


 

Slovo úvodem 
 

Vážení donátoři, kolegové a přátelé, 

 

a je za námi další rok plný práce pro druhé. Často se mě lidé ptají, proč tuhle práci děláme, že by bylo mnohem efektivnější, vložit to úsilí a zkušenosti do něčeho, co vynáší. Moje 
odpověď je většinou vždycky stejná: „Někdo sociální práci prostě dělat musí a je dobře, když ji dělají lidé se sociálním cítěním, bez předsudků, na vysoké odborné úrovni, s talentem 
a s nadšením než naopak“.  

Veliký můj dík patří všem našim zaměstnancům, neboť oni právě to moje obvyklé rčení svoji prací pro lidi naplňují a bez jejichž soudržnosti by SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. 
nebyla tím, čím je a možná, že už by nebyla vůbec. 

 

Máme za sebou perný rok 2015, v němž se událo několik podstatných věcí, z nichž určitě 
jednu je třeba zmínit na tomto místě. Naše organizace změnila, po dlouhých 14 letech, svoje 
sídlo. Přesídlili jsme do krásné, historické budovy U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze,  
ve které máme konečně dost místa pro sociální služby, ale také pro jiné činnosti. 

Na následujících stránkách Vás chceme seznámit s našimi aktivitami realizovanými v roce 
2015, s dosaženými výsledky, úspěchy i neúspěchy. 

Dovolím si využít této jedinečné příležitosti pro poděkování Vám všem, kteří jste se jakoukoli 
měrou zasloužili o to, že naše organizace může dál pomáhat potřebným lidem.  

 

S poděkováním a úctou 

Helena Balabánová 
ředitelka SPOLEČNĚ-JEKEHTANE, o. p. s.    
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O nás 
Kdo jsme a o co usilujeme 

rganizace  SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., byla založena v roce 1998 

skupinou romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Už více než sedmnáct 

let usilujeme o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti 

prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit  

na území statutárního města Ostravy (Moravskoslezský kraj) a od roku 2008 také 

na území obce s rozšířenou působností Šumperk (Olomoucký kraj).  

V roce 2015 byla v provozu naše zařízení v Ostravě-Přívoze, Ostravě-Porubě, 

Šumperku a Hanušovicích. V posledních letech se poněkud změnilo sociální  

i etnické složení lidí, kteří naše služby vyhledávají. Zejména služba odborného 

sociálního poradenství je využívána i lidmi ze vzdálenějších míst 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje, online i z celé republiky. 

Organizace přímo nevyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, pouze se 

takovýchto aktivit účastní jako respondent (viz Občanská poradna SPOLEČNĚ-

JEKHETANE Ostrava). 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. nemá organizační složku v zahraničí  

a nezřizuje žádné fondy. 

Předpokládaný vývoj činnosti v následujícím období 
 následujícím období předpokládáme, že dojde k navýšení dlouhodobého 

majetku organizace – připravujeme investiční projekt do výzvy č. 30 IROP  

na odkoupení a rekonstrukci domu U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze,  

ve kterém organizace oficiálně od března 2016 sídlí. Uspěje-li organizace a získá-li 

finanční prostředky na zakoupení nemovitosti, ve které jsou sociální služby 

provozovány, podstatně se sníží provozní náklady v položce nájemného. Pro příští 

období neplánujeme omezení žádné sociální služby, pokud nás k tomu nedonutí 

neudržitelná ekonomická situace. Zároveň je naším cílem zvýšit příjmy 

z doplňkových činností tak, abychom byli schopni v průběhu následujících dvou  

až tří let úplně vyrovnat finanční ztrátu roku 2015. 

Poskytujeme sociální služby 
 roce 2015 naše organizace provozovala v souladu se zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, tyto registrované sociální služby:  

◑ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE -  

od 25. 2. 1998 

◑ Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE (odborné sociální 

poradenství) - od 1. 1. 2001 

◑ Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE - od 1. 1. 2002 

◑ KLUB-KO (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - od 1. 1. 2009. 

Tyto služby jsou poskytovány bezplatně. 

Naše další aktivity 
romě registrovaných sociálních služeb realizujeme projekty zaměřené na práci 

se školními dětmi a rodinami s malými dětmi žijícími v sociálně vyloučených 

lokalitách. Jedná se o motivační, informační a vzdělávací aktivity a podporu 

zájmové činnosti.  

V roce 2015 jsme založili taneční školu A.D.S. Company, jejímž cílem je 

podporovat rozvoj talentu pro street dance styly u romských dětí, a dětský 

fotbalový tým Jekhetane, zapojený do Don Bosco ligy. Působíme také na poli 

předávání zkušeností z naší praxe v poskytování sociálních služeb v sociálně 

vyloučených lokalitách a romské problematiky. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE  
Číslo registrace: 32 56 866 

Místo poskytování služby: Palackého 25, Ostrava-Přívoz, Dělnická 20, Ostrava-

Poruba 

Okamžitá kapacita služby:  30 dětí v jednom zařízení 

 

lužba je poskytována dětem ve věku 6 - 18 let navštěvujícím základní nebo 

střední školu, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy nebo vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, žijícím  

v sociálně vyloučených lokalitách. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně,  

na doplňkových činnostech (fotbalový tým a taneční aktivity) se uživatelé finančně 

spolupodílí. 

Pracovníci NZDM usilují o to, aby děti samostatně zvládaly věci běžného života, 

znaly svá práva a povinnosti, vážily si sebe sama i druhých lidí a uměly navazovat 

a udržovat běžné sociální vztahy; dosáhly co nejvyššího vzdělání; dovedly si 

popovídat o svých problémech, přáních a pocitech a věděly, kam se obrátit, když 

potřebují pomoci; nepáchaly a ani na nich nebyla páchána trestná činnost. 

Uživatelé naší služby bývají ohroženi řadou sociálně patologických jevů, které 

narušují a ohrožují kvalitu jejich života, často se setkávají s obtížnými životními 

situacemi a dostávají se do konfliktu se svým sociálním prostředím  

a společenskými normami. 

V roce 2015 jsme naši činnost v nízkoprahových zařízeních zaměřili na individuální 

kontaktní práci s dítětem. Zásadní význam naší práce spočíval v poradenské  

a preventivní činnosti, kde je dětem umožněno svěřit se s tím, co je trápí,  

a společně s pracovníky najít vhodné možnosti řešení jejich obtíží. Usilovali jsme  

o to, aby nízkoprahová zařízení děti vnímaly jako bezpečné místo, prosté všech 

rizikových faktorů, které mladého člověka negativně ovlivňují. 

Nejvýraznější změnou v chodu našich zařízení bylo rozšíření otevírací doby  

v Přívoze o jeden den v týdnu. Další změnou bylo zvýšení hranice věku cílové 

skupiny na pobočce v Porubě na 18 let.  

V roce 2015 byly pro děti přichystány tematické vzdělávací akce a besedy, např. 

ve spolupráci s organizací ARKA CZ, z. s. či Knihovnou města Ostravy, pobočka 

ve Vítkovicích. Děti se také mohly zúčastnit různých poznávacích výletů a soutěží, 

kterými se zapojovaly do běžného života majoritní společnosti.  

V lednu 2015 vznikl fotbalový tým Jekhetane, který se aktivně zapojil do romské 

fotbalové Don Bosco ligy. Chlapci tak dostali nejen možnost zlepšit si svou 

fyzickou kondici a tím i obranyschopnost organismu, ale také posílit své volní 

vlastnosti, disciplínu, naučit se týmové spolupráci, prožívat a zpracovávat úspěchy 

i neúspěchy.  

V oblíbených tanečních aktivitách nastal v roce 2015 velký posun k vyšší kvalitě. 

Týmy se zúčastnily majoritní soutěže v etnických tancích (3. místo), přehlídky 

tance v Opavě, vystoupení na akci Lidé lidem 2015 a výstavě Život bez bariér, 

talentové soutěže Ukaž, co umíš a dalších akcí, kde sklízeli velké ovace. Tyto 

aktivity tak významně přispívají k sociálnímu začleňování dětí a umožňují jim zažít 

úspěch.  
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Taneční škola A. D. S. company – taneční skupina Boys 
 září 2015 naše organizace založila pro děti z vyloučené lokality taneční školu 

A.D.S. company, díky čemuž se mohly zúčastnit i soutěží největší taneční 

organizace Czech dance organization. Chlapci s pomocí trenérky Adriany 

Adámkové intenzivně pracovali, což přineslo skvělé výsledky: 

◑ Zdeněk Baláž celkový vítěz extraligy za rok 2015, mistr ČR v elektro-

boogie, vicemistr ČR v hip hopu v dětské kategorii 

◑ Jan Koky - mistr ČR v hip hopu, vicemistr v elektro-boogie v dětské 

kategorii.  

◑ Kevin Parči - vicemistr ČR v elektro-boogie v juniorské kategorii.  

◑ Kevin Polhoš - 4. místo v elektro-boogie v juniorské kategorii. 

◑ Denis Dubnický - 2. místo v hip hopu v kategorii dětí do 7 let. 

Chlapci se nejenom stali miláčky celé taneční veřejnosti, ale ostatní tanečníci 

je začali respektovat, přestali je posuzovat podle jejich původu a dávali jim najevo, 

že opravdu patří mezi nejlepší tanečníky v ČR.  

