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O nás
Kdo jsme a o co usilujeme
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., byla založena v roce
Organizace
1998 skupinou romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Téměř
20 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 2016 byla v provozu naše zařízení v Ostravě-Přívoze, OstravěPorubě, 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.
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 odkoupení a rekonstrukci domu
U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze, ve kterém organizace oficiálně
od března 2016 sídlí. Uspěje-li organizace, 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 předchozích let.

V

Poskytujeme sociální služby

V

roce 2016 naše organizace provozovala v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
tyto registrované sociální služby:
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚJEKHETANE - 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.

4

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.

K

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.
V našich sociálních službách absolvují praxi studenti sociální práce
vyšších odborných i vysokých škol, zejména VOŠ sociální Ostrava
a Ostravské univerzity, fakulty sociálních studií.

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Číslo registrace: 3256866
Místo poskytování služby: Palackého 25, Ostrava-Přívoz; Dělnická 20,
Ostrava-Poruba

Okamžitá kapacita služby: 30 dětí v jednom zařízení

S

lužba je zaměřena na sociální práci s dětmi a mládeži od 6 do 18 let,
zejména na to, aby samostatně zvládali věci běžného života, znali
svá práva a povinnosti, vážili si sebe sama i druhých lidí, uměli navazovat
a udržovat běžné sociální vztahy, dosáhli co nejvyššího vzdělání,
dovedli si popovídat o svých problémech, přáních a pocitech, věděli,
kam se obrátit, když potřebují pomoc, nepáchali a ani na nich nebyla
páchána trestná činnost.
Pracovníci podporovali uživatele v samostatném rozhodování
a uvědomování si důsledků svého jednání. V tematicky zaměřených
besedách s uživateli diskutovali o rizicích nevhodného chování
a na konkrétních příkladech s nimi nacvičovali, jak vhodným způsobem
řešit konflikty a umět ovládat své emoce.
Pracovníci také uživatelům pomáhali v řádné přípravě do školy, což
se projevilo i úspěchy při přijímacím řízení a nárůstem počtu
středoškolských studentů navštěvujících NZDM. Studenti se stali
vzorem pro další uživatele služby, kteří také chtějí v budoucnu
dosáhnout takových výsledků. Uživatelé služby se aktivně
zapojovali do vědomostních soutěží a besed, zdokonalovali se
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ve výuce cizích jazyků nebo odborných předmětů, jako je fyzika
a chemie.

Projekty realizované službou
 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2016 (str. 24)

Na tematických vzdělávacích akcích a besedách jsme spolupracovali
například s Knihovnou města Ostrava, pobočka Vítkovice, nebo
jsme zvali zajímavé hosty přímo do NZDM.
Velkým úspěchem bylo zapojení dětí do celorepublikové soutěže
Romano Suno, která je zaměřena na rozvoj romského jazyka
a talentu romských dětí ve výtvarné a literární oblasti. Při vyhlášení
výsledků na Velvyslanectví USA v Praze děti získaly první místa
v kategorii literární, výtvarné i audiovizuální.
Úspěšná byla i naše účast ve fotbalové Don Bosco lize - tým chlapců
se umístil na 4. místě a jeden z nich byl vyhlášen jako nejlepší
obránce ligy. Pro velký zájem jsme na podzim založili ještě tým
pro hráče do 12 let. Oba týmy byly po podzimní části ligy na druhém
místě v tabulce.
Rok 2016 byl úspěšný i pro taneční aktivity. Taneční skupina
Slunečnice, která se věnuje tradičním romským tancům, obhájila
loňské třetí místo v majoritní soutěži Ostravská pyramida v kategorii
etnických tanců. Také chlapci z taneční školy A.D.S. Company
navázali na své úspěchy z předchozího roku. Získali tituly Mistra
České republiky v hip hopu, Mistra České republiky v elektro-boogie
a celkového vítěze extraligové celoroční soutěže. Opět tak potvrdili,
že patří mezi největší talenty České republiky současnosti. Získali
i řadu ocenění na tanečních soutěžích po celé republice a úspěšně
reprezentovali svou vlast na Mistrovství Evropy. Tanečníci vystoupili
i v přímém přenosu České televize.

 Reprezentujeme naše město!!! (str. 24)

Příklad dobré praxe
Příběh Lukáše
ukáš patřil k nejaktivnějším uživatelům NZDM. Když se ale
odstěhovat do jiné části města, neměl už tolik možností trávit
volný čas se svými kamarády a byl proto stále aktivnější na sociálních
sítích. Po čase se však začal na Facebooku nevhodně vyjadřovat
o svých kamarádech a známých. Cítil se jim být nadřazený a dával to
svými komentáři patřičně najevo.
Pracovníci začali s Lukášem tuto situaci řešit. Vysvětlili mu také to,
že urážení a nevhodné komentáře mohou vést k trestnímu
oznámení. Připravili i speciální besedu pro všechny uživatele
na téma Facebook, kde byly uvedeny konkrétní příklady toho, co
mohou vulgární komentáře způsobit.
Lukáš si začal uvědomovat své nevhodné chování a požádal
pracovnici, aby mu pomohla komentáře ze sociální sítě odstranit.
Pracovníci také s Lukášem řešili trávení jeho volného času a navrhli
mu vhodné volnočasové aktivity. Dále s ním řešili jeho povinnosti
v domácnosti, neboť otec Lukáše nastoupil do výkonu trestu a celý
chod domácnost zůstal na nejstarším sourozenci. Lukáš si to
uvědomil a rozhodl se v domácnosti pomáhat.

