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První sociální službou, kterou 
jsme začali poskytovat, byla 
Noclehárna pro lidi bez přístře-
ší. Nedlouho poté jsme začali 
nabízet služby Sociálně aktivizač-
ního střediska pro rodiny s dětmi, 
a jako poslední byla zprovozněna 
služba Nízkoprahového denního 
centra pro lidi bez přístřeší.

Potřebné zázemí jsme už tehdy 
získali v prostoru Městské uby-
tovny v Chrudimi, ul. Tovární 1114, 
zápůjčkou od Města Chrudim, 
a to se nezměnilo až do součas-
nosti. Naše služby i nadále pro-
vozujeme na této adrese a chci 
tímto vyjádřit poděkování Městu 
Chrudim za výraznou pomoc.

První správní rada, která nastavi-
la a začala realizovat vizi o tom, 
jak pomáhat lidem bez přístřeší, 
fungovala ve složení: 
PaedDr. et Mgr. Jan Kouba, 

Ing. Čeněk Žemlička a Miro-
slav Pilný. Na základě legis-
lativních změn byl do funkce 
prvního statutárního zástup-
ce jmenován již zmíněný 
PaedDr. et Mgr. Jan Kouba, který 
tak organizaci vedl přes devět 
let. Na funkci ředitele rezigno-
val k 30. 6. 2020 ze zdravotních 
důvodů. Novým statutárním zá-
stupcem se stal Mgr. Petr Čápek, 
který byl ředitelem až do chvíle, 
kdy nás po těžké nemoci před-
časně opustil, stejně jako bývalý 
ředitel, který odešel na začátku 
roku 2022. 

Rád bych jim touto cestou věno-
val tichou vzpomínku a velký dík 
za jejich práci a vedení.

Za 15 let působení se ve SOPRE 
CR vystřídaly čtyři sociální pra-
covnice a několik pracovníků 
v sociálních službách. Tři členové 

týmu, který stál na samém začát-
ku, pracují v naší organizaci stále. 
Také všem těmto lidem děkuji za 
jejich práci a přínos naší nezisko-
vé organizaci.

Na závěr bych rád vyjádřil přání, 
aby loď SOPRE CR dál plula 
a měla sílu překonat různá úskalí 
při působení ve sféře sociálních 
služeb, tak jako celých 15 let.

Doufám, že se budeme dále 
potkávat se skvělými lidmi, kteří 
potřebují pomoci, i s těmi, kteří 
zase chtějí pomoci nám, resp. 
našim klientům. Za tu pomoc 
a podporu vám všem, milí 
příznivci a spolupracovníci, děkuji.

Petr Krejčík, zak. SOPRE CR o. p. s. 

ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELE
SOPRE CR o. p. s. PETRA KREJČÍKA

Mám tu čest napsat několik úvodních 
slov k výroční zprávě SOPRE CR, o. p. s. 
za rok 2021, která je zároveň zprávou 
jubilejní. Naše nezisková organizace byla 
založena 7. 2. 2007 a slavíme tedy 15 let 
našeho působení v sociálních službách.

Obecně prospěšná společnost 
SOPRE CR je nezisková orga-
nizace, která už svým názvem 
vyjadřuje svůj hlavní záměr, 
a tím je sociální prevence. 
Působí převážně v Chrudimi 
a jejím hlavním posláním je 
pomáhat lidem s řešením je-
jich nepříznivé sociální situace.

Hlavní cílovou skupinou 
sociální služby SOPRE CR 
jsou lidé bez přístřeší, ale 
v roce 2021 tato nezisková 
organizace nabízela svou 
pomoc také rodinám s dětmi 

nacházejících se v nepříznivé 
sociální situaci, kterou nebyly 
schopny řešit vlastními sila-
mi. Služby byly poskytovány 
ambulantní i terénní formou 
v rámci Pardubického kraje, 
převážně v lokalitách Pracho-
vice, Chrast a Rosice.

V SOPRE CR působí kvalifi ko-
vaní pracovníci s profesními 
i životními zkušenostmi, kteří 
zachovávají mlčenlivost a re-
spektují práva svých klientů. 
Služby jsou diskrétní, bezpeč-
né a většinou bezplatné.

Statutární orgán:
Správní rada: Ing. Čeněk Žemlička, Miroslav Pilný, Ladislav Pochobradský
Dozorčí rada: Ing. Olga Žemličková, Bc. Eliška Jirásková, Renata Secká

IČO: 275 11 359  |  Adresa: Tovární 1114, 537 01 Chrudim
Datová schránka: aya27mr | E-mail: info@soprecr.cz
Web: www.soprecr.cz  |  Facebook: SOPRE CR
Bankovní spojení: 35-8914990297/0100
Transparentní účet: 2701865962/2010

Registrované služby:  Nízkoprahové denní centrum, Noclehárna,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a mladé dospělé

Ve spolupráci s potravinovou bankou zabezpečuje SOPRE CR potravino-
vou pomoc pro sociálně slabé rodiny i jednotlivce v rámci ORP Chrudim.

