


Úvodní slovo  

 

Rok 2020 byl rokem velkých změn a složitých situací, které prožívala jak nezisková 

organizace, tak naši klienti. Tou největší byla změna statutárního zástupce naší 

organizace. Po mnoha letech odešel pan PaedDr.et Mgr. Jan Kouba a kormidlo 

společnosti přejímá nový ředitel. Děkujeme bývalému řediteli i touto cestou za 

jeho obětavou práci pro neziskový sektor.  

Byl to rok plný starostí spojených s covidovou situací, která sužovala celý svět. Díky 

profesionalitě zaměstnanců se podařilo tuto nelehkou dobu překonat a s jejich 

pomocí ji zvládli i naši uživatelé. Složitá situace kolem covidu ale měla i své kladné 

stránky. Pomohla vytvořit nová přátelství a navázat spolupráci mezi jednotlivými 

neziskovými organizacemi. 

 Mgr. Petr Čápek 

 ředitel SOPRE CR o.p.s. 

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

                                                                                                                  Jean Marie Guyau 



Kdo je SOPRE CR o.p.s.? 

Jsme nezisková organizace, která byla založena v roce 2007. Našim záměrem je 

sociální prevence, což je obsaženo i v názvu SOPRE CR. Nejdůležitějším cílem je 

pomoc lidem, kteří přišli o přístřeší a potřebují podporu, aby tuto nelehkou situaci 

překonali a dostali šanci na kvalitnější život. 

Pomáháme také rodinám v rámci území Pardubického kraje, které se ocitly 

v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny ji bez pomoci řešit. 

Všechny tyto služby vykonávají profesionální pracovníci a odborníci na tuto 

problematiku s velkou praxí a životními zkušenostmi. Za všech okolností je 

zabezpečená kvalita poskytovaných služeb, bezpečí a diskrétnost. 

………………………………………………………………… 
Statutární orgán:                                                                      

Mgr. Petr Čápek  

Tovární 1114, 53701 Chrudim                                                   

IČO: 275 11 359 

Tel.:  469 315 021 

Datová schránka:  aya27mr  

E-mail:  info@soprecr.cz  

               petr.capek@soprecr.cz 

SOPRE CR 

Web:  www.soprecr.cz 

Bankovní spojení: 35–89149902 97/0100 

Transparentní bankovní účet: 2701865962/2010!

Správní rada                              Dozorčí rada 

Ing. Čeněk Žemlička                   Ing. Olga Žemličková 

Miroslav Pilný                             Bc. Eliška Jirásková 

Ladislav Pochobradský                Renata Secká 
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Řekli o nás  

 

 

Ing. František Pilný, MBA  

Starosta města Chrudim  

 

 

JUDr. Jan Chvojka  

poslanec PS ČR 

„Velmi si vážím činnosti společnosti SOPRE CR  a myslím 
si, že její role je nezastupitelná. Oceňuji též velmi dobrou 
spolupráci s městem Chrudim. Platí, že společnost dělají 
lidé - všechny zaměstnance společnosti, které jsem 
poznal, odvádí skvěle svoji práci.  Tímto velmi děkuji  panu 
řediteli Mgr. Petru Čápkovi, vidím v něm osobu s tahem na 
branku a pozitivním přístupem k činnosti, myslím, že to je 
muž na správném místě.“ 
 

„SOPRE CR je pro Chrudim mimořádně důležitá 
organizace. Pracuje s lidmi bez přístřeší a pomáhá jim 
překonat těžké životní situace. Velmi si téhle činnosti 
vážím, zvlášť když se při každé své návštěvě setkám s 
obrovským elánem, iniciativou a novými nápady. Je dobře, 
že se SOPRE CR snaží neustále rozvíjet a přinášet do 
sociální práce nové přístupy. Celému týmu a zvlášť panu 
řediteli přeji hodně sil při naplňování základní vize a 
poslání. Pomoc druhým si zaslouží ocenění zvlášť v dnešní 
nelehké době“. 
 



Co děláme  

Máme tři registrované sociální služby: 

- Nízkoprahové denní centrum  

- Noclehárnu  

- Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  

Ve spolupráci s Potravinovou bankou zabezpečujeme potravinovou pomoc pro 

sociálně slabé rodiny i jednotlivce na celém území ORP Chrudim.  

  

Kde pomáháme  

Nejvíce pomáháme v Chrudimi, kde provozujeme Nízkoprahové denní centrum a 

noclehárnu. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a mladé dospělé působí 

v rámci celého Pardubického kraje, zatím převážně v lokalitách Chrudim, 

Prachovice a Rosice. 