Díky těmto závodům se dostali i na místa, kam by se za normálních okolností nikdy 

nedostali. Zdokonalovali se v zeměpise, vlastivědě a historii.  

V listopadu 2015 se chlapci zúčastnili Mistrovství světa v tanečních disciplínách 

WADF v Liberci, odkud přivezli 11 medailí (z toho 5 zlatých, 2 stříbrné a 3 

bronzové) a stali se nejúspěšnější taneční skupinou soutěže. Chlapci získali 

velkou motivaci do budoucna a stali se hvězdami nejenom v romské komunitě.  

Před založením taneční školy se chlapci zúčastnili několika vystoupení a hlavně 

Mistrovství ČR v hip hopu v lednu roku 2015, kde Kevin Polhoš v kategorii elektro-

boogie zabodoval a získal nádherné 3. místo.  

Čtyřem chlapcům se dostalo velké pocty zúčastnit se Mistrovství Evropy IDO 

v Polsku. Chlapci se tak poprvé dostali za hranice rodné země a navázali řadu 

přátelství s tanečníky z jiných zemí. Pro každého to bylo velkou motivací  

ke zlepšení znalostí angličtiny nebo němčiny. 

Projekty realizované službou 
◑ Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených 

lokalitách Moravskoslezského kraje II“ (str. 28) 

◑ Projekt „NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2015“ (str. 28) 

◑ Projekt „Jaké je to na horách?“ (str. 29) 

 

Příklad naší sociální práce z pohledu uživatele služby: 
e mi 11 let a do centra chodím vždy, když mají otevřeno. Pomohou mi zde  

s učením a s přípravou do školy. Můžu se zúčastnit různých výletů, kde se vždy 

dovím něco nového. Chodím i tančit hip hop, kde se můžu zúčastnit soutěží  

a vystoupení. Mám díky tomu hodně kamarádů po celé České republice. A nejsou 

to Romové. Na Mistrovství České republiky jsem skončil na druhém místě  

v elektro-boogie a vyhrál jsem kategorii hip hop. Jsem rád, že centrum existuje. 
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Příklady dobré praxe 
Příběh Jirky 

irka patří v nízkoprahovém zařízení mezi nejchytřejší děti, školu zvládá  

s nadprůměrným prospěchem. Má však problémy s chováním, s nedostatkem 

respektu k autoritám, velmi často lže a názory mění podle toho, kdo mu nabídne 

lepší výhody. Zapojil se do fotbalové Don Bosco ligy, kde byl jednoznačně 

nejlepším hráčem. Díky tomu o něj projevil zájem konkurenční fotbalový tým  

a začal mu nabízet různé výhody, např. že ho bude vozit soukromým autem  

na zápasy, že ho pozve do Francie na mezinárodní turnaj, navštíví anglický 

fotbalový tým přímo v Anglii apod.  

Pracovníci s Jirkou o situaci mluvili a vysvětlili mu, že přestoupit během sezóny  

do jiného týmu pravidla ligy neumožňují. Začaly tím velké problémy - Jirka byl 

agresivní, nerespektoval názory pracovníků, začal se vůči nim vyjadřovat vulgárně. 

Klíčový pracovník s ním několikrát rozebral jeho chování a začali pracovat na 

nápravě.  

Jirka po určité době sám zjistil, že udělal chybu, přehodnotil svá stanoviska. 

Pracovníkům NZDM se omluvil. Následně uznal, že výrazně pochybil  

a že pracovníci měli pravdu, když mu říkali, že konkurence ho lákala na nepravdivé 

sliby, které nedodržela. Nyní je opětovně zařazen do fotbalového týmu, aktivně  

se zapojuje do dění v NZDM a jeho vystupování je naprosto v souladu s pravidly 

slušného chování. 

 

Příběh Richarda  
ichard je od září 2015 žákem 9. ročníku základní školy. Zapojil se do tanečních 

aktivit, v čemž ho výrazně podporoval i třídní učitel. Stejně jako většina romských 

dětí bojoval se studem a nízkým sebevědomím.  

Richard se začal zdokonalovat v hip hopu a dalších streetových disciplínách, 

posléze se zapojil i do nominačních soutěží na mistrovství světa. Z počátku  

se však stávalo, že nedovedl ovládnout své emoce a překonat stud z vystoupení 

na veřejnosti, a z tanečního parketu utekl.  

Klíčová pracovnice pomáhala Ríšovi na jeho přání tento nedostatek překonat  

a opravdu se mu to podařilo. 

Ríša se v listopadu 2015 stal mistrem světa v hip hopu. 

Richarda negativně ovlivňovali jeho kamarádi, kteří mají problémy se školní 

docházkou, experimentováním s návykovými látkami či nedostatkem respektu 

 k autoritám. Klíčová pracovnice s Richardem na toto téma často hovořila a on  

si posléze začal uvědomovat, že je pro něj tanec důležitý. Odsoudil chování svých 

kamarádů, kteří museli pro hrubé porušování pravidel přestat využívat služeb 

NZDM.  

Ríša se jako jeden z mála v této věkové kategorii aktivně zapojil do dění v NZDM, 

nenechal se ovlivnit špatnými vzory svých kamarádů a nadále pracuje na dosažení 

svého stanoveného cíle. 

Příběh Hany 
ana ukončila povinnou školní docházku, ale vzhledem k tomu, že má 5 mladších 

sourozenců, o které se stará společně s maminkou, na střední školu se již 

nepřihlásila.  

Několikrát se klíčové pracovnice zeptala, zda může pokračovat ve studiu a zda jí 

pomůže najít vhodnou školu, ale povinnosti v rodině, snížené sebevědomí a stud, 

že to nedokáže, ji vždy od dalšího studia odradili.  

Stud a menší sebevědomí jí dělali problémy i v dalších oblastech. Hanka nádherně 

zpívá, ale odváží se zazpívat pouze mezi svými přáteli. Klíčová pracovnice ji proto 

motivovala, aby se přihlásila do talentové soutěže. Hana však nechtěla vystupovat, 

styděla se, ale nakonec se za podpory nejen sociální pracovnice, ale i kamarádů, 

talentové soutěže zúčastnila.  

Se slzami v očích přebírala cenu za první místo, což byl mimo jiné i mobilní telefon.  

Když má Hana volnou chvilku a nemusí se starat o své sourozence, ráda navštíví 

NZDM. 
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Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava 
 

číslo registrace: 97 60 673 

Místo poskytování služby: Moravská Ostrava a Přívoz (zejména oblast ulic 

Hlučínská – Dobrovského – Palackého – Božkova, Gebauerova – Orebitská – 

Zákrejsova – Špálova – Sokolská – Nádražní, Cihelní – Jílová – Vaškova – 

Spodní), 

Poruba (oblast ulic Dělnická – Skautská – Porubská) 

Okamžitá kapacita služby: 3 pracovníci 

 

lužba je poskytována osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách starším 

18 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo vedou rizikový způsob života 

či jsou tímto způsobem života ohroženy. Veškeré služby jsou poskytovány 

bezplatně. 

V listopadu 2015 služba po 13 letech přestěhovala své zázemí, které se nyní 

nachází na adrese U Tiskárny 515/3. Významně se tím zvýšila dostupnost služby 

pro obyvatele tzv. předního Přívozu a Moravské Ostravy.  

Z důvodu změny systému financování sociálních služeb také došlo k rozdělení 

služby terénních programů na dvě samostatné registrace pro Moravskoslezský  

a Olomoucký kraj, služba v Moravskoslezském kraji získala nové registrační číslo. 

V roce 2015 pracovníci služby nově řešili vážné problémy související se změnou 

zákona o hmotné nouzi v oblasti dávek na bydlení. V tomto směru jsme úzce 

spolupracovali s Magistrátem města Ostravy i úřady městských obvodů, 

ostravskými kontaktními místy ÚP ČR a na pracovních schůzkách i s jinými 

neziskovými organizacemi. V souvislosti s těmito změnami terénní programy 

realizovaly projekt Bydlíme!!! (8 -12/2015), jehož cílem bylo dopomoci osobám 

žijícím v nevyhovujících podmínkách k získání a udržení standardní formy bydlení.  

Pracovníci služby dále spolupracovali se 4 rodinami (8 dospělých a 14 dětí), které 

využívaly/jí doprovodný program krizového bydlení poskytovaný naší organizací. 

Pomáhali s nácvikem hospodaření v těchto domácnostech, doprovázeli při 

vyřizování osobních záležitostí na úřady, do zdravotnických zařízení, ale i jiných 

institucí. V souvislosti se stěhováním sídla organizace a zázemí pracovníků, ale i 

se změnami v oblasti bydlení, jsme se intenzivně věnovali i depistáži a 

monitorování lokalit, obzvláště v oblasti ulic Cihelní – Jílová – Vaškova – Spodní. 

Pracovníci byli také aktivně zapojeni do činnosti multidisciplinárních týmů (policejní 

buňky) v Přívoze a Porubě. 