L
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Chlapci
Poruba: 38

Chlapci
Přívoz: 85

Dívky
Přívoz: 43

Dívky
Poruba: 50

Oblasti řešených zakázek
45%

Základní dovednosti dětí

21%

Škola a vzdělávání

15%

Vztahy
Kriminalita
Zdravý životní styl

5%
4%

Víra a spiritualita

3%

Zdravé trávení volného času

3%

Zaměstnání

2%

Závislosti

1%

Šikana a diskriminace

1%

Kontakty

Přívoz:
3064

Kontakty
Poruba:
1291

Intervence
Poruba:
2297

Intervence

Přívoz:
2618
7

Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava
Číslo registrace: 9760673
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

P

racovníci poskytují službu osobám starším 18 let, které jsou
v nepříznivé sociální situaci nebo vedou rizikový způsob života
či jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je poskytována
v přirozeném prostředí uživatelů v jejich domácnostech, na ulici,
v místech, kde potřebují vyřídit své záležitosti. Cílem služby je
dosáhnout toho, aby její uživatelé žili důstojným způsobem života.
Služba se nejčastěji zabývá řešením problémů v oblasti bydlení,
financí, zaměstnání a zdravotní péče. Terénní programy jsou
součástí doprovodného programu sociálního bydlení, které naše
organizace poskytuje (projekt „Pro rodinu“).

a zprostředkovali našim uživatelům kontakt s kompetentními
pracovníky, kteří přebírají a zpracovávají žádosti o sociální či krizové
bydlení.
Po celý rok spolupracovali nejen s Magistrátem města Ostravy, ale
také s úřady městských obvodů, pobočkami Úřadu práce ČR a také
s jinými neziskovými organizacemi. Pracovníci se pravidelně
účastnili jednání multidisciplinárních týmů (dříve policejní buňky),
kde se setkávali s pracovníky dalších organizací a institucí a řešili
společně aktuální situaci v lokalitách.

Projekty realizované službou
 Projekt Společně proti lichvě a dluhům II. 2016 (str. 24)
 Terénní programy 2016 (str. 24)
 Pro rodinu (str. 24)

V roce 2016 pracovníci řešili ve větší míře problémy s hledáním
lékaře pro uživatele, ať už šlo o ordinace praktické nebo odborné,
jako je stomatologie, gynekologie či psychiatrie.
V oblasti bydlení pracovníci navázali na projekt statutárního města
Ostravy „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
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Muži:
38

Terénní programy Ostrava
Ženy:
108

Oblasti řešených zakázek
32%

Bydlení (hledání bydlení, potíže s pronajímateli...)

25%

Finanční podpora (vyřizování dávek a jiných příjmů)

17%

Dluhy

11%

Životní styl (zdraví, lékařská péče, závislosti apod.)
Zaměstnání (pomoc při hledání, problémy se
zaměstnavateli)

Kontakty:

1272

5%

Mezilidské vztahy (partnerské, sousedské apod.)

3%

Vzdělání

2%

Doklady (vyřizování, ztráta, cizinci)

2%

Veřejné služby (jednání s úřady apod.)

2%

Spotřebitelské problémy

2%

Intervence:

1484
9

Příklad dobré praxe - Ostrava

Příklad dobré praxe - Šumpersko

Příběh slečny Jany

Příběh paní Ilony

lečna Jana oslovila terénní pracovnici poprvé, když ještě bydlela
se svou matkou, která v té době také byla uživatelkou služby.
Slečna Jana byla již plnoletá, měla přítele a chtěla se osamostatnit.
Byla vyučená cukrářka, ale nepodařilo se jí najít místo v oboru.
Na pracovnici se obrátila s problémem při zajišťování sociálních
dávek. Jelikož neměla žádný příjem, apelovaly pracovnice úřadu
práce na to, aby nadále bydlela s matkou, dokud si nenajde práci.
Slečna Jana už ale měla domluvený pronájem bytu za velmi
výhodných podmínek a také její vztah s matkou nebyl ideální.
Terénní pracovnice podpořila slečnu Janu při jednáních na úřadu
práce a zároveň jí pomáhala s hledáním zaměstnání. Najít místo
v oboru, ve kterém byla slečna Jana vyučená, se přes veškerou snahu
nedařilo, a tak hledání rozšířily i na jiné profese. V té době terénní
pracovnici kontaktovala pracovnice Agentury pro sociální
začleňování a sdělila jí, že jsou dvě volná místa u dopravního podniku
na pozici uklízeče vozidel. Pracovnice nabídku předala slečně Janě
a ta ještě ten den jela na pohovor. Na pozici byla přijata. Podporu
terénní pracovnice ještě slečna Jana využila při vyřizování všech
formalit, nutných k nástupu do zaměstnání, a poté na základě
vzájemné domluvy spolupráci ukončily.
Slečna Jana je stále zaměstnaná u dopravního podniku a je tam
velmi spokojená. Přestěhovala se do nového bytu, kde žije
s přítelem, který také pracuje. Bydlení i ostatní náklady si tak platí
sami, aniž by byli závislí na sociálních dávkách.

aní Ilona se obrátila na terénní pracovnici kvůli bytovým
a finančním problémům.
Žije v nájemním bytě s přítelem, který má slovenské občanství.
Partner do Česka přijel za prací, v době navázání spolupráce s paní
Ilonou však práci neměl a náklady na bydlení a živobytí byly
pro partnery velkou zátěží. Paní Ilona je zaměstnána jako uklízečka.
Část její mzdy je odesílána exekutorskému úřadu za neplacení
zdravotního pojištění.
Terénní pracovnice navázala spolupráci i s partnerem paní Ilony
a pomáhala mu při procesu žádání o přechodný pobyt, aby si
do budoucna zajistil možnost nároku na sociální dávky v případě
ztráty zaměstnání. Partner však na dohodnutých krocích
nespolupracoval.
V průběhu spolupráce terénní pracovnice zjistila, že exekuce paní
Ilony není jediným dluhem, který má. Jediné východisko, jak situaci
řešit, bylo podat návrh na oddlužení. Ve spolupráci s naší občanskou
poradnou paní Ilona podala insolvenční návrh, který soud schválil.
Partner si po několika měsících našel práci a jejich situace se tak
částečně stabilizovala. Aktuálně s paní Ilonou pracujeme na získání
obecního bytu.