 



Nízkoprahové denní centrum   

Sociální služba Nízkoprahového denního centra je určená pro osoby v nepříznivé 
sociální situaci, osobám bez přístřeší. Služba probíhala po celý rok 2020. Poskytuje 
prostor k důstojnému uspokojení základních lidských potřeb a trávení času 
v bezpečí. K dispozici je místnost s kuchyňkou vybavená k odpočinku s možností 
přípravy jednoduchého jídla. Uživatelé se u nás mohou umýt, vyprat si prádlo. 
Součástí služby je bezplatné sociální poradenství, které mohou využít za účelem 
zlepšení své sociální situace. Pracovníci jim pomáhají při hledání bydlení, 
zaměstnání a při řešení dalších běžných záležitostí. 

Kapacita služby v jednom okamžiku je 20 míst.  

Služba je poskytovaná zdarma.  

Provozní doba Nízkoprahového denního centra byla 365 dní v roce denně od 9,00 
do 17,00 hodin. 

Tato služba je určená osobám starším 18 let. Je poskytovaná v zázemí neziskové 
organizace SOPRE CR o.p.s. Tovární 1114, Chrudim. Součástí prostor jsou tři sprchy 
a tři WC.  

V denní místnosti je televize. Uživatelé se tak mohou seznámit s aktuálním děním 
ve společnosti. Zvlášť v roce 2020 bylo důležité, aby mohli sledovat konkrétní 
proticovidová opatření. Uživatelé mají k dispozici také knihovnu a stolní hry.  

 

V roce 2020 se nám podařilo zvládnou veškerá opatření spojená s Covid-19 a 

zabezpečit ochranné pomůcky i dezinfekční prostředky pro pracovníky i uživatele 

služby.  

Projekt: „Daruj vánoční úsměv lidem bez přístřeší“ 



Tento projekt měl v roce 2020 svou premiéru a byl velmi úspěšný. Lidé bez 

domova napsali Ježíškovi, co by si přáli pod stromečkem. Na našich webových 

stránkách byl průběžně aktualizován anonymní seznam uživatelů a jejich přání. 

Veřejnost se tak mohla zapojit do našeho projektu a každý si mohl vybrat osobu 

kterou obdaruje. Lidé nosili dárky do zařízení nebo posílali finanční dar ze kterého 

se dokoupily chybějící dárky. Obdarováni byli nakonec všichni. 

Děkujeme všem dárcům.  

 

KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NDC 2020 

 

Služba je poskytována zdarma 

Kapacita v jeden okamžik je 20 
osob 

Provozní doba:  

PONDĚLÍ–NEDĚLE 9:00 – 17:00 

Adresa: Tovární 1114, 53701 Chrudim  

Vedoucí služby: Renata Secká 

Telefon: 469315021, 606132064 

E-mail: renata.secka@soprecr.cz

18-26 let 27-64 let nad 65 let

Počet využití služby:

18-26 let 373

27-64 let 4 944

nad 65 let 729

mailto:renata.secka@soprecr.cz


V průběhu roku 2020 využilo danou službu v průměru 20 osob. Za celý rok 2020 byla 
celkem služba využita 6046. 

 

Noclehárna 

Sociální služba noclehárny je určená pro osoby bez přístřeší. Služba probíhala bez 
omezení v roce 2020. Nabízí možnost využití bezpečného prostoru pro tělesnou 
očistu a spánek. Součástí služby noclehárny je bezplatné sociální poradenství, 
které může uživatel využít za účelem zlepšení své sociální situace.    

Kapacita noclehárny je 23 lůžek, z toho 6 lůžek pro ženy a 17 lůžek pro muže.  

Tato služba je zpoplatněná:  

30,- Kč noc – lůžko – pro uživatele s trvalým pobytem v Chrudimi  

50,-Kč noc- lůžko – pro ostatní uživatele  

Provozní doba noclehárny je 365 dnů v roce od 18,00 do 8,00 hodin.  

Služba je určená lidem od 18 let na adresa Tovární 1114, Chrudim. 

Uživateli je poskytnuto lůžko a kompletní čisté povlečení, je mu zapůjčen ručník a 
poskytnuty hygienické prostředky: mýdlo, šampon, mužům holící potřeby. Večer a 
ráno je možné využít denní místnost pro přípravu jídla a teplého nápoje. 
Uživatelům je nabízena i potravinová pomoc dle možností. 

muži ženy

Počet využití služby:

ženy 1 639

muži 4 407



  

Projekt: „DARUJ NOC“ 

Obzvlášť v zimním období je pro člověka těžké trávit noc venku a někdy takto 
strávená noc může mít fatální následky. Z toho důvodu jsme se pomocí našeho 
projektu rozhodli dát šanci lidem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci a zcela bez 
finančních prostředků. Dárci tak mohli zakoupit poukaz v hodnotě 50,- Kč nebo 
přispět libovolnou částkou na transparentní účet. Prvních 10 poukazů zakoupil pan 
starosta města Chrudim Ing. František Pilný, MBA a nezůstalo pouze u nich. Díky 
všem dárcům mělo v roce 2020 šanci více lidí bez domova prožít mrazivou noc 
v teple a důstojně. 