Pracovníci se také často věnují řešení problémů uživatelů služby v oblasti 

poskytování zdravotní péče. Jedná se zejména o vyhledávání lékaře, který by 

osobu ze sociálně vyloučeného prostředí přijal do své ordinace. Pracovníci asistují 

při objednávání na lékařské prohlídky, doprovázejí k vyšetřením, vyhledávají  

s uživateli specializovanou péči, poskytují osvětu v oblasti hygieny a zdravého 

životního stylu, prevence a léčby závislostí apod. Pracovníci služby při řešení 

zakázek uživatelů spolupracují i s praktickými, zubními a jinými odbornými lékaři  

v lokalitě, zaměstnavateli a majiteli nemovitostí, kteří poskytují bydlení a dalšími 

osobami. 

PROJEKTY REALIZOVANÉ SLUŽBOU 

◑ Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených 

lokalitách Moravskoslezského kraje II“ (str. 28) 

◑ Projekt „Terénní programy 2015“ (str. 28) 

◑ Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených 

lokalitách Moravskoslezského kraje III“ (str. 28) 

◑ Projekt „Bydlíme!!!“ (str. 28) 
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Terénní programy Ostrava  
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Terénní programy Odry  
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Příklad dobré praxe  
Pan Klement 

anu Klementovi zbývá odpracovat poslední tři roky před důchodem, ale stále  

je v životě velmi aktivní. Žije sám se svou kočkou, která mu dělá roky společnost. 

Pracoval jako výpravčí, potom jako jeřábník. Jeřáb se stal jeho koníčkem a svou 

práci dělal vždy se zájmem a pečlivostí. Firma ho ale propustila a vzhledem k jeho 

věku si už velice těžko hledal nové zaměstnání. Pro aktivního pana Klementa  

to byla velmi těžká situace. Protože nevěděl, kde a jak si má práci najít, obrátil  

se na terénní pracovnici v organizaci SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o. p. s., aby mu 

pomohla.  

S pomocí pracovnice si pravidelně vyhledával práci na internetu, a protože neměl 

telefon, umožnila mu služebním telefonem komunikovat s potenciálními 

zaměstnavateli.  Společně také sepsali profesní životopis, který pak pan Klement 

roznesl osobně do firem, kde by se mu líbilo pracovat. Terénní pracovnice mu také 

doporučila projekt ÚP ČR Příležitost dělá(t) zaměstnance, kam ho přijali. Prošel 

zde motivačním kurzem  

a také si obnovil svůj jeřábnický průkaz, který již neměl požadovanou platnost.  

Díky své neutuchající aktivitě a podpoře terénní pracovnice se panu Klementovi 

podařilo získat pracovní místo ve firmě, kde se během krátké doby vypracoval  

na svou oblíbenou pracovní pozici jeřábníka.   

Pan Klement bydlel dlouhá léta ve vyloučené lokalitě v Ostravě a přál si odstěhovat 

se jinam. Vlastní pílí a s pomocí terénní pracovnice se mu podařilo ve výběrovém 

řízení vyměnit městský byt z vyloučené lokality za jiný v lepší části města. V bytě 

však bylo nutné provést několik oprav. Terénní pracovnice pomohla panu 

Klementovi s vyhledáním služeb, které částečně zajistily opravy, další pak  

na žádost pana Klementa provedl městský úřad.      

Pan Klement dnes žije spokojeným životem v bytě, který si pomalu zařizuje.   

V novém bydlišti se také stará o úklid celého domu i okolí. Má práci, která ho baví, 

je šťasten, že se mu po delší době začalo žít lépe a již se těší, že si za vydělané 

peníze zakoupí nové zařízení do svého bytu. 
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Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE Šumperk 
číslo registrace: 4672580 

Místo poskytování služby: území obce s rozšířenou působností Šumperk 

(nejčastěji Šumperk, Hanušovice, Staré Město)  

Okamžitá kapacita služby: 2 pracovníci  

 

lužba je poskytována osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách starším 

18 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo vedou rizikový způsob života 

či jsou tímto způsobem života ohroženy. Veškeré služby jsou poskytovány 

bezplatně. 

Z důvodu změny systému financování sociálních služeb také došlo k rozdělení 

služby terénních programů na dvě samostatné registrace pro Olomoucký  

a Moravskoslezský kraj, službě v Olomouckém kraji zůstalo původní registrační 

číslo. 

Stejně jako v předchozích letech byla služba nejvíce poskytována v Hanušovicích, 

dále v Šumperku a Starém Městě. Podařilo se také vstoupit do lokality Bohdíkov, 

místní části Aloisův dvůr.  

Hledání vhodného bydlení se v loňském roce stalo nejčastějším důvodem  

pro spolupráci s terénními programy. Pracovníci pomáhali uživatelům  

s vyplňováním žádostí o byty v majetku města, podíleli se na vyhledávání 

vhodných bytů a v případě potřeby jednali s příslušnými úřady. Významnou měrou 

také podporovali uživatele služby při hledání zaměstnání nebo při řešení problémů 

s dluhy. Terénní pracovníci se dluhovou problematikou zabývají v úzké spolupráci 

s naší službou Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEHETANE. Častou formou 

poskytování služby jsou doprovody uživatelů při vyjednávání osobních záležitostí 

na úřadech nebo jiných institucích. Doprovodem uživatel nabývá jistoty a zlepšuje 

či získává komunikační dovednosti, které pak samostatně uplatňuje. Pracovníci 

také s uživateli služby průběhy takových jednání nebo telefonické rozhovory 

předem nacvičují.  

Komplikací při poskytování sociálních služeb na Šumpersku je rozlehlost území 

spojená se špatnou dopravní dostupností a náročným terénem. V zimních 

měsících není výjimkou zrušení naplánovaných schůzek s uživateli z důvodu 

nepříznivého počasí. 

Projekty realizované službou 
◑ Projekt „Zajištění integrace příslušníků romských komunit  

v Olomouckém kraji II.“ -1. 1. do 31. 3. 2015 spolupracovalo  

na zlepšení své životní situace celkem 46 uživatelů. (str. 30) 

◑ dotace města Hanušovice. 
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Terénní programy ŠUMPERK  
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Příklad dobré praxe  
Příběh pana Jiřího 

an Jiří byl osloven sociální pracovnicí na ubytovně, kde žil a trávil veškerý svůj 

volný čas. Pracovnice ho při smluvených schůzkách opakovaně nacházela ležet 

v posteli ve společnosti vypitých lahví od alkoholu, hledajícího zábavu na internetu. 

Pracovnice po čase zjistila, že je pět let nezaměstnaný, zadlužený, a díky 

nadměrnému požívání alkoholu také prodělal těžké onemocnění slinivky.  

S pomocí terénní pracovnice chtěl pan Jiří nalézt vhodné zaměstnání a následně  

i lepší bydlení. Společně s pracovnicí sestavili profesní životopis, který poté pan 

Jiří roznášel po místních firmách. 

Po nějaké době se panu Jiřímu podařilo najít zaměstnání v továrně v nedaleké 

obci. S pomocí pracovnice začal zvládat pracovní návyky tak, že byl schopen  

v práci setrvat. Nyní pan Jiří, i přes nutnost dojíždění, rok pracuje a brzy získá 

pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Nedávno dokonce dostal od zaměstnavatele 

nabídku bydlení přímo v areálu pracoviště.  

Pravidelný příjem panu Jiřímu umožnil i jinak zlepšit svou celkovou situaci - má 

uhrazenu větší část svých dluhů a naspořené finance, které mu umožní odstěhovat 

se z ubytovny. S pracovnicí hovoří o možnosti začít vést rodinný život. Pracovnice 

ho stále motivuje a povzbuzuje k dalším malým krůčkům, které povedou až k jeho 

úplnému začlenění do společnosti. 
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Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava 
 

Číslo registrace: 53 44 963 

Místo poskytování služby: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz, Dělnická 20, Ostrava-

Poruba 

Okamžitá kapacita služby:  2 - 3 pracovníci  

 

lužba je poskytována osobám starším 18 let žijícím v Moravskoslezském kraji, 

které neznají svá práva a povinnosti, či neumí, nemohou nebo nebudou moci 

tato svá práva uplatnit a dostát svým povinnostem a které z výše uvedených 

důvodů nemohou nebo jim hrozí, že nebudou moci, využívat běžných zdrojů 

společnosti (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění apod.).  

V listopadu 2015 se služba po 14 letech přestěhovala novou adresu U Tiskárny 3, 

čímž se významně zvýšila její dostupnost pro obyvatele všech částí Ostravy,  

ale i z Moravskoslezského kraje, sídlí totiž u hlavního vlakového nádraží.  

Z důvodu změny systému financování sociálních služeb také došlo k rozdělení 

služby na dvě samostatné registrace pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, 

služba v Moravskoslezském kraji získala nové registrační číslo. 

Pracovníci poradny zajišťují nejen poskytování rad a informací, ale také důležitou 

pomoc při sestavení různých písemných podání, žádostí, návrhů a žalob. Všechny 

rady, informace a pomoc jsou poskytovány bezplatně, diskrétně s důrazem  

na nestrannost a nezávislost poradny. Samozřejmostí je pak celistvost a odbornost 

poskytovaných služeb. Poradci mají k dispozici také právničku, která je jim 

nápomocna při řešení složitějších zakázek klientů, a pro klienty nabízíme  

i odbornou pomoc psychologa. 

 

Odborné dluhové poradenství 
zhledem k tomu, že zadluženost občanů naší země vzrůstá, problémy osob  

s dluhy dlouhodobě tvoří více než polovinu všech řešených zakázek v poradně. 