S

P
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE Šumperk

Projekty realizované službou
 Dotace z rozpočtu města Hanušovice (str. 26)

Číslo registrace: 4672580
Místo poskytování služby: území obce s rozšířenou působností
Šumperk (nejčastěji Šumperk, Hanušovice, Staré Město)
Okamžitá kapacita služby: 2 pracovníci
racovníci poskytují službu osobám starším 18 let ohroženým
sociálním vyloučením. Cíli a posláním jejich práce je podpořit
samostatnost a komunikační dovednosti uživatelů tak, aby si uměli
vyřídit běžné záležitosti, naučili se hospodařit s financemi,
orientovat se v systému státní správy, byli znalí svých práv
a povinností a žili zdravým stylem života. Terénní práce s uživateli
služby
probíhá
formou
zprostředkovávání
kontaktu
se společenským prostředím, pomoci při uplatňování práv
a oprávněných zájmů uživatelů, poskytováním informací,
doprovodů a pomoci při zařizování běžných záležitostí či nácviků
praktických dovedností. Služba je poskytována v přirozeném
prostředí uživatelů - v domácnosti, na ulici, v místech, kde vyřizují
své záležitosti.

P

V roce 2016 byla služba terénních programů nejvíce požadována
v Hanušovicích a jejich blízkém okolí. Ve dvou případech byla služba
žádána i mimo ORP Šumperk, a to v obci Postřelmov u Zábřehu
a Bílé Vodě spadají pod obec Jeseník. V rámci ORP pracovníci nově
působili v obcích Loučná nad Desnou, Sudkov a Olšany.
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Muži:
20

Terénní programy Šumpersko
Ženy:
52

Oblasti řešených zakázek
47%

Bydlení

16%

Finanční podpora (zvyšování příjmů, dávky)

14%

Úprava životního stylu

Dluhy

322

9%

Zaměstnání
Veřejné služby (jednání s institucemi)

Kontakty:

5%
4%

Vztahy

3%

Intervence:

Ostatní

2%

920
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Občanská poradna
SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava
Číslo registrace: 5344963
Místo poskytování služby: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz; Dělnická 20,
Ostrava-Poruba
Okamžitá kapacita služby: 2 - 3 pracovníci
lužba je k dispozici všem fyzickým osobám starším 18 let
zejména z Moravskoslezského kraje. Poradenští pracovníci
pomáhají uživatelům řešit běžné záležitosti jejich života, poskytují
rady a informace či pomáhají s vytvářením různých písemných
podání, jako jsou návrhy, žaloby a opravné prostředky. Také v roce
2016 poskytovali poradenství obětem trestných činů dle akreditace
udělené Ministerstvem spravedlnosti ČR.

S

Služba působí na dvou místech v Ostravě – v Přívozu a Porubě.
Poradenství je poskytováno bezplatně s důrazem na diskrétnost
a nestrannost pracovníka. Cílem je zplnomocnění uživatelů natolik,
aby si byli příště schopni pomoci a poradit sami.
Pracovníci nabízí také komplexní dluhové poradenství s důrazem
na definitivní vyřešení předlužení – stále bezplatně pomáhají
s tvorbou návrhů na povolení oddlužení.
V roce 2016 se pracovníci také aktivně účastnili diskuzních fór
pořádaných Moravskoslezským krajem a dalších pracovních skupin,
včetně multidisciplinárního týmu pro oběti v rámci projektu
„Bezpečnější Ostrava“.

Projekty realizované službou
 Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2016 (str. 24)
 Finanční gramotností proti dluhové pasti (str. 26)
 Společně proti lichvě a dluhům II. 2016 (str. 24)

Příklad dobré praxe
Příběh slečny Karolíny
smnáctiletá Karolína žije v sociální službě Dům na půl cesty, do
své zletilosti žila v dětském domově. Učí se cukrářkou.
Bezohledným jednáním jejích rodičů došlo k tomu, že jí vznikl dluh
za likvidaci komunálního odpadu, který teď Karolína exekutorovi
splácí z různých brigád. Bohužel se u Karolíny objevily další dva
dluhy, oba za jízdu MHD bez platné jízdenky. Oba závazky také
vymáhá exekutor. Karolína se z tohoto poučila a již si kupuje
měsíčník, ale dluhy bude muset uhradit.
Poradkyně Karolíně nejprve vysvětlila, že exekutorka měla obě
exekuce sloučit do jedné, ale že tak neučinila. Navrhla Karolíně, aby
sama exekutorku požádala o sloučení jejích exekucí. Karolína
souhlasila, a tak poradkyně Karolíně pomohla návrh na sloučení
exekucí sepsat a také jí pomohla se sepsáním žádosti o splátkový
kalendář, ve kterém si sama Karolína určila, jak bude dluh splácet.
Slečna Karolína řádně splácí, jednotlivé splátky si zapisuje. Dvě
exekuce už takto uhradila.

O
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Občanská poradna Ostrava

Muži:
256
Ženy:
345

Oblasti řešených zakázek
Dluhy
Rodinné právo a vztahy

52%
8%

Sociální služby

6%

Sociální dávky

6%

Kontakty:

Bydlení (nájemní, družstevní,
společenství vlastníků jednotek)

6%

295

Pracovní právo

6%

Občanskoprávní vztahy (svéprávnost,
dědění, vlastnictví, odpovědnosti)
Ostatní (zdravotní pojištění, důchovové
pojištění, školství, právo EU)

4%

Trestní právo (oběti, pachatelé)

3%

Veřejné služby

2%

Spotřebitelská práva

2%

5%

Intervence:

1907
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Občanská poradna
SPOLEČNĚ-JEKHETANE Šumperk

V roce 2016 poradkyně pomohla se zpracováním 26 návrhů na
insolvenci. Uskutečnila 4 besedy středních školách a publikovala
články v místním tisku.

