v těsném sousedství 
střediska. Několika klientům jsem 
věnoval výtisky Nového zákona nebo 
ilustrovaná vydání evangelií. K dispozici 
mají také několik výtisků Písma svatého. 
Jsem rád za milé pozvání, kterého se mi 
dostalo od Klubu seniorů, kde jsem 
posloužil slovem a modlitbou.
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. Ve svých modlitbách 
se přimlouvám za jejich práci a nasazení 
a děkuji Pánu Bohu, že ze své milosti 
a lásky zachovává a vede tuto potřebnou 
službu našim bližním.
Filip Gärtner, 
kaplan SKP HOPO
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PREVENCE 
KRIMINALITY

V letních měsících se uskutečnil další ročník prázdninového letního příměstského tábora 
s indiánskou tématikou. Týdenní program obsahoval čtyři zajímavé výlety a vyvrcholil 
tradičním přespáním v indiánském týpí, lovem bizona a společným obědem připraveným 
na ohni. Ve stejném období naše organizace navázala díky podpoře firmy CycloSchein 
spolupráci se skautským oddílem ve Višňové.  Na základě této spolupráce mohly některé 
děti z azylového domu strávit víkend na skautském táboře u Orlické přehrady. V roce 2018 
byly v rámci projektu Prevence kriminality realizovány v SKP HOPO níže uvedené 
volnočasové aktivity:

- ranní pohybové sportovní aktivity pro předškolní děti s matkami

- výtvarný a kreativní klub pro matky s předškolními dětmi probíhající jednou týdně

- odpolední pohybové sportovní aktivity pro školní i předškolní děti – základy míčových 
her, tematické procházky po blízkém okolí 

- 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 pro školní výuku (domácí úkoly, doučování chybějící látky), 
spolupráce s rodiči na vytvoření či posílení návyků a znalostí potřebných 

         k řádnému plnění školní docházky 

- víkendové keramické workshopy pro předškolní i školní děti 

- účast 5 dětí školního věku z azylového domu na skautském táboře Buková zátoka 

u Orlické přehrady (skautský oddíl ve Višňové), hraní her, poznávání přírody, kurz první 
pomoci atd. 

- prázdninový příměstský tábor pro děti školního i předškolního věku realizovaný 
formou výletů, návštěv kulturních a sportovních akcí, her, sportovních, 
zážitkových a výtvarných aktivit, zaměřený na rozvoj sociálních dovedností 
(samostatnost, zásady slušného chování, spolupráce, komunikační dovednosti 
atd.); tábora se v roce 2018 zúčastnilo celkem 19 dětí. 

Pavel Kholl,
vedoucí azylového domu SKP HOPO
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BUKO
K 31.8.2018 SKP úspěšně ukončilo dvouletý projekt „Budování kapacit 
a profesionalizace SKP HOPO“ financovaný z ESF, operačního programu Zaměstnanost, 
který byl zaměřený na profesionalizaci a budování kapacit a který byl postaven 
na spolupráci organizace s experty pro jednotlivé řešené oblasti. Organizace v rámci 
projektu prošla procesem strategického plánování, které dalo základ pro návaznou práci 
v oblasti lidských zdrojů (HR), vztahů s veřejností (PR), fundraisingu (FR) i kvalitě služeb. 
Nově nastavené procesy řízení jsou zachyceny v metodických dokumentech. Fundraising 
je veden v souladu s FR strategií a plánem, který je v praxi tímto naplňován. Oblast PR byla 
propojena s oblastí FR a byla nastavena systematická práce s cílovými skupinami PR. 
Stejně jako ve strategii mají PR i FR nastavený potenciál rozvoje, udržitelný 
i v následujících letech. Kvalita služeb byla podpořena nově vybudovaným systémem. 
Organizace má v současné chvíli nastavena taková kritéria hodnocení, na základě kterých 
je schopna poznat, že službu provádí dobře (nebo i špatně). V rámci aktivit byla propojena 
zpětná vazba od klientů se strategickými východisky organizace, což dává potenciál 
pro další zlepšování. Do projektu bylo zapojeno celkem 19 zaměstnanců. 
Iveta Čepeláková,
manažerka projektu BUKO

Řízení kvality
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 azylového domu byla v uplynulém roce opět prověřována 
prostřednictvím interního auditu systému managementu kvality a také externím auditem 
podle normy ČS EN ISO 9001:2015. Audit provedla nezávislá certifikační společnost 
CERTACO. 
Iveta Čepeláková,
manažerka kvality SKP HOPO

7



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., zaměstnanci 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, Dalibor Fadrný, Šárka Moravcová,   