Poskytujeme komplexní dluhové poradenství a to jak formou přímé práce  

s jednotlivci, tak šířením osvěty o finanční gramotnosti prostřednictvím besed pro 

laickou i odbornou veřejnost. Významně se podílíme na tvorbě úspěšných návrhů 

na oddlužení fyzických osob (v roce 2015 to bylo 67 návrhů). Ve spolupráci s VOŠ 

sociální v Ostravě pomáháme v této oblasti vzdělat i budoucí sociální pracovníky. 

V posledních dvou letech stále vzrůstá zájem o naše služby v Ostravě-Porubě. 

Vzrůstá také zájem o poskytování našich služeb terénně a to především ze strany 

seniorů a osob se zdravotním postižením (nejčastěji se jedná o zakázky z oblasti 

dluhů, bydlení, oběti trestných činů, spotřebitelství), opět zejména v Porubě. 

Nadále pokračujeme ve spolupráci s iPoradnou (internetové poradenství), 

věnujeme se poradenství obětem trestných činů a také prohlubujeme spolupráci  

s akční skupinou na pomoc lidem bez domova ASLIDO. 

Byli jsme osloveni vědecko-výzkumným ústavem ACCENDO, který zpracovává 

pro vládní Agenturu pro sociální začleňování výzkum na téma nových forem lichvy 

a zadluženosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit, jsme přizváni na diskuzní 

skupinu s cílem najít opatření ke zlepšení této vážné situace.  

Projekty realizované službou 
◑ Projekt „Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2015“ (str. 28) 

◑ Projekt „Společně proti lichvě a dluhům“ (str. 28) 

◑ Projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti“ (str. 29) 

◑ Projekt „Proč zrovna já?“ (str. 29) 

◑ Projekt „Jdeme vám naproti“ (str. 29) 
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Občanská poradna Ostrava 
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Příklady dobré praxe 
Příběh paní Patriky 

aní Patrika se ocitla ve složité životní situaci. Přišla k nám do poradny ve chvíli, 

kdy platila několik exekucí, které vznikly v době trvání manželství s jejím bývalým 

manželem a to ryze jeho vinou. S manželem byla od roku 1990 a zpočátku bylo 

vše v pořádku, ale později začal podnikat a po nějaké době přišly finanční 

problémy, situace začala být složitá. Paní Patrika se to snažila zvládat  

a podporovat manžela, ale nedařilo se jí to. V tomto těžkém období je vystěhovali  

z bytu pro dlužné nájemné, manžel byl 8 měsíců ve výkonu trestu za neplacení 

výživného a k tomu přišly exekuce. Paní Patrika manželovi věřila a doufala,  

že to spolu zvládnou, ale manžel jí bohužel začal lhát, schovával poštu, měnil 

zaměstnání. Tvrdil, že pracuje, ale nebyla to pravda. Nakonec se paní Patrika  

s manželem rozvedla a odstěhovala se od něj. Její bývalý manžel však stále 

nepracuje, a tak se všichni věřitelé obrátili na ni.  

Paní Patrika viděla jedinou možnost a východisko v osobním bankrotu (oddlužení). 

V rámci její spolupráce s naší občanskou poradnou se dobrá věc podařila, pomohli 

jsme jí s tvorbou insolvenčního návrhu a dnes se paní Patrika již úspěšně 

oddlužuje.  

Příběh paní Martiny a její vnučky 
aní Martina vychovala dceru a syna, oba jsou již dospělí. Její dcera bohužel 

propadla drogám a se svým partnerem počala dítě, a tak se paní Martině 

narodila vnučka. Dcera se však o své dítě nestarala, neustále je předávala paní 

Martině a pak o sobě několik dní nedala ani vědět. Paní Martině s nepovedenou 

dcerou došla trpělivost a přišla se k nám poradit, co může v takové situaci dělat.  

Nejprve jsme vše s paní Martinou probrali, odkázali jsme ji na orgán sociálně 

právní ochrany dětí, aby o situaci věděli. Poté jsme s paní Martinou sepsali návrh 

na svěření vnučky do její péče. Díky zpětné vazbě víme, že paní Martině byla její 

vnučka do péče svěřena a oběma rodičům bylo stanoveno výživné.  

Zpětná vazba je pro pomáhající pracovníky velmi důležitá, je hnacím motorem  

pro výkon náročného povolání a také ověřením toho, že naše práce není zbytečná, 

ale naopak, velmi užitečná. 
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Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Šumperk 
 

Číslo registrace: 6804682 

Místo poskytování služby: Hlavní třída 13/3, Šumperk 

Okamžitá kapacita služby:  1 pracovník  

 

lužba je poskytována osobám starším 18 let žijícím v Olomouckém kraji, které 

neznají svá práva a povinnosti, či neumí, nemohou nebo nebudou moci tato svá 

práva uplatnit a dostát svým povinnostem a které z výše uvedených důvodů 

nemohou nebo jim hrozí, že nebudou moci, využívat běžných zdrojů společnosti 

(vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění apod.).  

Z důvodu změny systému financování sociálních služeb také došlo k rozdělení 

služby občanské poradny na dvě samostatné registrace pro Olomoucký  

a Moravskoslezský kraj, službě v Olomouckém kraji zůstalo původní registrační 

číslo. 

Služba je poskytována zejména občanům města Šumperka a přilehlých obcí, 

telefonicky nebo emailem se však na ni obrací lidé z celého Olomouckého kraje  

i jiných částí republiky.  

Již několik let je služba občanské poradny využívána především lidmi, kteří  

se dostali do problémů se splácením svých závazků. Dluhové poradenství tak 

dlouhodobě tvoří více než polovinu všech řešených zakázek. Pracovnice poradny 

poskytuje komplexní dluhové poradenství, pomáhá uživatelům v komunikaci  

s jejich věřiteli, radí a informuje je v oblasti exekucí a také jim pomáhá  

se zpracováním návrhů na povolení oddlužení. V roce 2015 bylo na pobočce  

v Šumperku zpracováváno 31 návrhů na oddlužení.  

 

Projekty realizované službou 
◑ Individuální projekt Olomouckého kraje „Zajištění integrace příslušníků 

romských komunit v Olomouckém kraji II.“ (str. 30) 

◑ Projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti“ - dluhové poradenství 

bylo poskytnuto 122 osobám, přičemž návrhy na insolvenci tvořily cca 

25%. (str. 29) 
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Příklad dobré praxe 
Příběh jednoho manželství 

an Vladimír s paní Blankou se již před lety potkali a šlo o poněkud netradiční pár. 

Pan Vladimír pochází z Ukrajiny, paní Blanka je Romka vychovaná v adoptivní 

rodině. Narodil se jim syn a vše fungovalo až do chvíle, kdy pan Vladimír přestal 

pracovat. Začali se zadlužovat a celá situace vyústila v rozvod manželství.  

Pan Vladimír se pokusil své chyby napravit a podal insolvenční návrh. Podmínky 

oddlužení však nedodržoval, řízení tedy bylo ukončeno jako neúspěšné.  

Paní Blanka velmi vážně onemocněla a nezbývaly jí tedy síly na řešení dluhů. Pan 

Vladimír si uvědomil závažnost situace, vrátil se k manželce, začal o ni i syna 

pečovat, našel si práci. Když byla ukončena akutní léčba paní Blanky, podala  

s pomocí pracovnice žádost o invalidní důchod, který jí byl přiznán.  

Pan Vladimír s paní Blankou se dohodli, že se znovu vezmou a vše budou řešit 

společně. Oba docházeli do poradny a pracovali na novém insolvenčním návrhu, 

který plánovali podat po uzavření manželství. V říjnu se vzali a poté odeslali návrh 

na společné oddlužení manželů, který soud bez problémů schválil.  

Pan Vladimír v současné době pracuje a hradí společnou insolvenci, paní Blanka 

hledá zaměstnání odpovídající jejímu zdravotnímu stavu. Navštěvuje pravidelně 

lékaře a nemoc je zatím zažehnána. Společný syn se velmi zlepšil ve svém 

chování i školních výsledcích. Paní Blanka pravidelně komunikuje s poradnou 

telefonicky a sděluje pracovnici, jak se jim daří. 
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KLUB-KO Ostrava (sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi) 
 

Číslo registrace: 23 55 270 

Místo poskytování služby: Moravská Ostrava a Přívoz (zejména oblast ulic 

Hlučínská – Dobrovského – Palackého – Božkova, Gebauerova – Orebitská – 

Zákrejsova – Špálova – Sokolská – Nádražní, Cihelní – Jílová – Vaškova – 

Spodní) 

Okamžitá kapacita služby: 3 pracovníci  

 

lužba je poskytována nastávajícím rodičům nebo rodinám s dětmi ve věku 0 – 15 

let v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou 

schopni řešit vlastními silami, žijícím zejména v sociálně vyloučených lokalitách. 

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. 

Na podzim 2015 se služba po 6 letech přestěhovala ze zadního Přívozu do nových 

prostor v domě U Tiskárny 515/3 v centru čtvrti. Služba je tak ideálně dostupná  

ze všech částí Přívozu, což se okamžitě projevilo na přílivu nových zájemců.  

Z důvodu změny systému financování sociálních služeb také došlo k rozdělení 

služby KLUB-KO na dvě samostatné registrace pro Moravskoslezský a Olomoucký 

kraj, služba v Moravskoslezském kraji získala nové registrační číslo.  