Číslo registrace: 6804682
Místo poskytování služby: Hlavní třída 13/3, Šumperk
Okamžitá kapacita služby: 1 pracovník

Projekty realizované službou

lužba nabízí osobám starším 18 let odborné sociální poradenství
v Olomouckém kraji ve městě Šumperku a přilehlých obcích.
Služba je poskytována převážně ambulantní formou, terénně v
přirozeném prostředí uživatelů pouze ve výjimečných situacích, kdy
zájemce o službu není schopen poradnu navštívit osobně.

S

Pracovnice mimo poskytování rad a informací také pomáhala
při sepisování podání, žádostí, návrhů a žalob, které nevyžadují
specializované právní poradenství, s cílem podpořit uživatele
natolik, aby příště byl schopen si pomoci vlastními silami.
Již několik let je služba využívána především lidmi, kteří se dostali
do problémů se splácením svých závazků. Pracovnice poskytuje
komplexní dluhové poradenství, pomáhá uživatelům v komunikaci
s jejich věřiteli, radí a informuje je v oblasti exekucí a také pomáhá
se zpracováním návrhů na povolení oddlužení.
Z důvodu kratšího úvazku poradenské pracovnice v roce 2016 došlo
k poklesu celkového objemu práce o cca 15 %. Z podnětů uživatelů
poradna rozšířila své konzultační hodiny v pondělí až do 17 hodin,
což uvítali především pracující.

 Finanční gramotností proti dluhové pasti (str. 26)

Příklad dobré praxe
Příběh slečny Žanety
lečna Žaneta žila se svou matkou, ke které měla silné pouto, otce
nikdy nepoznala. Když bylo Žanetě 18 let a maminka
potřebovala peníze, vzala si na její žádost bez váhání půjčku a věřila,
že ji maminka bude hradit. Vůbec nepřemýšlela o tom, proč si matka
nevezme půjčku sama a že není něco v pořádku. Když si matka pak
našla partnera, Žaneta ochotně souhlasila, že si vezme na sebe
i druhou půjčku, aby si mohli zařídit domácnost. Občas s matkou
hovořily o financích, ta jí však nikdy nepřiznala, že závazky nehradí.
O to víc byla Žaneta překvapena, když se jí ozvala společnost
na vymáhání pohledávek. Matka přiznala, že jednu pohledávku
nehradila již delší dobu a dopisy se jí dařilo vždy včas schovat, aby se
k dceři nedostaly.
V tuto chvíli slečna Žaneta přišla do poradny zjistit, jak může
v záležitosti postupovat. S poradkyní kontaktovaly věřitele, aby
dostaly informace o výši závazku. Než se však věřitel vyjádřil, ozvala
se další společnost, že ani jejich závazek není hrazen.

S

15

Slečna Žaneta ze svého platu nebyla schopna hradit nájem, živobytí
a ještě velké splátky věřitelům a rozhodla se pro insolvenci.
S poradkyní připravily návrh, který slečna Žaneta odeslala
na příslušný soud.
V brzké době se však přihlásil věřitel, o kterém slečna Žaneta ani
nevěděla. Následně se matka přiznala, že si půjčku vzala na její
jméno a podpis zfalšovala.
Po poradě s poradkyní slečna Žaneta návrh stáhla z důvodu
nedostatečných příjmů a nechala si nějaký čas na rozmyšlení, jak
situaci vyřeší. Nabízely se dvě možnosti - podá trestní oznámení
na podvod, který spáchala její matka, nebo vezme tento závazek
za svůj a bude ho v insolvenci hradit. Vzhledem k tomu, že
slečna Žaneta nemá žádného jiného příbuzného, rozhodla se
matku neudat. S poradkyní tedy vypracovaly nový návrh,
slečna Žaneta si zajistila navýšení příjmů a návrh znovu podala
na soud. Tentokrát byl v krátké době schválen.
Slečna Žaneta hradí insolvenci, s matkou se stýká, i když jak
sama sdělila, jejich vztahy se tím značně narušily. Sama se
obává toho, že když jednou bude chtít třeba hypotéku na
vlastní bydlení, bude mít problémy ji získat, protože na ni bude
nahlíženo jako na dlužníka. Svou chybu si plně uvědomuje a ví, že
již nikdy podobnou „službu“ nikomu nenabídne.
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Občanská poradna Šumperk

Muži:
77

Ženy:
140

Oblasti řešených zakázek
65%

Dluhy
Bydlení (nájemní, družstevní, společenství
vlastníků jednotek)

9%

Trestní právo (oběti, pachatelé)

7%

Občanské právo (společné jmění manželů,
odpovědnost za škodu, soudní řízení)

6%

Rodinné právo a vztahy

5%

Ostatní (zdravotní pojištění, důchodové
pojištění, školství)

4%

Kontakty:

49

Sociální dávky

2%

Intervence:

Pracovní právo

2%

611
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KLUB-KO Ostrava
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Číslo registrace: 2355270
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 od 0 do 15 let v nepříznivé sociální situaci, která
může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou schopni řešit vlastními
silami. Tyto rodiny žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách v
oblasti Přívozu a Moravské Ostravy. Služby jsou poskytovány v
přirozeném prostředí rodin, obvykle v jejich domácnostech.