K 31. 12. 2021 skončilo víceleté fi nancování služby Sociálně aktivizač-
ního střediska. Tato služba bude v SOPRE CR v roce 2022 nahrazena 
registrovanou terénní službou.

SOPRE CR o. p. s.
NEZISKOVÁ ORGANIZACE

Úvodní slovo zakladatele
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V roce 2020 psal úvodní slovo ře-
ditel organizace Mgr. Petr Čápek, 
který psal o velkých změnách a 
složitých situacích, které prožívala 
nezisková organizace i její klienti. 
Nikdo jsme netušili, že v době, 
kdy budu oslovena, abych napsa-
la pár vět, budeme všichni vědět, 
že pan ředitel už bohužel není 
mezi námi. 

Rok 2021 byl nadále ovlivněn 
covidovou situací, přesto ji pan 

ředitel i všichni zaměstnanci bra-
vurně zvládli. Dokázali se postarat 
o klienty, kteří onemocněli covi-
dem a zároveň i o klienty, kteří 
byli ve stejné době v karanténě. 
Zvládli fungovat v obou režimech, 
kdy každý režim měl svá přísná 
specifi ka nastavená Krajskou 
hygienickou stanicí Pardubického 
kraje se sídlem v Chrudimi. 

Už jenom to, že motivovali své 
volnomyšlenkářské klienty, pro 

které je svoboda žít na ulici víc 
než samotný život tak, že je udr-
želi mimo společnost, kterou by 
svým jednáním jinak ohrožovali.

Patří jim velký dík za nelehkou 
práci a přání, aby vykročili pravou 
nohou do dalších let.

Mgr. Radka Pochobradská
vedoucí Odboru sociálních věcí

Městského úřadu Chrudim

O SOPRE CR o. p. s.
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU V CHRUDIMI

Slovo Mgr. Radky Pochobradské, vedoucí 
Odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Chrudim k SOPRE CR o. p. s. 

7

O SOPRE CR o. p. s. z Městského úřadu v Chrudimi

„ Domov není místo, kde bydlíš, 
  ale místo, kde ti rozumějí.“

Christian Morgenstern
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Služba Nízkoprahového denního 
centra SOPRE CR, o. p. s. je určena 
ženám a mužům, kteří se ocitli bez 
přístřeší, jsou starší 18 let a samo-
statně zvládnou svou sebeobsluhu.

Cílem služby je zlepšení nepřízni-
vé sociální situace a zkvalitnění 
života těchto lidí tím, že jim Níz-
koprahové denní centrum nabízí 
důstojné a bezpečné prostředí 
s možností přípravy jednoduché 
stravy, osobní očisty a základ-
ní materiální pomoc (potraviny 
a ošacení dle aktuální nabídky).

V případě zájmu poskytuje NDC 
klientům základní sociální po-
radenství při řešení jejich zále-
žitostí tak, aby se mohli zapojit 
do společnosti a vrátit se do 
běžného života. Klienti dostávají 

podporu při uplatňování svých 
práv, oprávněných zájmů, pomoc 
při obnovení nebo upevnění kon-
taktu s rodinou.

Pravidla poskytování služby jsou 
uvedena ve vnitřních dokumen-
tech – směrnicích ředitele a me-
todikách v návaznosti na zákon 
O sociálních službách a Standar-
dy poskytování sociální služeb. 
Samozřejmostí je dodržování lid-
ských práv a respektování důstoj-
nosti zájemců o službu i klientů.
Kapacita služby je 20 klientů.

Služba je bezplatná. Za úhradu 
jsou fakultativní služby: využití 
pračky 25 Kč, využití elektrického 
sporáku 25 Kč. Služba NDC je 
otevřena každý den od pondělí 
do neděle od 9.00 do 17.00 hodin 

na adrese Tovární 1114, Chrudim 
v dolních prostorách městské 
ubytovny.

Klientům je k dispozici denní 
místnost vybavená kuchyňskou 
linkou s dřezem, varnou konvi-
cí, mikrovlnnou troubou, lednicí 
s mrazákem, nádobím a dalšími 
kuchyňskými potřebami, 6 stoly, 
26 židlemi, věšákem, nástěnnými 
hodinami a televizí. 

K vybavenosti služby náleží 3 WC 
(2 pro muže, 1 pro ženy) a 2 oddě-
lené sprchy.

Během roku 2021 byla denní míst-
nost nově vybavena a vymalová-
na. Zdroj fi nancí pocházel převáž-
ně z projektu Burza fi lantropie.
SOPRE CR děkuje všem dárcům.

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM 
SOPRE CR o. p. s. (NDC)

Druh služby: služba sociální prevence
Forma poskytování služby: ambulantní

V roce 2021 poskytlo NDC SOPRE CR své služby celkem:

    361 lidem bez přístřeší, z toho bylo 261 mužů a 100 žen. 
Jen málo z nich využilo službu pouze jednorázově. 