Individuálně se pracovníci věnovali rodinám přímo v jejich domácnostech, 

pomáhali jim při vyřizování běžných záležitostí, zejména s vyhledáváním vhodné 

odborné péče (zdravotní, pedagogicko-psychologické apod.), doprovázeli rodiče 

při jednáních na úřadech a jiných institucích. Pracovníci se ve spolupráci s OSPOD 

podíleli i na prevenci odebrání dětí z rodiny a podpoře rodiny při návratu dětí 

z náhradní rodinné péče. Skupinové aktivity realizované v ambulanci služby byly 

zaměřeny zejména na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi a jejich 

rodiči, nácvik vaření a praní, finančního hospodaření, osvětu. 

V rámci logopedické péče poskytla logopedická asistentka celkem 108 konzultací. 

Logopedická péče významně zvyšuje pravděpodobnost školního úspěchu dětí, 

které často pocházejí z prostředí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.  

Projekty realizované službou 
◑ Projekt „KLUB-KO 2015“ (str. 28) 

◑ Projekt „Rovný start 3“ (str. 30) 

◑ Projekt „Pro rodinu 2015“ (str. 29) 

◑ Projekt „Bydlíme!!!“ (str. 28) 
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Příklad dobré praxe  
Příběh paní Dany   

odina se třemi dětmi žila v krizovém bytě naší organizace, rodiče však aktivně 

usilovali o získání lepšího bydlení. Podařilo se jim získat byt prostřednictvím 

služby Prevence bezdomovectví organizace Armáda spásy. Po splnění podmínek 

tak budou časem žít v bytě s běžnou nájemní smlouvou. Paní Dana požádala 

pracovnici o pomoc při zajištění potřebného vybavení domácnosti, společně tedy 

vyhledávaly inzeráty k darování nebo levné koupi. Za podpory pracovnice  

se podařilo rodině byt zařídit podle jejich potřeb.  

Dalším z cílů paní Dany bylo, aby její dvě školou povinné děti chodily do běžné 

základní školy a jedno předškolní dítě začalo bez potíží chodit do školy mateřské. 

Paní Dana se s nejmladším dítětem aktivně zapojila do projektu Rovný start  

a pravidelně spolupracovala i se službou KLUB-KO. Nejmenší dítě v rodině si tak 

postupně zvyklo pobývat v kolektivu dětí a adaptovalo se na určitý pravidelný 

režim, zvýšily se také jeho základní motorické a jazykové dovednosti. Společně 

 s matkou se připravovali na zahájení docházky do školky. Paní Dana pro své děti 

vyřídila přestup na běžnou základní školu a nejmladší začalo navštěvovat 

přidruženou mateřskou školku.   

Matka byla velmi ráda, že nejmladší dítě nastoupilo do školky bez potíží a ona  

si může hledat zaměstnání na částečný úvazek.  

Spolupráce KLUB-KA s rodinou se poté omezila na setkávání na besedách, akcích 

a občasných individuálních návštěvách v rodině. V blízké době předpokládáme,  

že bude rodina již zcela samostatná a rozhodne se službu dále nevyužívat. 
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KLUB-KO Šumpersko (sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi) 
 

číslo registrace: 54 77 461 

Místo poskytování služby: území obce s rozšířenou působností Šumperk 

(nejčastěji Hanušovice, Staré Město, Šumperk)  

Okamžitá kapacita služby: 2 pracovníci  

 

lužba je poskytována nastávajícím rodičům nebo rodinám s dětmi ve věku 0 – 15 

let v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou 

schopni řešit vlastními silami, žijícím zejména v sociálně vyloučených lokalitách. 

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. 

Z důvodu změny systému financování sociálních služeb došlo k rozdělení služby 

KLUB-KO na dvě samostatné registrace pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, 

službě v Olomouckém kraji zůstalo původní registrační číslo. 

Služba je poskytována hlavně terénní formou, tedy v přirozeném prostředí 

uživatelů služeb, přímo v jejich domácnostech. Ambulantní formou je poskytována 

příprava na školní výuku v Hanušovicích, kam děti za doprovodu rodičů docházejí. 

Velká část sociální práce a doprovodných aktivit probíhá na území města 

Hanušovice a Starého Města, kde byla v roce 2015 po službě stále velká poptávka.  

Těžištěm práce sociálních pracovníků je individuální i skupinová práce v rodinách. 

V 70 % rodin, kterým byly služby poskytnuty, žije 3 a více dětí.  

Pro děti s rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí jsme v roce 2015 

uspořádali několik akcí ve spolupráci s městem Hanušovice či Základní  

a mateřskou školou Hanušovice. V rámci služby probíhá intenzivní spolupráce 

s orgány sociálně právní ochrany dětí MěÚ Šumperk. 

Spolupráce s vedením města Hanušovice a taktéž s vedením ZŠ a MŠ Hanušovice 

se během roku 2015 posunula na velmi dobrou úroveň, a tak jsme v roce 2015 

dostali od těchto institucí větší důvěru a podporu. Velmi si vážíme vstřícnosti  

a pomoci, kterou nám poskytují. 

V roce 2015 se nám stejně jako v roce minulém nepodařilo najít vhodné prostory 

pro poskytování ambulantní formy služby v Hanušovicích, ve spolupráci s městem 

pokračujeme v hledání.  

Pokračovala naše dobrá spolupráce s organizací SOS dětské vesničky, z. s. 

pobočka v Zábřehu (dříve FOD z. s.), kde nám opakovaně poskytli potravinovou 

pomoc pro rodiny s malými dětmi a to formou sušeného mléka či instantních kaší, 

které jsme pak rodinám předali. 

Projekty realizované službou 
◑ Projekt „Zajištění integrace příslušníků romských komunit v Olomouckém 

kraji II“ – od 1. 1. do 31. 3. 2015 bylo podpořeno 18 rodin. (str. 30) 

◑ Projekt „SPOLEČNĚ v Hanušovicích“ (str. 30) 

◑ dotace města Hanušovice. 
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Příklad dobré praxe  

Příběh paní Marty s rodinou  
aní Marta je matkou tří dětí (4, 6 a 8 let), které má ve své péči a tří dětí, které jí 

byly odebrány. Dvě děti jsou v předškolním věku, mladší vykazuje známky 

lehkého mentálního postižení, a jedno navštěvuje základní školu. S paní Martou 

žije její partner, otec dvou dětí, který usiluje o to, aby rodinu alespoň částečně 

finančně zajistil. Rodina bydlí dlouhodobě v sociálně vyloučené lokalitě, kde žije  

v nepříznivých životních podmínkách a náročná je pro ně i dostupnost obchodů, 

školy, lékaře a dalších běžných služeb. Finanční podmínky v rodině také nejsou 

povzbudivé. 

Rodina požádala naši službu o spolupráci v roce 2015, hlavním cílem bylo pomoci 

matce s předškolní přípravou dětí. Na začátku spolupráce se ukázalo, že rodiče 

nemají dostatek kompetencí a neví, jakým způsobem děti na školní docházku 

připravovat. Obě předškolní děti, zejména potom 5 letý syn, nedokázaly 

pojmenovat téměř žádnou barvu, napočítat do pěti, pojmenovat zvířata, nevěděly, 

jakým způsobem se drží tužka. Bylo patrné, že nemají rozvinuté grafomotorické, 

psychické ani sociální dovednosti, jevily známky zanedbání. Dále ani jedno z nich 

nemělo dobrou slovní zásobu a obě potřebovaly pomoc logopeda.  
Pracovnice pravidelně docházela do rodiny a usilovala o aktivizaci matky s dětmi, 5 

letý syn získal mnoho dovedností. Dokáže teď počítat do dvaceti a vypočítá 

jednoduché příklady do pěti, vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce či roční období, 

přečte i napíše své jméno a postupně zvládá i čtení abecedy. Nemá problém  

s grafomotorikou a na počkání namaluje cokoli. Posílenu má jemnou i hrubou 

motoriku a umí se o dost lépe soustředit.  Při zápise do základní školy byl téměř 

nejšikovnější dítě a je jasné, že dosáhl školní zralosti. Jediným problémem v jeho 

vývoji je momentálně mluvení, které bude do budoucna řešit s logopedem.  

Celkově rodina během roku 2015 velmi vyzrála a aktivně se zapojuje do přípravy 

dětí nejen v předškolním věku, ale svou pozornost věnuje i školní přípravě 

nejstaršího dítěte. Rodina v současné době usiluje o získání vlastního bydlení  

a otec rodiny začal na začátku roku 2016 pracovat, aby rodinu sám uživil. 
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Projekty organizace realizované v roce 2015 
Kromě registrovaných sociálních služeb, které jsou z podstatné části hrazeny  

z dotací krajů, poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

a z prostředků města Ostravy, realizuje naše organizace i aktivity financované  

z jiných zdrojů. Tyto projekty jsou zaměřeny především na vzdělávací a podpůrné 

aktivity pro děti nebo rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených lokalitách. 

Finanční prostředky získané mimo dotace slouží buď k dofinancování provozních 

nákladů nezbytně nutných k poskytování služeb, nebo doplňují a rozvíjejí námi 

poskytované sociální služby. 