Díky tomuto projektu se nám podařilo nakoupit 12 nových matrací a šest roštů. 

Děkujeme všem dárcům. 

https://www.soprecr.cz/aktuality/darujte-lidem-bez-pristresi-noc/


 

 

 

   
Provozní doba noclehárny je: 

PONDĚLÍ–NEDĚLE:   

18:00 – 8:00 

Příjem klientů: od 18:00 do 20:00	

Adresa: Tovární 1114, 53701 
Chrudim  

Vedoucí služby: Petr Krejčík 

Telefon: 469315021, 
721968878 

E-mail: petr.krejcik@soprecr.cz 

mailto:petr.krejcik@soprecr.cz


	KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ 

Noclehárna 2020 

V průběhu roku 2020 využilo danou službu v průměru 15 uživatelů/noc. Za celý 
rok 2020 bylo poskytnuto 5291 noclehů. 

18-26 let 27-64 let nad 65 let

Počet využitých noclehů:

věková skladba noclehy

18-26 let 260

27-64 let 4 330

nad 65 let 701

ženy muži

Počet využitých noclehů:

ženy 1 141

muži 3 880



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Služba je souborem specifických činností, směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a také soběstačnosti osob. Poskytuje se rodinám s dětmi, u nichž 
může být jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadům dlouhodobé krizové sociální 
situace. Kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u nichž tedy existují 
možná další rizika a případné sociální vyloučení. SOPRE CR službu zajišťuje ve 
spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který doporučuje pomoc pro 
některé rodiny. 

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. V roce 2020 proticovidová 
opatření částečně omezila práci v terénu a možnost osobních návštěv v rodinách. 
Ke komunikaci pracovníci využívali především telefon, aby mohli zjišťovat aktuální 
situaci v rodině a řešit nejkrizovější situace.  SAS pomáhala uživatelům hlavně při 
distanční výuce tím, že děti měly možnost zapůjčení notebooku. Pokračovali jsme i 
v rozvážení potravinové pomoci. 
Pomáhalo se ve 22 rodinách na území Pardubického kraje.   

Financování služby 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI III – projekt je spolufinancován z 
prostředků Evropské unie 

  
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0015589 

Období realizace projektu 

Zahájení realizace projektu: 01.07.2019 

Ukončení realizace projektu: 30.06.2022 

	
                                        
		

Adresa: Tovární 1114, 53701 Chrudim  

Vedoucí služby: 

Mgr. Dagmar Brandsteinová 

Telefon: 739 130372 

E-mail: 
dagmar.brandsteinova@soprecr.cz 

Služba je poskytována zdarma 

Ambulantně: 

pondělí, středa: 9 – 17 hodin 

úterý, čtvrtek: 9 – 13 hodin 

pátek: 9 – 12 hodin 

Terenně: 

úterý, čtvrtek: 14 - 17 hodin 

středa: 15 – 18 hodin 

mailto:dagmar.brandsteinova@soprecr.cz


 Za podpory 

							Pardubický kraj 

  Město Chrudim 

  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

  Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

  

Zdroje financování 2020 

Pardubický kraj  

Individuální projekt Pardubického kraje (ESF OPZ)  

Město Chrudim  

Tržby  

Dary 

MPSV – covid – dofinancování 

Spolupracující instituce: 

MPSV ČR 

Krajský úřad Pardubického kraje (odbor sociálních věcí) 



Městský úřad v Pardubicích (OSPOD) 

Městský úřad v Chrudimi (zejména odbor sociálních věcí vč. OSPOD) 

Městská policie Chrudim 

Policie České republiky 

Střední zdravotní a sociální škola, Chrudim (stáže studentů) 

Vyšší odborná škola Pardubice (stáž studentů sociálního oboru) 

Farní charita, Chrudim 

BERSERK SECURITY s. r. o. Pardubice 

Probační a mediační služba v Chrudimi 

Poděkování všem za pomoc při financování našich služeb v roce 2020 

Město Chrudim  

Pardubický kraj   

Římskokatolická církev v Chrudimi  

Církev československá husitská v Chrudimi  

Goldfein CZ s.r.o. 

Dárcům: Aleš Roztočil, Pavla Beránková  

A všem, kteří nám pomohli i materiální podporou. 

Pokud nám chcete pomoci zkvalitňovat naše služby – staňte se našim dárcem. 

Dar je možné poskytnou na transparentní účet nebo koupit noc v rámci projektu 
„Daruj noc“.  

Přehled hospodaření v roce 2020 a zpráva nezávislého 
auditora 
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