Věková skladba klientů:

    21 mladých dospělých ve věku 19 – 26 let, 
    295 klientů bylo ve věkovém rozmezí mezi 27 a 64 lety.
    45 klientů bylo v důchodovém věku, tedy 65 let a více. 

NÍZKOPRAHOVÉ 
DENNÍ CENTRUM
SOPRE CR o. p. s. V ČÍSLECH

PANDEMIE COVIDU
V NDC SOPRE CR o. p. s.

V roce 2021 poskytování 
služby NDC ovlivnila mimo 
jiné pandemie Covidu 19.

V únoru byli klienti deset 
dní v karanténě. Díky jejich 
zodpovědnému přístupu 
i profesionálnímu přístupu 
pracovníků a výrazné pomoci 
dobrovolníků z Českého 

červeného kříže, kteří klien-
tům zajišťovali nákupy, se tuto 
situaci podařilo bez větších 
problémů zvládnout.

Povinné testování zaměst-
nanců zajišťovala v SOPRE CR 
Oblastní charita Chrudim. 

Všem děkujeme.

Nízkoprahové denní centrum SOPRE CR o. p. s. (NDC)
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PŘÍBĚHY Z NÍZKOPRAHOVÉHO
DENNÍHO CENTRA 
SOPRE CR o. p. s. (NDC)

Příběhy z Nízkoprahového denního centra SOPRE CR o. p. s. (NDC)

Sociální prevence Chrudim, a. p. s.Výroční zpráva 2021  

„Dobrý konec 
   milého tuláka“

Všechny příběhy mají svůj začá-
tek i konec. Ne všechny konce 
bývají šťastné, ale v případě 
konce příběhu života by měly 
být důstojné i u lidí bez přístřeší. 
Naše práce v nízkoprahovém 
denním centru nespočívá jen 
v poskytnutí zázemí, tepla, bez-
pečí, materiální pomoci, ale také 
v pochopení a lidském přístupu.

Chrudimský bezdomovec zvaný 
Blek žil život takovým způso-
bem, jakým ho uměl a chtěl žít. 
A stejně jako my všichni měl své 

kladné a záporné stránky. Tento 
malý člověk, avšak nápadný 
svým odíváním do uniforem 
a životním stylem, spoustu let 
využíval služeb nízkoprahového 
denního centra a strávil u nás 
mnoho času.

Když začal mít zdravotní problé-
my, vyhledal lékařskou pomoc 
a zjistilo se, že je vážně nemocný. 
Jeho stav se rychle zhoršoval. 
Vyléčení nebylo možné a blížil se 
konec jeho životního příběhu.

„Blek“ u nás v denním centru 
otevřel své nitro, pomáhal a rád 
vždy vyprávěl o svém životě. 

Nedokázali jsme mít pomyslné 
klapky na očích, a tak jsme se 
v době, kdy jeho zdravotní stav 
již neodpovídal pravidlům našich 
sociálních služeb, ale spíše palia-
tivní péči, rozhodli jednat. Spojili 
jsme se s chrudimským hospi-
cem, kde nám vyšli vstříc a mohli 
jsme tam „Bleka“ umístit. 

Jeho fi nanční prostředky by 
nepokryly náklady hospicové 
péče, a tak SOPRE CR, o. p. s. 
vyhlásilo veřejnou sbírku. 

Díky pomoci vás všech, kteří jste 
přispěli jakoukoli částkou, mohl 
„Blek“ důstojně odejít a rozloučit se.

„Láska 
     v době covidu“

Kromě karantény v NDC jsme 
prožívali covidový příběh zamilo-
vaného páru lidí bez přístřeší.

Muž a žena žili většinu času na 
ulici nebo v nějakém přístřešku 
či garáži zřejmě dle aktuálních 
možností. Naše centrum využí-
vali oba občas k tělesné očistě 
a získání potravin či ošacení. 
V únoru měl muž zdravotní 
potíže, a tak vyhledal v dopro-
vodu své partnerky lékaře. Ten 
mu samozřejmě provedl test na 
covid. Než zjistil výsledek, pár 
zmizel neznámo kam. Ukázalo 
se ovšem, že test je pozitivní. 
Po různých peripetiích se policii 

podařilo bezdomovce najít, ale 
zůstávala otázka, kam půjdou 
do karantény, protože v našem 
centru jsme byli právě po tes-
tech všichni negativní a nebylo 
tudíž dobré, aby byli ohroženi 
naši klienti. 

Azyl oba lidé nakonec našli na za-
hradě městské ubytovny. Červený 
kříž tam postavil vytápěný stan 
vybavený postelemi a vším ne-
zbytným. Muž a žena tedy mohli 
trávit deset dní izolace v teple 
a bezpečí. Potraviny a další péči 
jim zajišťovalo naše NDC a organi-
zace Český červený kříž. 