S

V roce 2016 služba rozvíjela aktivity v novém působišti.
Předpokládaný zájem uživatelů o službu se potvrdil a výrazně se tak
zvýšil objem poskytovaných činností. Pracovníci podporovali rodiny
a jejich členy při vyřizování běžných záležitostí, vyhledávání
informací, zprostředkování odborného poradenství a péče v oblasti
vzdělávání, zdravotnictví, doprovázeli je na jednání (například
se speciálními pedagogy, psychology, sociálními pedagogy
na základních školách, pracovníky mateřských škol, sociálními
pracovníky, lékaři), při hledání bydlení i zaměstnání.

Pracovníci realizovali také aktivity v ambulanci služby, která
se nachází v bezprostřední blízkosti bydliště rodin. Zde
při skupinových aktivitách i individuálním nácviku rozvíjeli
kompetence rodičů, ale i samotných dětí, v oblasti výchovy, přípravy
na vzdělávání a hospodaření v domácnosti.
Na středisku služby byla dětem pravidelně poskytována
logopedická péče, která má velký vliv na jejich úspěšnost
při budoucím vzdělávání. Některé aktivity byly organizovány
i na půdě spolupracujících organizací - Mateřské školy Špálova,
Knihovny města Ostravy, pobočka Přívoz a Vítkovice.

Projekty realizované službou
 Projekt Rovný start (str. 26)
 KLUB-KO 2016 (str. 24)
 S obědem je škola veselejší (str. 26)
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KLUB-KO Ostrava

Děti: 139

Rodiny: 70

Muži: 4

Ženy: 76

Oblasti řešených zakázek
30%

Vzdělávání dětí

20%

Hospodaření, dluhy

16%

Rodičovské dovednosti

11%

Zdraví, životospráva

Kontakty:

225

6%

Komunikační dovednosti, rodinné vztahy

Základní dovednosti dětí

4%

Finanční podpora (vyřizování dávek a jiných
příjmů)

4%

Intervence:

Návrat dětí z náhradní péče do rodiny

4%

3167

Věřejné služby (jednání s úřady apod.)
Zdravé trávení volného času

3%
2%
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Příklad dobré praxe
Příběh paní Marcely

Příběh paní Jiřiny

odina s třemi dětmi žije ve vyloučené lokalitě. Starší syn paní
Marcely chodí do 5. třídy, další syn má nastoupit do 1. třídy,
nejmenší dítě má 2,5 roku. Paní Marcela požádala pracovnici o
pomoc s předškolní přípravou syna před jeho nástupem do 1. třídy.
Pracovnice pravidelně docházela do domácnosti rodiny a usilovala
o její aktivizaci. Pro chlapce připravovala různé pracovní listy,
prostřednictvím kterých ho společně s matkou připravovaly
na zahájení školní docházky.
Synovi paní Marcely se zvýšily motorické i jazykové dovednosti,
naučil se poznávat barvy, napočítat do deseti. Díky tomu byl
bez komplikací přijat ke vzdělávání do běžné základní školy poblíž
místa bydliště rodiny.
Dalším z cílů rodiny bylo nalézt práci pro partnera paní Marcely,
který byl dlouhodobě bez zaměstnání. Pracovnice KLUB-KA mu
pomohla s nalezením vhodné brigády. Z důvodu zvýšení příjmů
rodina následně začala usilovat o nalezení vhodnějšího bydlení.

aní Jiřina žije se třemi dětmi ve vyloučené lokalitě. Aktivně
spolupracuje se službou KLUB-KO. Účastní se akcí v rodičovském
centru, ale i ve spolupracující mateřské škole nebo pobočce
knihovny. Aktivně se zapojuje i do přípravy činností a akcí
pořádaných službou.

R

P

Při terénním poskytování služby v domácnosti pomáhala pracovnice
rodině řešit individuální problémy v oblasti vzdělávání, hospodaření
a zajištění rodiny.
Během spolupráce se rodina stabilizovala, podařilo se najít brigádu
matce dětí a ta nyní pravidelně pracuje.
V současné době podpora pracovníků spočívá hlavně v předávání
informací a objasnění podmínek a možností.
Rodina se cítí natolik silná, že se rozhodla pomoci dítěti z ústavní
péče a poskytnout mu rodinné zázemí. V současné době rodina
společně s pracovníky KLUB-KA kontaktovala agenturu
pro náhradní rodinnou péči, aby zjistili všechny potřebné informace.
Rodina se aktivně zajímá o podmínky, které je třeba splnit, aby
se mohli o takové dítě starat.
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KLUB-KO Šumpersko
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Číslo registrace: 5477461
Místo poskytování služby: území obce s rozšířenou působností
Šumperk (nejčastěji Hanušovice, Staré Město, Šumperk)
Okamžitá kapacita služby: 2 pracovníci
LUB-KO poskytuje sociální služby a další doprovodné aktivity
rodinám s dětmi ve věku 0d narození do 15 let, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou
rodiny nejsou schopny řešit vlastními silami.

K

Projekty realizované službou
 Služby sociální prevence v Olomouckém kraji (str. 25)
 S obědem je škola veselejší (str. 26)
 Dotace z rozpočtu města Hanušovice (str. 26)
 Příprava romských dětí a dětí ze sociálně
marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí
na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním
spirituálních potřeb (str. 26)

Těžištěm práce sociálních pracovníků je individuální i skupinové
působení přímo v přirozeném prostředí rodin, tedy zejména v jejich
domácnostech a na ubytovnách. Velká část sociální práce probíhá
na území města Hanušovice, Starého Města a v Jindřichově, kde
byla v roce 2016 nově po službě velká poptávka.
Pracovníci intenzivně spolupracují i s orgány sociálně právní ochrany
dětí (viz str. 27). Stejně intenzivní je i spolupráce s pracovnicí
komunitního plánování v Hanušovicích, jejichž komunitní plán
zahrnuje i Staroměstsko.
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KLUB-KO Šumpersko

