
 
 

 
 

KLUB-KO 
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. 

Kdo jsme?  

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. poskytuje sociální služby, tedy pomoc rodinám, 
které se ocitnou v tíživé sociální situaci, kterou neumí nebo nemohou řešit samy. 

Komu pomáháme? 

Nastávajícím rodičům nebo rodinám s dětmi, kteří žijí v Ostravě a nacházejí se ve 
složité životní situaci – chtějí poradit s péčí nebo výchovou dítěte, nemají vhodné 
bydlení, jsou zadlužené, potřebují pomoc při jednání na úřadech… 

Co nabízíme? 

 poradíme Vám s péčí o vaše dítě a s jeho výchovou 
 poradíme Vám s hospodařením v domácnosti a řešením dluhů  
 poradíme Vám s vyřízením dávek 
 pomůžeme Vám hledat vhodné bydlení nebo zaměstnání  
 pomůžeme Vám řešit vztahy s jinými lidmi (v rodině, se sousedy…) 
 doprovodíme Vás na různá jednání (úřady, plynárny, elektrárny, realitky…) 
 vyhledáme a předáme Vám kontakty na různé organizace. 

 

Kdy se na nás můžete obrátit? 

 

 

Služba nestojí žádné peníze, je zdarma. 
Nemusíte nám říkat své jméno. 

 

Pondělí 8:00-12:00 13:00 -16:00 
Úterý -- -- 
Středa 8:00-12:00 13:00-16:00 
Čtvrtek 8:00-12:00 13:00-16:00 
Pátek 8:00-12:00 13:00-15:00 



 
 

 
 

KLUB-KO 
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. 

 

Jak nás můžete kontaktovat? 

V naší kanceláři: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz (vedle bývalé spořitelny) 
 
Pondělí: 8:00 – 12:00 
Středa:  8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 
Pátek:  8:00 – 12:00 
V úterý máme zavřeno. 
 
Telefonicky: 
 
725 119 661, 725 031 331 
pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 – 12:00   13:00 - 16:00 
pátek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 
 
 
E-mailem: rodina@jekhetane.cz  
Odpovíme Vám nejpozději do 5 pracovních dnů. 
 
Dopisem: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Odpovíme Vám nejpozději do 10 pracovních dnů 

 
 

Kdekoli ve Vašem okolí, kde se naši pracovníci pohybují. 

Ostrava - Přívoz 
pondělí, středa a čtvrtek:  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
                              pátek:  8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 

 
 

 
 