Situace se zkomplikovala hned 
druhý den, když muž začal mít 
další zdravotní potíže, a musel 

být převezen do nemocnice. Tam 
mu lékaři diagnostikovali covido-
vý zápal plic. Několik dní byl jeho 
stav opravdu vážný. Jeho partner-
ka zůstala ve stanu sama a byla 
velmi nešťastná. Měla strach 
o svého muže, s kterým toho tolik 
prožila. Trápila se. Patřili prostě 
k sobě. Snažili jsme se ji utěšit, 
pomoci s kontaktem do nemoc-
nice, jak jen to šlo. 

Mužův stav se začal po nece-
lém týdnu lepšit a poslední den 
karantény trávili už zase spolu 
u nás, než odešli opět žít svůj 
život. Takový život, jaký si vybrali. 

Občas je potkáváme v ulicích 
Chrudimi. Jsou spolu a vypadají 
spokojeně…

Příběhy z Nízkoprahového denního centra SOPRE CR o. p. s. (NDC)
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„ Domov je tam, kde Tě vítají, 
  když vstoupíš.“

 z knihy Vyhnání Gerty Schnirch
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Noclehárna

Služba Noclehárny SOPRE 
CR, o. p. s. je určena ženám a mu-
žům, kteří se ocitli bez přístřeší, 
jsou starší 18 let a samostatně 
zvládnou svou sebeobsluhu.

Cílem služby je zlepšení nepřízni-
vé sociální situace a zkvalitnění 
života těchto lidí tím, že mohou 
přenocovat v teple a bezpečí, 
provést osobní očistu, připravit si 
jednoduchou stravu a získat zá-
kladní materiální pomoc (potravi-
ny a ošacení dle aktuální nabídky).

Služba Noclehárny také nabízí 
základní sociální poradenství. 
V případě zájmu mohou klienti 
získat informace, které jim po-
mohou řešit jejich nepříznivou 
sociální situaci.

Pravidla poskytování služby jsou 
uvedena ve vnitřních dokumen-
tech – směrnicích ředitele a me-
todikách v návaznosti na zákon 
O sociálních službách a Standardy 
poskytování sociální služeb. 
Samozřejmostí je dodržování lid-
ských práv a respektování důstoj-
nosti zájemců o službu i klientů.

Kapacita služby je 23 klientů.

Služba je poskytována za úhradu 
50 Kč za noc. Pro osoby s trva-
lým bydlištěm v Chrudimi je cena 
jedné noci 30 Kč. Cena zahrnuje 
poskytnutí čistého ložního prádla 
a hygienických potřeb. Poskyt-
nutí materiální pomoci (potraviny 
a ošacení dle nabídky) je zdarma.
Služba NDC je otevřena každý 

den od pondělí do neděle 
od 18.00 do 8.00 hodin na adrese 
Tovární 1114, Chrudim v dolních 
prostorách městské ubytovny.

Klientům je k dispozici celkem 
23 lůžek – 3 ložnice pro muže 
(17 lůžek), 1 ložnice pro ženy 
(6 lůžek). Ložnice jsou centrálně 
vytápěny.

K vybavenosti služby náleží 3 WC 
(2 pro muže, 1 pro ženy) a 2 oddě-
lené sprchy.

V roce 2021 byly všechny ložnice 
vybaveny novými matracemi. 
Některé z nich SOPRE CR pořídi-
lo z prostředků na transparent-
ním účtu, tedy od dárců. 
Všem děkujeme.

NOCLEHÁRNA
SOPRE CR o. p. s. 

Druh služby: služba sociální prevence
Forma poskytování služby: ambulantní

V roce 2021 přenocovalo na noclehárně SOPRE CR celkem:
    282 osob bez přístřeší, z toho bylo 211 mužů a 71 žen. 
Jen málo z nich využilo službu pouze jednorázově. 

Věková skladba klientů:

    25 mladých dospělých ve věku 19 – 26 let, 
    214 klientů bylo ve věkovém rozmezí mezi 27 a 64 lety.
    43 klientů bylo v důchodovém věku, tedy 65 let a více. 

NOCLEHÁRNA
SOPRE CR o. p. s. V ČÍSLECH

PROJEKT „DARUJ NOC“
Už v roce 2020 měli dárci 
možnost zakoupit poukaz 
v hodnotě 50 Kč. 

Ten na noclehárně dostává 
člověk bez domova, který 
je úplně bez fi nančních 
prostředků, a může tak 
přenocovat v teple a bez-
pečí. Tento projekt nazvaný 

„Daruj noc“ pokračoval i v roce 
2021 a pomáhal hlavně v mra-
zivých zimních měsících. 
Poukaz mohou ti, kteří chtějí 
přispět naší organizaci, na-
dále nakupovat v Infocentru 
v Chrudimi nebo přímo u nás 
v Noclehárně či v Nízkopra-
hovém denním centru. 
Děkujeme.
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PŘÍBĚHY Z NOCLEHÁRNY 
SOPRE CR o. p. s. 