 

Projekty realizované v Moravskoslezském kraji 
 

Projekty podpořené statutárním městem Ostrava  
Statutární město Ostrava podpořilo v roce 2015 celkem 8 projektů. Byly zaměřeny 

na zajištění provozu sociálních služeb, podporu sociálního začleňování a podporu 

dobrovolnictví. Realizovány byly:  

NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2015 – sociální služba nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež  

Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2015 – sociální služba odborného 

sociálního poradenství  

Terénní programy 2015 – sociální služba terénních programů  

KLUB-KO 2015 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Blíže k lidem 2015 – dobrovolnictví  

Bydlíme!!!  - projekt byl realizován od 1. 8. 2015 do konce roku. Byl zaměřen  

na podporu práce terénních pracovníků s jednotlivci nebo rodinami při zajištění  

a udržení standardních forem bydlení. 

Společně proti lichvě a dluhům - projekt statutárního města Ostravy, na jehož 

realizaci jsme se v roce 2015 podíleli. Kromě aktivní účasti na besedách  

pro veřejnost jsme také přispěli do metodické publikace pro terénní pracovníky. 

Pro rodinu – projekt krizového bydlení pro rodiny s dětmi, který realizujeme  

ve spolupráci se statutárním městem Ostrava a městským obvodem Moravská 

Ostrava a Přívoz. Díky tomuto projektu má naše organizace v nájmu byty, které 

dále pronajímá vybraným rodinám zapojeným do projektu. Naši pracovníci rodinám 

pomáhají s hospodařením s financemi a v domácnosti, doprovázejí je 

při vyřizování osobních záležitostí na úřadech a jiných institucích. Pomáhají  

při nácviku dovedností potřebných při obstarávání osobních záležitostí a poskytují 

jim pomoc a osvětu v oblasti zdraví. 

 

Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených 
lokalitách Moravskoslezského kraje II“ - financován z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

ČR prostřednictvím dodavatele Sdružení azylových domů v ČR, o. s. 

Od 1. 11. 2013 do 31. 5. 2015 jsme realizovali návazný projekt zajišťující 

poskytování 3 sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě-

Přívoze a Ostravě-Porubě. Jednalo se o tyto služby:  

◑ Terénní programy (Ostrava-Přívoz)  

◑ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Ostrava-Poruba)  

◑ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO (Ostrava-Přívoz).  

 

Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených 
lokalitách Moravskoslezského kraje III“ - financován z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

ČR. 

Od 1. 8. 2014 do 31. 5. 2015 jsme realizovali projekt zajišťující poskytování 

sociální služby terénní programy v Odrách na Novojičínsku.  
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Projekt „Evaluace standardů kvality sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE, 
o. p. s.“ - podpořeno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Cílem projektu byla komplexní aktualizace standardů kvality sociálních služeb  

a návazných pracovních postupů v jednotlivých sociálních službách poskytovaných 

naší organizací a to prostřednictvím metodické podpory pracovníků organizace 

nezávislým kvalifikovaným odborníkem. 

 

Projekt „Jaké je to „na horách“?“ - podpořeno dotací z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

Realizací letního turistického pobytu v Beskydech jsme dětem umožnili se na týden 

vymanit z prostředí sociálně vyloučené lokality. Některé děti se tak poprvé ve svém 

životě ocitly mimo rodinné zázemí i místo bydliště, učily se orientovat v cizím 

prostředí, osvojily si zásady hygieny, pravidla denního řádu.  

Projekt „Pro rodinu 2015“ – podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

z programu Rodina a ochrana práv dětí 

Projekt Pro rodinu 2015 navazoval na aktivity projektu Rovný start a byl zaměřen 

na rodiče a rozvoj jejich kompetencí. Cíle projektu byly naplňovány formou 

praktického nácviku dovedností v zázemí organizace (cvičná kuchyně a prádelna, 

zahrada) a aktivitami v domácnostech rodin; doplňkově pak formou skupinového 

vzdělávání a besed v rodičovském centru. Rodiče oceňovali možnost sdílení 

názorů a výměny zkušeností. Zájem vyvolal především nácvik přípravy 

ekonomických a přitom zdravých jídel nejen pro děti a nácvik ekonomického praní 

prádla. Zlepšily se vztahy mezi jednotlivými rodinami a navázaly vztahy nové, 

rodiče si nejen vzájemně předávali své zkušenosti, ale i vypomáhali. 

Do projektových aktivit se zapojilo celkem 49 rodičů se 113 dětmi (41 rodin). 

 

Projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti“ – realizátorem je 

Asociace občanských poraden za podpory ČSOB a. s., Poštovní spořitelny a. s.  

a Magistrátu hlavního města Prahy, partnerem projektu je Ministerstvo 

spravedlnosti ČR.  

Projekt, který realizujeme již několik let, nám umožňuje zkvalitňovat poradenství  

v dluhové problematice, včetně pomoci lidem při vypracování návrhů na povolení 

oddlužení. Velkou výhodou je, že poradci naší služby jsou v rámci projektu školeni 

profesionály v oboru, např. insolvenčními správci, exekutory a soudci, tvůrci 

zákonů apod., máme tak vždy vysoce odborné a aktuální informace.  

Poradenství je striktně poskytováno nezávisle na partnerských bankách.  

 

Projekt „Proč zrovna já?“ – realizátorem je Probační a mediační služba ČR  

a Asociace občanských poraden  

Projekt byl zaměřen na poskytování právních informací obětem trestných činů  

a seznámení široké veřejnosti s existencí tohoto nárokového typu poradenství. 

Nejčastěji jsme pomáhali s řešením trestných činů jako je nebezpečné 

pronásledování (stalking), nebezpečné vyhrožování, domácí násilí apod. Pomáhali 

jsme se sepisováním různých žalob a podání, poskytovali informace v oblasti 

náhrady škody, o průběhu trestního řízení apod.  

V rámci projektu docházelo k pravidelnému setkávání multidisciplinárního týmu, 

jehož členy jsou zástupci Magistrátu města Ostravy, Policie ČR a Městské policie 

Ostrava, soudů, státního zastupitelství a kolegové z jiných neziskových organizací. 

Tým koordinuje pomoc obětem trestné činnosti na území města Ostravy a okolí  

a také se podílí na rozvoji projektu „Bezpečnější Ostrava“. 

 

Projekt „Jdeme vám naproti“- finančně podpořen z prostředků městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Cílem projektu bylo zkvalitnit terénní poskytování služby občanská poradna 

zakoupením přenosného počítače a tiskárny.  
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Projekt „Rovný start 3“- podpořen Nadací Open Society Fund Praha a Early 

Childhood Program 

Rovný start je projekt, který jsme realizovali od roku 2009 do 31. 3. 2015 (v roce 

2016 budeme pokračovat s jiným donátorem). Cílem projektových aktivit je zvýšit 

připravenost dětí a jejich rodičů ze znevýhodněného prostředí na úspěšný vstup  

do vzdělávacího systému. Postupně se stále snižoval věk dětí, na které byly cíleny 

projektové aktivity, v posledním období jsme se zaměřovali především na přípravu 

nejmenších dětí pro předškolní vzdělávání. Navázali jsme v tomto směru úspěšnou 

spolupráci s mateřskými školami hlavního vzdělávacího proudu v blízkosti lokalit  

a to s MŠ Špálova a MŠ Waldorfskou.  

Projekty podobného zaměření jako je Rovný start realizovalo společně s naší 

organizací také několik dalších neziskových organizací působících v České 

republice – výstupy z realizace těchto projektů jsou shrnuty v manuálu včasné 

péče a jsou využívány také jako podkladový materiál pro zavádění plošných 

opatření na podporu včasné péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

 

Projekty realizované v Olomouckém kraji 
 

Individuální projekt Olomouckého kraje „Zajištění integrace příslušníků 
romských komunit v Olomouckém kraji II.“ – financován z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky 

Naše organizace se od 1. 2. 2014 do 31. 3. 2015 podílela na realizaci projektu 

zajištění terénních programů, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

a dluhového poradce v sociálně vyloučených lokalitách v Olomouckém kraji, 

konkrétně za území ORP Šumperk.  

 

Projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti“ – viz Projekty realizované 

v Moravskoslezském kraji str. 29. 

Projekt „SPOLEČNĚ v Hanušovicích“ -  podpořen Úřadem vlády České republiky  

z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

V rámci projektu se v roce 2015 uskutečnilo několik akcí podporujících integraci 

romských rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených  

do běžného chodu města. 

Jednou z akcí, jež měla podpořit společné úsilí obyvatel, byl úklid města 

Hanušovice. Tato akce, ačkoli nesplnila svůj prvotní záměr, sloužila alespoň jako 

inspirace a první vlaštovka pro budoucí podobně zaměřené úsilí - místní základní 

škola realizovala v roce 2016 úklid veřejných prostor již plně ve své režii.  

Dalšími projektovými aktivitami byly dva celodenní výlety v období letních prázdnin, 

a to do Olomouce a do Šumperka, které měly velký ohlas. Pracovníci služby 

nezaháleli ani o podzimních prázdninách, kdy pro děti zorganizovali půldenní 

výpravu za pokladem v okolí města. 

Největší pořádanou akcí v roce 2015 bylo „Loučíme se s prázdninami“, která  

ve spolupráci se ZŠ Hanušovice, městem a několika dalšími institucemi dopadla 

velmi úspěšně. Akce se zúčastnilo přes 150 občanů města všech věkových 

kategoriích. 