Ing. Jan Harbáček, Filip Gärtner, Mgr. Pavel Kholl, Ing. Renata Pešíčková – Pereny, Ing. Marek Prach, Jakub Votava, 
Karin Yorková, Ludmila Marková, Martin Jeřábek, Ondřej Ládek, Dana Kebísková, Flow East Fundation, Pekařství 
Moravec, Consult Hospital s.r.o., Boho Co s.r.o., Barvy a Laky Hostivař a.s., CycloSchein, Samsung Electronics 
Czech and Slovak s.r.o., ČSOB Asset Management a.s., Rotary Club Prague International, FMIE, ECM, FUMC 
Birmingham Detroit z USA, Nadace Avast, Nadační fond Albert, Nadační fond Tesco, P3 Prague Horní Počernice 1  
s.r.o. , Euromovers International SA, Vilma Cibulková, Stanislav Lehký, Rostislav Trtík, Pavel Saitl, studenti 3.ročník 
SOŠ pro administrativu EU, Vincent Eberharda další dárci, kteří si nepřejí být uvedeni. 
Věcné dary:
IKEA Česká republika s.r.o., Fiat Strojservis Praha, IWAP, Curryhouse Prague, Restaurace Sezona, Bazar Klánovice, 
Cosina Rivero, paní Vojachová, paní Mašková, paní Kolínská, paní Kirchnerová, paní Nováková, pan Juřena, 
paní Davidová, paní Míková, paní Stránská, paní Krutská, Paní Leželová, paní Vrzáková, 
paní Poláčková, paní Dolská, paní Krausová, pan Kosina, paní Bílá, paní Toulová, paní Humlová, 
paní Smolíková, paní Zámostná, paní Soldátnová, paní Kinterová, pan Hochmal, paní Pařízková, 
paní Bartošová, paní Černá, paní Sedloňová, paní Vyhnánková, pan Kyovský, paní Poznerová, paní Šulcová, paní 
Sunegová, paní Berger, paní Podholová, paní Mixová, paní Větrovská, pan Špánik, paní Vopatková, 
pan Švehla, paní Jindráková, paní Kujaková, paní Homolková, paní Zemanová, paní Stiborová, paní Beránková, 
paní Tvrzická, paní Přenosilová, paní Lavičková, paní Šindelářová, pan Straka a řada drobných dárců, 
kteří si nepřejí být uvedeni.
Dobrovolníci: 
Správní rada, Carol Compton Marcum, David Jílek, Katie Smyth, Miroslav Vostrý, Robert Townroe, Zack Pittel, 
zaměstnanci firem ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, Generali, Mondelez, AIFS Study Abroad in Prague, 
Linda Rody a Providence UMC, Renné McNeil a Cokesbury church ,Rodinné a komunitní centrum Mumraj, 
ESUMC Prague, Oldstars

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 2018 získalo SKP HOPO finanční podporu z veřejných zdrojů na realizaci projektů Azylový dům, 
Prevence kriminality SKP HOPO, Klub seniorů SKP HOPO, Budování kapacit a profesionalizace SKP HOPO, 
Příroda pro azyl, azyl pro přírodu. Jednalo se o tyto veřejné zdroje:

MČ Praha 13
MČ Praha 20

FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE
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Dotační program OPZ „Podpora vybraných 
druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních 
služeb na území hl. m. Prahy“ (financováno 45% z 
MPSV, 50% z ESF, 5% z HMP)
Granty hlavního města Prahy
Operační program Zaměstnanost (MPSV + ESF)
Dotace Ministerstva kultury, odbor církví
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Městská část Praha 20



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

vedoucího Azylového domu,
KHOLL Pavel, Mgr.

281 091 713 730 808 882 kholl
@skphopo.cz

sociální pracovnice Azylového domu,
ČERNÁ Tereza, Bc. 281 091 713 734 393 597

cerna
@skphopo.cz

sociální pracovnice Azylového domu
ŽÁKOVÁ Monika 281 091 713 734 393 597

zakova
@skphopo.cz

281 091 713 734 393 597
hrda

@skphopo.cz
sociální pracovnice Azylového domu
HRDÁ Tereza, DiS.

281 091 713 734 393 597
cepelkova

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

ekonom
HORÁK Václav, Ing. 605 385 377 horak@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
DOBEŠOVÁ Hana 281 091 713 734 393 597

dobesova
@skphopo.cz
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pracovník v sociálních službách Azylového domu
TIEFENBACHOVÁ Vitalija 281 091 713 734 393 597

tifenbachova
@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

fonferova
@email.cz

kaplan
GÄRTNER Filip, Mgr.

281 091 713 filip.gärtner
@seznam.cz

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

734 393 538 kostrounova
@skphopo.cz

personální administrativa, účetní
NEVRLÁ Dana, Ing. 

nevrla
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu, 
údržba, 
FUKA Miroslav

fundraising a PR 
SELINGER Gabriela

selinger
@skphopo.cz

734 393 538

737 207 314

776 282 427

fuka
@skphopo.cz

pracovník v sociálních službách Azylového domu, 
údržba, 
SMRŽ Jiří

fuka
@skphopo.cz

281 091 715

281 091 715



PŘEHLED SLUŽEB 
SKP HOPO

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 2018 84 lůžek

Náklady služby v roce 2018 12 725 492,97 Kč

Dotační program HMP 82,3%

MČ Prahy 3,5%

Dotace MK 0,1%

Uživatelé 9,5%

Dary 4,4%

Ostatní 0,2%

Zdroje 
financování 
v roce 2018

10



FINANČNÍ ZPRÁVA: 
PŘÍJMY  V ROCE 2018  
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FINANČNÍ ZPRÁVA: 
NÁKLADY  V ROCE 2018  
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PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
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PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
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PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
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VÝKAZ 
ZISKŮ A ZTRÁT
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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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