Muži:
0

Ženy:
34

Děti:
71

Rodiny:
34

Oblasti řešených zakázek
55%

Vzdělávání

15%

Zdravé trávení volného času dětí
Základní dovednosti dětí

10%

Rodičovské dovednosti

10%

Hospodaření a vedení domácnosti

4%

Vztahy

4%

Zdraví

1%

Náhradní rodinná péče

1%

Kontakty:

700

Intervence:

1467
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Příklad dobré praxe
Příběh rodiny Nových
odinu tvoří rodiče a tři děti ve věku 13, 10 a 7 let.
Na počátku spolupráce rodiče neměli zaměstnání, příjmem
rodiny byly pouze sociální dávky. Rodina bydlela v sociálně
vyloučené lokalitě na ubytovně, v průběhu spolupráce se
přestěhovali do pronajatého bytu.
Rodiče mezi sebou měli dobrý vztah, nicméně ten se s narůstajícími
existenčními problémy zhoršoval a klesal také jejich zájem
o výchovu a vzdělávání dětí. Projevily se i nedostatečně rozvinuté
kompetence ke vzdělávání dětí a zdravému trávení volného času
s nimi.
Rodina se potýkala se zadlužením, které vzniklo, když byl otec
ve vězení, a matka neměla dostatečný příjem pro zabezpečení
rodiny. Řešila to půjčkami a neplacením nájemného. Po návratu otce
tak byli donuceni odstěhovat se na ubytovnu, kde později navázali
kontakt s naší službou.
Spolupráce probíhala více než dva roky. Z počátku byla zaměřena
na zlepšení situace dětí, které měly problémy ve škole.
S přibývajícími problémy s bydlením, financemi a z toho
vyplývajícím zhoršením celkové situace v rodině, se jejich prospěch
a chování ve škole významně zhoršily. Děti často do školy vůbec
nešly, protože rodiče neměli peníze ani na svačinu.
Pracovnice zvyšovala kompetence ke vzdělávání školních dětí,
ale také rozvíjela schopnosti předškolního dítěte, které málo
komunikovalo, zasekávalo se v mluvení a chyběly mu základní

R

dovednosti dětí v jeho věku. Trávilo mnoho času sledováním televize
a hraním počítačových her.
Díky spolupráci se začaly objevovat úspěchy. Prospěch školních dětí
se začal zlepšovat, nejmladší syn byl přijat do mateřské školy.
Rodina velmi dobře reagovala na úspěchy, které je motivovaly
pokračovat ve snaze o zlepšení situace, což pokračovalo
přestěhováním z ubytovny do dvoupokojového bytu s kuchyní.
Pro rodinu toto bylo velmi šťastné období. Matce se podařilo najít si
práci v místní továrně, která však zanedlouho omezila výrobu
a mnoho zaměstnanců bylo propuštěno, což rodinu opět dostalo
do dluhové pasti. Otci se sice podařilo najít si v jiném městě práci,
čímž se situace trochu zlepšila, majitel bytu však již podal soudní
návrh na vystěhování, jelikož rodina neplnila své závazky.
Díky projektu „S obědem je škola veselejší“ jsme dětem hradili
obědy, a tím nejen snížili finanční zátěž rodiny, ale zlepšila se i školní
docházka dětí.
Díky řízeným rozhovorům se začal opět zlepšovat vztah mezi
manžely, což potvrdila matka i děti. Matka začala směřovat svůj
zájem více na děti. Zajímala se o jejich pocity i o vzdělávání. Začala
komunikovat se školou, zajímal ji prospěch a začala se věnovat také
školní přípravě dětí. Školní přípravě se také společně s dětmi dvakrát
týdně věnovali naši pracovníci.
V létě roku 2016 se rodině podařilo získat městský byt v jejich
rodném městě na druhé straně republiky, což si rodina dlouho přála.
Kromě bydlení měli oba rodiče vyhlídky na zaměstnání. Pracovnice
s rodinou intenzivně pracovala až do jejich odstěhování,
aby pomohla udržení stabilní situace a napomohla přípravě na
hladkou adaptaci v novém bydlišti.
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Projekty organizace realizované v roce
2016
romě 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.

K

Projekty realizované v Moravskoslezském kraji
Projekty podpořené statutárním městem Ostrava
Statutární město Ostrava podpořilo v roce 2016 celkem 8 projektů.
Byly zaměřeny na zajištění provozu sociálních služeb, podporu
sociálního začleňování a podporu dobrovolnictví. Realizovány byly:
NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2016 – sociální služba
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2016 – sociální služba
odborného sociálního poradenství.
Terénní programy 2016 – sociální služba terénních programů.
KLUB-KO 2016 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Blíže k lidem 2016 – dobrovolnictví.

Společně proti lichvě a dluhům II. 2016 - projekt statutárního
města Ostravy, na jehož realizaci jsme se v roce 2016 podíleli. Cílem
projektu bylo zplnomocnit skupinu obyvatel vyloučených lokalit
k šíření osvěty jako prevence proti zadlužování. Na realizaci tohoto
projektu se pracovníci podíleli společně s pracovníky dalších čtyř
neziskových organizací a Magistrátu města Ostravy. Projektových
aktivit se zúčastnilo 24 uživatelů našich služeb a všichni hodnotili
svou účast pozitivně. Ukázalo se, že lidé tyto aktivity vítají.
V realizaci projektu budeme pokračovat i v dalším roce.
Reprezentujeme naše město!!! – z projektových prostředků byla
hrazena účast tanečníků A.D.S. Company na Mistrovství Evropy
v tanečních disciplínách v Ostravě. Výsledkem bylo mimo jiné
i jedno 7. místo a dvě 8. místa.
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.

Projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ –
realizátorem je Moravskoslezský kraj za podpory z prostředků ESF
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně
odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského
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kraje s cílem podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu
a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity
jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických
pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci
se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj
gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Projekt „Rovný start 2016“- podpořen Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy ČR.
Aktivity projektu byly zaměřeny na rozvoj dětí i rodičovských
kompetencí zaměřených na zlepšení dětských schopností, znalostí
a dovedností s důrazem na jejich připravenost na nástup
do mateřské nebo základní školy.
Cílovou skupinou projektových aktivit byly romské rodiny s dětmi
ve věku od narození do 7 let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách
v Ostravě-Přívoze a v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Většinou s dětmi přicházely matky, ale aktivní byli i otcové.
Aktivity pomáhaly dětem snížit rizika jejich nedostatečné
připravenosti pro efektivní školní vzdělávání ve školách hlavního
vzdělávacího proudu. Pracovníci podporovali a připravovali děti,
aby zvládli budoucí požadavky mateřské nebo základní školy a stali
se rovnocennou součástí kolektivu většinových dětí. Velmi
prospěšná byla pravidelná logopedická cvičení s logopedickou
asistentkou.
Součástí projektu byly i různé akce, na jejich přípravě se rodiče
s dětmi aktivně podíleli (Dětský den, výlety, návštěvy knihovny,
Mikulášská besídka, burza šatstva a jiné).
Rozvojová setkání s rodinami se zabývala tématy jako je význam hry
pro psychický a sociální vývoj dítěte, zápisy do mateřských škol,

jak si vyřídit ODIS kartu, povinné předškolní vzdělávání a další.
Rodiče s dětmi a pracovníky navštěvovali MŠ Špálova
a MŠ Waldorfská. Společně s MŠ Špálova uspořádali výlet
za poznáním do Brna, kde navštívili Muzeum romské kultury
a vzdělávací park VIDA.
Do projektových aktivit se zapojilo více rodin, než jsme
předpokládali, jednalo se téměř o dvojnásobný počet.

Projekty realizované v Olomouckém kraji
Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“
- realizátorem je Olomoucký kraj za podpory z prostředků ESF
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky.
Cílem projektu je zajistit fungování sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi na Šumpersku.
Projekt vytváří podmínky pro prevenci sociálního vyloučení
a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
na území ORP Šumperk.

Projekt „SPOLEČNĚ v Hanušovicích 2016“ - podpořen
Úřadem vlády České republiky z programu Prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce.
Cílem projektových aktivit je podpořit sociální začleňování osob
žijících zejména na ubytovnách v Hanušovicích. Projekt realizujeme
s velkou podporou města Hanušovice a ve spolupráci s místními
institucemi i neziskovými organizacemi.
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Uspořádali jsme i 2 velké akce zaměřené zejména na děti a jejich
rodiny. V rámci akcí byla prezentována i romská kultura.

Dotace z rozpočtu města Hanušovice
Z dotace byla podpořena činnost pracovníků naší organizace
na území města Hanušovice.

Projekt „Příprava romských dětí a dětí ze sociálně
marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí
na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním
spirituálních potřeb“ (ROMSPIDO) – realizátorem je
Univerzita Palackého v Olomouci za podpory z prostředků ESF
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
V rámci projektu vzniklo v Hanušovicích centrum neformálního
předškolního vzdělávání Gombík pro děti od 3 do 6 let ohrožené
sociálním vyloučením za využití Montessori pedagogiky. Aktivity
projektu jsme však začali naplno realizovat až v roce 2017.

Projekt „S obědem je škola veselejší“ – podpořen
z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Hlavní aktivitou projektu je podpora školního stravování žáků
základních škol – v roce 2016 se jednalo o 134 podpořených dětí
na 12 školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Většina
z podpořených dětí byli žáci prvního stupně základní školy.
Ukázalo se, že díky možnosti stravování ve škole se zlepšila školní
docházka žáků i jejich příprava na vyučování, někteří žáci se naučili
správně stolovat a naučili se jíst některá jídla, na která z domova
nebyli zvyklí, navykli si nosit do školy pravidelně také svačinu.
U 52 % žáků došlo ke zlepšení školní docházky, v některých
případech i velmi výrazně.

Projekt „Boj s chudobou a prevence proti plýtvání
potravinami“ – naše spolupráce s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s.

Projekty realizované v obou krajích
Projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti“

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.

–

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,

Od roku 2010 jsme aktivními členy Potravinové banky v Ostravě, z. s.
Díky této spolupráci rozdělila naše organizace v roce 2016 mezi
162 potřebných jednotlivců nebo rodin 11 248 kg darovaných
potravin v hodnotě 442 829,- Kč, což je 2x více než v roce 2015.
S žádostmi o pomoc pro své klienty se na nás obracejí sociální
pracovníci úřadů i neziskových organizací z celé Ostravy.
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V roce 2016 také proběhl 4. ročník Národní sbírky potravin, jehož
jsme se s našimi dobrovolníky opět zúčastnili. Během jednoho dne
se nám podařilo získat formou darů více než 800 kg základních
potravin.
Koncem roku 2016 vstoupila naše organizace jako partner
Potravinové banky v Ostravě, z. s. do spolupráce při realizaci
projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším
osobám II“ v rámci Operačního programu potravinové a materiální
pomoci, který je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a
financován Fondem evropské pomoci nejchudším osobám a státním
rozpočtem České republiky.

Českou federací potravinových bank a Byznysem pro společnost,
z. s., která se konala 12. 11. 2016.
V průběhu roku 2016 pracovalo v naší organizace 17 dobrovolníků,
kteří odpracovali celkem 134 dobrovolnických hodin.