 

Dotace z rozpočtu města Hanušovice 
Z dotace bylo podpořeno poskytování sociálních služeb terénní programy  

a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území Hanušovic.  

„Boj s chudobou a prevence proti plýtvání potravinami“ – naše spolupráce  

s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s.   

Od roku 2010 jsme aktivními členy Potravinové banky v Ostravě.  

V roce 2015 naše organizace rozdělila mezi potřebné spoluobčany 3 541 kg 

darovaných potravin v hodnotě 156 148,- Kč. S žádostmi o pomoc pro své klienty 

se na nás obracejí sociální pracovníci úřadů i neziskových organizací z celé 

Ostravy. V roce 2015 také proběhl 3. ročník Národní sbírky potravin, jehož jsme  

se s našimi dobrovolníky aktivně zúčastnili. Během jednoho dne se nám takto 

podařilo získat formou darů 708 kg základních potravin.   

 



 

31 

 

Dobrovolnictví 
obrovolnictví patří neodmyslitelně mezi aktivity, které realizujeme na podporu 

poskytovaných sociálních služeb.  

Zájem o dobrovolnickou práci v naší organizaci nejčastěji projevují studenti 

středních a vysokých škol, kteří se zapojují do příprav různých aktivit pro děti  

a mládež. Mladým lidem jde, většinou, o dlouhodobé dobrovolnictví (6 měsíců  

a více), cílené převážně na pomoc při práci s předškoláky a mladšími školáky, 

doprovod dětí na akce mimo střediska sociálních služeb, eventuálně na doučování 

školáků, a to i v přímo v rodinách. 

V průběhu roku 2015 pracovalo v naší organizace 9 dobrovolníků, kteří 

odpracovali celkem 177 dobrovolnických hodin.   

Naši dobrovolníci se již tradičně zapojili, společně s našimi zaměstnanci, i do sběru 

potravin v rámci Národní potravinové sbírky, pořádané Českou federací 

potravinových bank a Byznysem pro společnost, z. s., která se konala 21. 11. 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti v rámci sociálně právní ochrany dětí 
d roku 2008 je naše organizace pověřenou osobou pro výkon sociálně právní 

ochrany dětí (SPOD) v Ostravě, od roku 2013 i v Šumperku.  

Máme pověření pro: 

◑ pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících 

s péčí o dítě, 

◑ poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově  

a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, 

◑ pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených  

na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí  

o dítě a jeho výchovu, 

◑ činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení 

jejich vzniku. 

V roce 2015 jsme individuálně poskytli podporu celkem 17uživatelům (rodinám 

nebo samotným dětem). Další osoby se účastnily besed a workshopů v rámci 

činnosti služeb KLUB-KO a NZDM. 

 

KLUB-KO Ostrava 
polupracujeme s oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) ÚMOb 

Moravská Ostrava a Přívoz. V rámci činnosti SPOD pomáhali pracovníci 

především s řešením nevyhovujících bytových podmínek rodin, nedostačující péče 

o děti ze strany rodičů (závislosti u rodičů), podíleli jsme se i na návratu dětí 

z náhradní rodinné péče zpět k rodičům.  

D O 

S 
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Rodinám doporučeným pracovníky oddělení SPOD úřadů městských obvodů  

z celé Ostravy a z Oder jsme poskytovali i potravinovou nebo hmotnou pomoc  

ze soukromých darů (ošacení, obuv, výbavu pro děti). 

 

KLUB-KO Šumpersko 
polupracujeme s oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu 

v Šumperku, kde od pracovníků odboru přišlo několik podnětů či žádostí 

 o spolupráci s konkrétní rodinou. Cílem našich aktivit v rámci agendy SPOD 

 je celková stabilizace rodiny, poskytovali jsme také podporu při adaptaci dětí  

v rodině po návratu z ústavní výchovy.  

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
 Porubě i Přívoze pokračovala velmi dobrá trojstranná spolupráce mezi učiteli 

dětí, pracovníky NZDM a sociálními kurátory. Pracovníci OSPOD motivují své 

klienty k využívání služeb NZDM, aby podpořili jejich řádnou školní přípravu a také 

smysluplné trávení volného času. Pracovníci NZDM se tak mohou intenzivně 

věnovat sociální práci s dětmi a přispět k jejich začleňování do běžné společnosti.  

Hlavním úkolem při spolupráci s OSPOD bylo eliminovat nežádoucího chování dětí 

a zabránit rozvoji sociálně-patologických jevů jako jsou šikana, kriminalita, 

záškoláctví, gambling a drogová závislost. Další částí spolupráce byla pomoc 

dětem při hledání vhodné střední školy a příprava dětí na přijímací řízení. 

 

 

 

 

Příklad dobré praxe  

Příběh Nikolase 
o našeho nízkoprahového zařízení dochází již delší dobu Nikolas, který má 

výchovné problémy, a to nejen ve škole. Ve spolupráci s pracovníky OSPOD 

bylo dohodnuto, že bude docházet do našeho NZDM, aby se řádně připravoval  

na školní vyučování a zlepšil si známky ve škole, kde v pololetí roku 2015 propadal 

z několika předmětů. Předtím patřil mezi průměrné žáky, avšak v 9. třídě základní 

školy došlo k výraznému zhoršení. Měl problémy nejen ohledně svých vědomostí, 

ale také se svým chováním, kdy docházelo až k agresivním výbuchům.  

V NZDM se začal řádně připravovat na vyučování, dokonce svému klíčovému 

pracovníkovi začal natolik věřit, že se mu začal svěřovat se svými problémy. Začal 

se aktivně angažovat i ve fotbalové Don Bosco lize, kde byl oporou mužstva. Jeho 

výchovné problémy se objevily ale i tam, došlo k hádce mezi Nikolasem a hlavním 

rozhodčím. Byl proto z fotbalové ligy vyloučen.  

Sociální pracovnice s Nikolasem začala pracovat na změně jeho chování, neustále 

ho motivovala, radila mu jak zvládat svoje emoce a prudké výbušné chování. 

Nikolas na sobě začal pracovat, začal se ovládat a výrazně se zlepšil  

i v prospěchu.  

Na konci 9. ročníku základní školy již nepropadal, zvládl přijímací řízení na střední 

školu, kam byl následně i přijat. 
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Aktivity v oblasti ochrany životního 
prostředí a v pracovněprávních vztazích 

aše organizace aktivně přispívá k ochraně životního prostředí zejména 

v těchto oblastech:  

◑ třídění komunálního odpadu 

◑ šetrný tisk dokumentů – tiskneme pouze v nezbytně nutné míře, pokud  

je to možné, uchovávají se dokumenty pouze elektronicky, využíváme 

datovou schránku, internetové bankovnictví, online přístupy 

k dodavatelům energií a spojů apod. Prázdné kazety tonerů zasíláme 

k recyklaci, využíváme možnost opětovného naplnění kazet.  

◑ úspora spotřeba energií – používáme úsporné světelné zdroje, světlo svítí 

pouze tam, kde je to nutné, topíme pouze v nezbytně nutném rozsahu  

a teplotě. Prostory, které nejsou využívány, jsou pouze temperovány. 

V době nepřítomnosti pracovníků vypínáme ohřev teplé vody.  

◑ recyklace elektroniky a baterií – elektrospotřebiče vyměňujeme  

po skončení funkčnosti předchozího přístroje, nefunkční elektroniku  

a baterie předáváme odborným firmám k recyklaci.  

◑ pracovníci ke své přepravě primárně využívají prostředky hromadné 

dopravy či pěší chůzi. 

◑ shromažďujeme a předáváme potřebným použité oblečení, obuv, dětské 

potřeby a domácí potřeby. 

 

 

Pracovněprávní vztahy: 
rimárně uzavíráme pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr, dohody 

 o provedení práce či pracovní činnosti využíváme pouze k zajištění 

specializovaných odborných činností s malým objemem odpracovaných hodin 

(psycholog, právník, logopedická asistent, taneční lektor, metodik, údržba objektů 

apod.).  

Všichni pracovníci mají pružnou pracovní dobu a 25 dnů dovolené v roce.  

Členění pracovníků viz níže - Lidské zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
P 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba-činnost Pracovní pozice Počet zaměstnanců  
(roční průměr) 

Pracovní úvazky 
(roční průměr) 

Vedení organizace 
ředitelka 1 1,0 

zástupkyně ředitelky 1 0,7 

účetní 1 0,75 

Terénní programy 
vedoucí služby 2 0,4 

sociální pracovník 3 2,6 

pracovník v sociálních službách 2 2 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

vedoucí služby 1 0,2 

sociální pracovník 2 1,8 

pracovník v sociálních službách 2 2 

Občanská poradna 
vedoucí služby 1 0,3 

sociální pracovník 4 3,8 

KLUB-KO 
vedoucí služby 2 0,4 

sociální pracovník 2 2 

pracovník v sociálních službách 2,6 2,4 

Celkem 26,6 20,35 

Lidské zdroje 
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Výnosy Náklady 
Finanční zpráva za rok 2015 
 

Spotřeba materiálu 425 682,70

Spotřeba energie

 - teplo 136 179,44

 - plyn 69 744,41

 - elektrická energie 109 763,69

 - voda 14 468,08

Opravy a udržování 148 442,33

Jízdenky 169 505,00

992 178,39

 - nájemné 538 407,16

Mzdové náklady 4 799 140,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 531 314,00

Zákonné sociální náklady 18 653,00

Daně a poplatky 4 477,00

Pokuty a penále 21 187,24

Úroky 12 755,20

Jiné ostatní náklady 56 724,58

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 304,00

Náklady celkem 9 104 926,22

 (kancelářské potřeby, hygiena a desinfekce, drogerie, PHM, 

materiál pro práci s dětmi apod.)