Příběhy z noclehárny SOPRE CR  o. p. s.
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„ Stará, nemocná
a na ulici“

Lidé často ztrácejí svůj domov, 
protože mají nedobré vztahy 
s nejbližšími. Rodinu někdy 
obtěžují svým špatným způso-
bem života, někdy prostě zestár-
nou a rodina o ně nemá zájem. 
Být starý, nemocný a ocitnout 
se na ulici je opravdu těžké 
a tato situace nezřídka vypadá 
beznadějně.

Městská policie k nám jeden loň-
ský letní podvečer přivezla seni-
orku, která už neměla prostředky 
ani sílu žít sama na ubytovně. 
Posedávala zoufalá na lavičce 

a plakala. Paní, která měla už ně-
kolik let po sedmdesátce, těžko 
zvládala sebeobsluhu. Nesplňo-
vala tedy úplně podmínky pro 
přijetí do služby Noclehárny, ale 
přesto jsme jí azyl poskytli. Mu-
seli jsme ovšem poměrně rychle 
řešit, co dál.

Starou paní jsme doprovodili 
na lékařské vyšetření. S paní 
doktorkou jsme se shodli, že 
je třeba najít zařízení, kde by 
o seniorku bylo postaráno, a že 
k tomu bude nutné zařídit pří-
spěvek na péči, protože důchod 
by nestačil na úhradu služeb. 
Zkontaktovali jsme úřad práce 
a některé domovy pro seniory. 

Během sociálního šetření, kdy 
se sociální pracovnice snažila 
aspoň částečně otevřít životní 
příběh klientky, aby jí mohla lépe 
pomoci, se stará paní, zřejmě pod 
vlivem nepěkných vzpomínek, 
zhroutila. Musela být převezena 
záchrannou službou do nemoc-
nice. Situace vypadala na první 
pohled ještě komplikovaněji, ale 
nakonec právě nervové zhrou-
cení seniorky přispělo k jejímu 
šťastnému řešení. Podařilo se 
nám paní umístit v zařízení na Seči.

Hned po propuštění z nemocnice 
jsme klientku doprovodili do je-
jího nového domova a doufáme, 
že už se jí daří jen dobře.

„ Poslední let
   do svobody“
Pan Veselý byl typický svobodo-
myslný tulák. Život na ulici měl 
rád a sám si ho vybral. Občasné 
holdování alkoholu k takovému 
stylu prostě patří a pan Veselý 
nebyl výjimkou. Mnozí z těch, 
kteří žijí takzvaným normálním 
způsobem života, si o takových 
osobách myslí, že jsou to jen líní 
fl ákači a alkoholici. Není to ale 
tak jednoduché. Tito lidé se ne-
dokáží zařadit, systém je prostě 
děsí. Nezmění to, i když někdy 
chtějí a jejich volba přináší mno-
há nebezpečí. Přesto mají svoji 
cenu, tak jako my ostatní, už pro 
svoji odvahu žít tak, jak chtějí.

Čas běžel a pan Veselý překročil 
padesátku. Život na ulici byl pro 

něj stále těžší, a tak poslední 
roky trávil hodně času u nás na 
denním centru a na noclehárně. 
Loňská zima byla mrazivá a pan 
Veselý využíval našich služeb 
každý den. Alkoholu se v tomto 
období vzdal, protože by poru-
šil pravidla služby a nemohl by 
u nás být. I tak byl spokojený, rád 
si popovídal a byl veselý nejen 
podle jména. 

Jeho zdravotní stav se ale zhor-
šoval. Navrhli jsme mu, že mu 
pomůžeme zařídit příspěvek na 
péči, který by mu s jeho inva-
lidním důchodem snad pokryl 
náklady na služby v některém 
zařízení, kde by měl odpovídající 
péči. Pan Veselý souhlasil, ale 
už tehdy jsme si nebyli jistí, zda 
v takovém zařízení vydrží. Přesto 
jsme to zkusili, zkontaktovali 

úřad práce a panu Veselému 
pomohli s vyřízením nezbytných 
záležitostí. Příspěvek na péči zís-
kal. Mezitím přišlo jaro, oteplilo 
se a pana Veselého to zase táhlo 
ke svobodnému životu. 

Mluvil o tom, že má staré kolo 
a už se těší, jak na něm bude ob-
jíždět svoji trasu a taky s úsmě-
vem poznamenal, že někdy ho 
„to kolo povede“. A tak jednou 
pan Veselý nepřišel na denní 
centrum ani na noclehárnu. Brzy 
na to jsme se dozvěděli, že už 
není mezi námi. Život na ulici byl 
vzhledem ke zdravotnímu stavu 
nad jeho síly. 

Společně jsme na něj zavzpo-
mínali a popřáli mu šťastný let 
do milované svobody už v jiné 
dimenzi našich existencí.