Ostatní služby (cestovní náklady, školení, software, spoje, 

propagace, IT , vstupné, občerstvení apod.)

Tržby z prodeje služeb 28 671,00

 - Asociace občanských poraden 100 850,00

 - Sdružení azylových domů - veřejná zakázka 1 033 375,00

 - Moravskoslezský kraj - IP Odry 274 386,50

 - Olomoucký kraj - IP OK 578 000,00

 - doplňková činnost 198 732,00

Úroky 810,95

Zúčtování dotace - auto 49 860,00

Přijaté příspěvky (dary) 31 126,00

 - Nadace Open Society Fund Praha - Rovný start 3 204 108,96

Provozní dotace 187 342,06

 - provozní dotace statutární město Ostrava 1 324 517,85

 - provozní dotace Olomoucký kraj 1 302 017,55

 - provozní dotace Moravskoslezský kraj 2 725 913,00

 - neinvestiční dotace Úřad vlády ČR 232 765,36

 - neinvestiční dotace MPSV ČR - Pro rodinu 2015 238 911,00

 - mimořádná účel. dotace SMO Sociální bydlení 2015 82 073,95

Výnosy celkem 8 593 461,18

Výsledek -511 465,04
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Stav majetku k 31. 12. 2015 
Dlouhodobý hmotný majetek organizace (pořizovací cena Kč) 

◑ Volkswagen Caravelle, SPZ 2T75720 - 299.000,- 

◑ Volkswagen Transporter, SPZ 7T40728 - 349.800,- (v roce 2014 
poskytnuta investiční dotace ve výši 349.000,-) 

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2015 (pořizovací cena Kč) 

◑ server HP ProLiant se záložním zdrojem APC Smart-UPS vč. instalace 
56.909,- 

Nemovitosti (pořizovací cena Kč) 

◑ pozemek 15.000,- 

Dlouhodobý drobný majetek pořízený v roce 2015 (pořizovací cena Kč) 

◑ tiskárna HP LaserJet P1102W  - 2.891,- 

◑ PC HP 280G1 MT G3250 - 7.130,- 

◑ navigace Garmin - 7.590,- 

◑ 2 ks regály na spisy s dřevěnými dveřmi - 2x 6.497,- 

◑ router - MikroTik CRS125-24G-1S-RM, 24port L3 - 11.686,18 

◑ router - Mikrotik RB951Ui-2HnD, 600MHz, 128 MB RAM - 14.626,82 

◑ dvoureproduktorová sestava SAMSUNG mini systém MX-J630 - 4.390,- 

◑ rádio s CD - 2.099,- 

◑ fotoaparát Sony DSC-W81OS + paměťová karta - 2.789,- 

◑ tiskárna HP LJ PRO MFP M125NW -  4.090,- 

◑ NB ACER Aspire ES11 11,6" - 6.936,- 

◑ Přenosná tiskárna - PRI CANON PIXMA iP110, A4 - 5.906,- 

◑ 2 ks PC - Premio Professional/i3-4130T - 2x 7.260,- 

◑ 2 ks PC – Premio Professional/G1840 - 2x 12.067,- 
 

Stav závazků k 31. 12. 2015 (Kč) 
Všechny níže uvedené závazky byly postupně uhrazeny k datu 12. 4. 2016. 

◑ 325000 - ostatní závazky – závazky z nájmů, zákonného pojištění 
odpovědnosti za zaměstnance - 23.069,- 

◑ 336 zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

◑ 336 001 – 336 008 - 361.833,76 

◑ 342 daň z příjmů 

◑ 342 001 -  srážková daň - 5.946,- 

◑ 342 002  - zálohová daň - 52.517,- 

◑ 346 neinvestiční dotace 

346 001 – dotace Moravskoslezský kraj 

◑ Nevyčerpané neinvestiční dotace – vratky 96.567,- 
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346 002 – dotace statutární město Ostrava 

◑ Nevyčerpané neinvestiční dotace – vratky - 160.408,20 
 
346 006 – dotace Úřad vlády ČR 

◑ Nevyčerpaná neinvestiční dotace – vratka - 79.234,64 

346 007 – dotace Olomoucký kraj 

◑ Nevyčerpaná neinvestiční dotace – vratka - 114.982,45 

◑ 379000 – jiné závazky – mzdy 12/2015 - 321.394,- 
 

Celkové náklady (Kč) 
Celkové náklady 9.104.926,22, z toho: 

◑ Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb:  

◑ 8.967.031,33  

◑ z toho: osobní náklady ředitele: 560.012,- 

◑ Náklady doplňkových činností 

◑ 145.611,- 
 

Výnosy z doplňkové činnosti (Kč)  

◑ příjmy z doplňkových činností mimo sociální služby - 198.732,- 
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Výrok auditora 
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ARKA CZ, z. s., Ostrava 

Armáda spásy Ostrava, Šumperk 

Asociace občanských poraden  

CENTROM, z. s., Ostrava 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. 

Člověk v tísni, o. p. s. 

Nadace Open society fund Praha 

občanské sdružení Nová šance, Ostrava-Koblov 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, pobočka Ostrava 

Potravinová banka v Ostravě, z. s. 

Renarkon, o. p. s., Ostrava 

Salesiánské středisko volného času Don Bosco Ostrava 

Sdružení azylových domů v ČR, z. s. 

SOS dětské vesničky, pobočka v Zábřehu (dříve FOD z. s.), 

Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava 

 

 

 

 

 

Agentura pro sociální začleňování - Ostrava, Odry 

Kancelář veřejného ochránce práv 

Knihovna města Ostravy - pobočky Vítkovice, Přívoz 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí 

Město Hanušovice 

Město Odry 

Město Šumperk 

Městská policie Ostrava 

Policie České republiky 

Probační a mediační služba ČR, středisko Ostrava 

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy (odbor sociálních věcí - 

oddělení sociální práce a metodiky, oddělení sociálně právní ochrany dětí, 

koordinátor sociálního začleňování) 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – Úřad 

městského obvodu (odbor sociálních věcí, odbor majetkový – správa nemovitostí, 

romský asistent) 

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba – Úřad městského obvodu  

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, referáty zprostředkování zaměstnání, 

hmotné nouze a státní sociální podpory 

Úřad vlády České republiky 

 

Spolupracující organizace a veřejné instituce 
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V roce 2015 nás podporovali 
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Zástupce ředitele 

Nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 

SPOLEČNĚ-

JEKHETANE 

pobočka 

Šumperk 

pobočky 

Ostrava 

pobočka 

Šumperk 

 

pobočka 

Ostrava 

pobočka 

Šumperk 
pobočky 

Ostrava 

Technický úsek 

údržba  
 vedoucí 

 sociální 

pracovníci 

 pracovníci 

v sociálních 

službách 

 

 vedoucí 

 sociální 

pracovníci 

 pracovníci 

v sociálních 

službách 

 vedoucí 

 sociální 

pracovníci 

 pracovníci 

v sociálních 

službách 

 

 vedoucí 

 sociální 

pracovníci 

 pracovníci 

v sociálních 

službách 

 

 vedoucí 

 sociální 

pracovníci 

 pracovníci 

v sociálních 

službách 

 

Ředitel 

Občanská poradna 

SPOLEČNĚ-

JEKHETANE  

Terénní programy 

SPOLEČNĚ-

JEKHETANE 

KLUB-KO                   
sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi 

 

Správní rada 

 

Dozorčí rada 

Organizační struktura – SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. 

 vedoucí 

 sociální 

pracovník 

 

 vedoucí 

 sociální 

pracovník 

 

úklid 

Účetní 

pobočka 

Ostrava 

pobočky 

Ostrava 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
Palackého 741/25, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Tel.: 595 136 720, 725 487 228 
E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz 

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba 
Tel.: 596 912 935, 725 487 228 
E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz 

 

 

 

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava 
Tel.: 596 136 609, 725 055 465 

E-mail: teren@jekhetane.cz 

Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk 
Tel.: 778 059 312 

E-mail: teren.sumperk@jekhetane.cz  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Tel.: 596 113 890, 602 248 693 
E-mail: poradna@jekhetane.cz 

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava - Poruba 
Tel.: 591 124 979, 602 248 693 
E-mail: poradna@jekhetane.cz 

Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk 
Tel.: 725 101 815 

E-mail: poradna.sumperk@jekhetane.cz 

 

KLUB-KO (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 

U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava 
Tel.: 596 136 609, 725 119 661 
E-mail: rodina@jekhetane.cz 

Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk 
Tel.: 725 011 552 

E-mail: rodina.sumperk@jekhetane.cz 

Kontakty 
 

Sídlo organizace: 
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Tel.: 596 136 609, Fax: 596 136 609 
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz 

www.jekhetane.cz 

 