Příběhy z noclehárny SOPRE CR  o. p. s.
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„ Domov je tam, kde je srdce. A mé 
srdce je vždy tam, kde právě jsem.“

 Lily Leung 
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Sociálně aktivizační službySociálně aktivizační služby 

Sociálně aktivizační služby 
SOPRE CR byly určeny pro rodiny 
s dětmi a mladé dospělé od 19 
do 26 let, které se dostaly do ne-
příznivé sociální situace nebo žijí 
nevyhovujícím způsobem, který 
ohrožuje jejich život a zdraví.

Hlavním cílem služby bylo zvy-
šovat kvalitu rodinného zázemí 
pro rozvoj dětí a podporu jejich 
vzdělávání.

Pravidla poskytování služby byla 
uvedena ve vnitřních dokumen-
tech – směrnicích ředitele a me-
todikách v návaznosti na zákon 
O sociálních službách a Standar-
dy poskytování sociální služeb.
I tato služba kladla důraz při své 
činnosti na dodržování lidských 
práv a respektování důstojnosti 
zájemců o službu i klientů.

Služba byla poskytována bez-
platně. Nabízela sociálně terape-
utické činnosti, pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů, 
při obstarávání osobních záleži-
tostí, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Služba byla provozována ambu-
lantně na adrese: Tovární 1114, 

Chrudim, kde ji vyhledávali 
především klienti z Chrudimi 
a blízkého okolí. Služba byla 
prováděna též terénní formou 
v přirozeném prostředí klientů, 
a to hlavně v lokalitě: Prachovice, 
Chrast a Rosice.

Středisko SAS SOPRE CR pomá-
halo rodinám při řešení nepříznivé 
sociální situace, která by měla ne-
gativní dopad i na vývoj jejich dětí. 
S některými středisko spolupraco-
valo na zakázku OSPOD Chrudim 
tak, aby se podařilo zajistit lepší 
podmínky a domácí zázemí dětí. 
V dalších rodinách pracovníci 
SAS působili v rámci prevence. 
Pomáhali jim zkontaktovat od-
borná pracoviště – pedagogicko 
psychologické poradny, psycho-
logické a psychiatrické poradny, 
spolupracovali s lékaři a školami. 

Pokud bylo třeba, služba SAS 
poskytovala rodičům doprovod 
na odborná vyšetření a podporu 
při jednání na úřadech. Sociálně 
slabé rodině, jejíž dítě potřebuje 
speciální formu vzdělání, služba 
zajistila jeho přijetí do odpovída-
jícího školského zařízení a pomá-
hala jim pravidelně s doprovo-
dem dítěte do školy.

Konkrétně středisko SAS v rámci 
podpory vzdělání a výchovy spo-
lupracovalo například s Pedago-
gicko psychologickou poradnou 
v Chrudimi, s Psychologickým 
centrem Medeora v Pardubicích, 
se Střediskem výchovné péče Py-
ramida v Rybitví, s SPC Skuteč, se 
ZŠ Prachovice, ZŠ Rosice, Odbor-
ným učilištěm v Chroustovicích 
a se Základní školou a Praktickou 
školou v Chotěboři.

V době lockdownu, kdy byly 
zavřené školy, služba SAS pomá-
hala dvěma rodinám s distanční 
výukou dětí. V rámci projektu 
„Počítače dětem“ pracovníci služ-
by požádali o techniku pro učení 
v případě opětovného zavedení 
této formy výuky. SOPRE CR na 
přelomu srpna a září obdrželo 
šest počítačů. Čtyři z nich byly 
darovány sociálně slabým rodi-
nám, které si nemohly jejich po-
řízení dovolit. Jejich děti je využijí 
při distanční i normální výuce jako 
zdroj informací pro vzdělání. Dva 
zůstávají v zázemí organizace pro 
případ potřeby.

Během roku 2021 se služba SAS 
v době pandemické krize snažila 
zlepšit materiální zázemí rodin, 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI A MLADÉ DOSPĚLÉ
OD 19 DO 26 LET (SAS)

Druh služby: služba sociální prevence
Forma poskytování služby: ambulantní a terénní

kde to bylo třeba. Pracovníci 
rozváželi potraviny z potravinové 
banky a sladkosti pro děti. Spolu-
pracovali se sociálním šatníkem 
Charity v Pardubicích a do dvou 
sociálně slabých rodin dovezli 
humanitární pomoc (nábytek, 
peřiny, ložní prádlo, koncem roku 
hlavně zimní oblečení a obuv 
pro děti). Pracovníci služby SAS 
požádali nadaci Sirius v rámci 
jejich projektu Patron dětí o ma-
teriální pomoc pro čtyři rodiny. 
Balík základních potřeb v hod-
notě 3000 Kč obdržely tři z nich. 
SAS SOPRE CR děkuje jménem 
svých klientů těmto organizacím 
za spolupráci a pomoc.

Služba SAS ambulantně i v terénu 
řešila různé problémy klientů. Za-
kázky se týkaly oblastí rodinného 

i pracovního života, zlepšení ma-
teriálního zabezpečení. Středisko 
SAS jim dávalo podporu v běž-
ných situacích v oblasti mezilid-
ských vztahů, při hledání bydlení, 
zaměstnání, při jednání na úřa-
dech. Pracovníci poskytovali zá-
kladní sociální poradenství. Klienti 
si někdy potřebovali jen popo-
vídat a třeba nahlédnout situaci, 
se kterou si momentálně nevěděli 
rady, z jiných úhlů. Tématem byly 
rodinné vztahy, nedostatek fi nanč-
ních prostředků a velmi často také 
jejich pocity a strach z nebezpečí 
covidu. Služba SAS byla klienty 
velmi často využívána jako pomoc 
s registrací k testování a k očko-
vání proti covidu. V době sčítání 
lidu pracovníci v mnoha rodinách 
pomáhali s vyplňováním formu-
lářů online i v tištěné formě.

Služba sociálně aktivizačního 
střediska, jejíž fi nancování skonči-
lo k 31. 12. 2021, bude v roce 2022 
nahrazena novou registrovanou 
terénní službou. Tato služba bude 
určena osobám bez přístřeší 
a osobám, které jsou ztrátou do-
mova ohroženy. Tedy lidem žijí-
cím ve vyloučených komunitách, 
kteří jsou ohroženi rizikovým způ-
sobem života. Rizikovým životem 
se rozumí především závislost na 
alkoholu, drogách, neschopnost 
navazovat zdravé lidské vztahy, 
nedostatečné pracovní návyky, 
inklinace ke kriminální činnosti. 

Posláním služby bude v případě 
zájmu těmto lidem pomáhat při 
řešení a překlenutí nepříznivé 
životní situace.

Za rok 2021 poskytovalo středisko SAS své služby 
průběžně 40 klientům - 29 ženám a 11 mužům. 
Za dobu trvání dvouletého projektu fi nancování 
SAS to bylo celkem 53 klientů (rodin).
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PŘÍBĚH Z SOCIÁLNĚ 
AKTIVIZAČNÍHO STŘEDISKA 
SOPRE CR o. p. s. 

Příběhy Sociálně aktivizačního střediska SOPRE CR o. p. s.
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„ Babička, která
nahradila mámu“

Pracovníci SOPRE CR prožívají 
s klienty část jejich života a sdílejí 
některé peripetie jejich osudů. 
Ve středisku sociálně aktivizač-
ních služeb jsou součástí těch-
to většinou smutných příběhů 
děti, na rozdíl od denního centra 
a noclehárny. Naštěstí v mnoha 
případech se dá alespoň trochu 
pomoci rodinám zlepšit jejich 
situaci a některé příběhy mají 
i vyloženě šťastný konec.

Na podzim loňského roku nás 
v ambulanci služby vyhledala 
milá, usměvavá žena ve střed-
ním věku. Svěřila se nám, že se 
nyní stará o svá vnoučata, dvě 
děti, holčičku a chlapce ve věku 

4 a 3 roky. Jejich matka musela 
nastoupit na dlouhodobý léčeb-
ný pobyt a již delší dobu před-
tím nebyla schopná se o děti 
odpovídajícím způsobem starat. 
Soud svěřil děti předběžně jejímu 
synovi, ale ten péči o ně nezvlá-
dal. Svých vnoučat se tedy ujala 
sama. Nechtěla, aby skončily 
v dětském domově. Neměla však 
dostatek fi nančních a materiál-
ních prostředků, aby je mohla 
zabezpečit. Navíc bylo ohroženo 
i její bydlení v pronajatém bytě, 
protože majitel nesouhlasil s tím, 
aby v něm žily také dvě děti.

Paní se stala klientkou našich 
služeb. Hned jsme jí zajistili 
potravinovou pomoc. Z dlouho-
dobějšího hlediska se jako řešení 
fi nančního nedostatku jevilo 

svěřit děti do pěstounské péče 
jejich babičky, aby rodina měla 
příjem. Návrh jsme s klientkou 
sepsali a poslali k příslušnému 
soudu. Zároveň jsme začali řešit 
problémy s bydlením. Podali jsme 
a podpořili žádost o přidělení 
bytu na Městský úřad v Chrudimi 
s tím, že žena s dětmi je opravdu 
v krizové sociální situaci a potře-
buje naléhavě pomoc. Městský 
úřad v Chrudimi nám vyšel vstříc, 
klientka byla zařazena do sou-
boru čekatelů a městský byt po 
nějaké době získala. 

Na běžný provoz domácnosti a vy-
bavení se nám podařilo sehnat 
peníze od nadace. Nyní už rodina 
bydlí, děti chodí do školky a mají 
dostatečné zajištění. Získaly do-
mov a zůstaly v kruhu své rodiny.

Příběhy Sociálně aktivizačního střediska SOPRE CR o. p. s.
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„  Začal jsem domov nacházet v sobě.
Teď se snažím chápat celou planetu 
 jako místo k žití.“

Petr Horký

naděje15 letnaděje15 letnaděje
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Potravinová pomoc SOPRE CR o. p. s.

Nezisková organizace SOPRE 
CR spolupracuje s Potravinovou 
bankou Pardubice, z.s. a její 
zázemí na městské ubytovně 
v Tovární ulici 1114, Chrudim je 
zároveň výdejním místem této 
potravinové pomoci.

SOPRE CR je zapojeno i do 
projektu FEAD – Potravinová 
a materiální pomoc nejchudším 
osobám. Partnerem je MPSV. 
Pomoc je určena opuštěným 
seniorům, matkám samoživitel-
kám, rodinám v krizi, lidem bez 
domova či lidem s psychickým 
a tělesným postižením.

Potravinová pomoc byla a je 
vydávána od pondělí do pátku 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Potraviny jsou odebírány z hyper-
marketu ALBERT Chrudim, 
ALBERT Pardubice, TESCO 
Chrudim a z Oblastní charity 
Nové Hrady u Skutče.

Na jaře a na podzim se pracov-
níci SOPRE CR účastní Národní 
potravinové sbírky. V příslušném 
obchodním domě si přeberou 
potraviny, které lidé věnují, 
a převezou je na výdejní místo 
a do další míst, kde pomáhají 

potraviny vydávat. V rámci 
potravinové pomoci SOPRE 
CR spolupracuje s Odborem 
sociálních věcí Městského úřadu 
v Chrudimi, Městského úřadu 
v Chrasti, Městského úřadu ve 
Skutči a s OSPOD, kde sociální 
pracovnice podávají informace 
o potravinové pomoci rodinám, 
které to potřebují. SOPRE CR 
dále v této oblasti spolupracuje 
se Stacionářem Pohoda, Staci-
onářem Jitřenka a s Azylovým 
domem Pestalozzi v Chrudimi.

Děkujeme všem 
za spolupráci a pomoc.

POTRAVINOVÁ POMOC
SOPRE CR o. p. s.

Za rok 2021 organizace SOPRE CR rozdala potřebným 24 286,36 kg
potravin a materiální pomoci. Podařilo se tak podpořit 2 393 lidí. 

„ Domov - vždycky to budu opakovat -
 není prostor, ale proces.“

Miroslav Horníček, herec
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Spolupracující subjekty SOPRE CR o. p. s. za rok 2021

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
SOPRE CR o. p. s. za rok 2021

Úřad Pardubického Kraje Nadační fond J ant T

Odbor sociálních věcí 
Městského úřadu Chrudim Amalthea Chrudim

Město Chrudim Azylový dům Pestalozzi Chrudim

Úřad práce Chrudim Městský úřad Heřmanův Městec, 
odbor sociální

Úřad práce Třemošnice Hypermarket Albert Chrudim

Oblastní charita Chrudim Hypermarket Tesco Chrudim

Charita Pardubice – sociální šatník BERSERK SECURITY s.r.o. Pardubice

Český červený kříž Chrudim Probační a mediační služby Chrudim

Potravinová banka z.s. Policie ČR, pracoviště Chrudim

Nadační fond Patron dětí Městská policie Chrudim

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
SOPRE CR o. p. s. 

EOP Elektrárny Opatovice

NEDCON

Město Hlinsko

Město Chrudim

DALU s.r.o.

Medesa

Poděkování všem, kteří přispěli na provoz a rozvoj našich 
služeb v rámci Burzy fi lantropie Pardubického kraje: 

    MPSV prostřednictvím Pardubického kraje 

    Město Chrudim

    Tržby z prodeje služeb

    Dary

nebo na transparentní účet SOPRE CR o.p.s
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Zpráva nezávislého auditora  

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDITORA

ÚČETNÍ ROZVAHA

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ 
ZÁVĚRCE NA ROK 2021

naděje15 letnaděje15 letnaděje
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Účetní rozvahaZpráva nezávislého auditora  
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Výkaz zisku a ztrátÚčetní rozvaha
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Příloha K účetní závěrce na rok 2021Příloha K účetní závěrce na rok 2021



„ Mým domovem je nebe. Tímto 
  světem pouze procházím.“

Billy Graham, evangelický pastor

naděje15 letnaděje15 letnaděje
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Téma
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NADĚJE

ÚLEVA
PODPORA

ODHODLÁNÍ
LÁSKA

ODVAHA

RODINA
PŘÁTELSTVÍ

POMOC

PRIORITY

RADA

BOJ

IZOLACE

VDĚČNOST
EMPATIE

VYTRVALOST

ÚZKOST

ODLOUČENÍ

VÍRA

NEJISTOTA

HLAS

RADOST

ZASTAVENÍ

TRPĚLIVOST

2021

POUTO

ZKUŠENOSTI

2021



„ Mám dvě ruce: jednu, abych stiskl dlaň 
těch, s kterými kráčím, a druhou, abych 
zvedl ty, kteří padají“

Jean Marie Guyau

naděje15 letnaděje15 letnaděje