Činnosti v rámci
ochrany dětí

sociálně

právní

roku 2008 je naše organizace pověřenou osobou pro výkon
Odsociálně
právní ochrany dětí (SPOD) v Ostravě, od roku 2013
i v Šumperku.

Dobrovolnictví
obrovolnictví v naší organizaci má již svoji tradici – dobrovolníky
přijímáme pravidelně od roku 2009, kdy nám byla udělena
Ministerstvem vnitra ČR první akreditace dobrovolnické služby.

D

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 v délce 6 měsíců a více. Aktivity,
kterých se dobrovolníci účastní, jsou 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.
Naši dobrovolníci se také zapojují, společně s našimi zaměstnanci,
i do sběru potravin v rámci Národní potravinové sbírky, pořádané

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 2016 pracovníci individuálně poskytli podporu celkem
32 uživatelům (rodinám nebo samotným dětem). Další osoby
se účastnily besed a workshopů v rámci činnosti služeb KLUB-KO
a NZDM.
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KLUB-KO Ostrava
s oddělením sociálně právní ochrany dětí
Spolupracujeme
(OSPOD) ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. V rámci činnosti
SPOD pomáhali pracovníci 9 rodinám především s řešením
nevyhovujících bytových podmínek rodin a nedostačující péče o děti
ze strany rodičů (závislosti u rodičů). Pracovníci aktivně
spolupracovali se sociálními pracovníky OSPOD, účastnili se
případových konferencí, zajišťovali zprávy a nutné podklady
pro další spolupráci mezi rodinami a pracovníky sociálně právní
ochrany. Intenzivně působili v jednotlivých rodinách. Smyslem
těchto aktivit je komplexně řešit problémy v rodině a předejít tak
odebrání dětí z rodinného prostředí.
Rodinám doporučeným pracovníky oddělení SPOD úřadů
městských obvodů z celé Ostravy pracovníci poskytli i potravinovou
nebo hmotnou pomoc ze soukromých darů (ošacení, obuv, výbavu
pro děti).

KLUB-KO Šumpersko
rámci pověření výkonem SPOD se pracovníci věnovali 7
rodinám. Ke spolupráci byli ve většině případů oslovováni
oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v
Šumperku.
Pracovníci nejčastěji v rodinách řešili hospodaření, hledání
zaměstnání a bydlení a nezřídka také dluhovou problematiku.
Spolupracovali s rodinou na přípravě dětí na vstup do ZŠ, na učení
zdravého trávení volného času dětí, na školní přípravě. Účastnili se
případových porad a zpracovávali zprávy pro OSPOD.

V

V závažných a naléhavých případech poskytovali tyto služby
krátkodobě i velmi intenzivně (denně), např. při onemocnění
omezujícím pohyb rodiče.
Vedoucí pobočky je od 17. 3. 2016 členkou Komise pro sociálně
právní ochranu dětí města Šumperku. Pravidelně se účastní všech
jednání komise a může tedy pružně reagovat na požadavky OSPOD.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
SPOLEČNĚ-JEKHETANE
roce 2016 pokračovala spolupráce s orgány sociálně-právní
Vochrany
dětí - v rámci trojstranného kontraktu se pracovníci
zúčastňovali výchovných komisí a jednání na úřadech. Na žádost
pracovníků OSPOD pracovníci organizace vypracovávali posudky,
které se týkaly chování dětí v NZDM.
Pracovníci pomáhali při řešení výchovných nebo jiných potíží
souvisejících s problémy dětí, poskytovali jim nebo
zprostředkovávali poradenství při výchově a vzdělávání.
Dobrým příkladem je práce s uživatelem Pavlem, který po návratu
z diagnostického ústavu potřeboval podporu a pomoc v hledání
nových vhodných přátel, pomoc s nalezením nové školy, kde
by mohl dále studovat, a pomoc se znovuzačleněním se do kolektivu
vrstevníků nejenom v NZDM.
Pracovníci takto pomáhali 16 dětem v evidenci OSPOD.
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Příklady dobré praxe
Příběh paní Hany (Ostrava)
odina se třemi dětmi ve věku 3, 4 roky a 4 měsíce žije v azylovém
domě. Matka dětí měla problémy se závislostí a v důsledku toho
také se zajištěním péče o děti.
Pracovníci OSPOD a naší služby ve spolupráci s rodinou sestavili
individuální plán řešení situace rodiny. Matka s dětmi a přítelem
se pravidelně setkávají s pracovníky KLUB-KA, účastní se aktivit
v našem rodičovském centru. Dle slov matky jsou pro ni tyto
návštěvy velmi prospěšné. V prostředí azylového domu cítí úzkost,
naopak přátelská atmosféra, dostatek prostoru a příznivé podmínky
pro děti v rodičovském centru jí pomáhají v klidu se zamyslet
nad problémy rodiny a aktivně se podílet na jejich řešení.
V současné době rodiče ve spolupráci s našimi pracovníky usilují
o získání nájemního bytu.

R

Příběh rodiny Velkých (Šumpersko)
a pracovníky se obrátila sociální pracovnice městského úřadu
s tím, že by potřebovala pomoc pro jednu rodinu. Pracovníci
rodinu kontaktovali a dohodli s rodiči plán spolupráce.
Dům, ve kterém rodina žije, se nachází za hranicí obce,
na polosamotě u lesa. Do obce je to asi 2 km, do školy to mají děti
4 km. Není zde v blízkosti žádný obchod ani lékař, zastávka
autobusu je čtvrt hodiny pěšky. Volnočasové aktivity pro děti taktéž
chybí, spolužáci žijí v obci, mimo školu se tedy nekamarádí
a nestýkají.
Rodinu tvoří babička, dvě vnoučata a dvě nezletilé děti babičky.
Děti byly babičce svěřeny do péče z důvodu drogové závislosti

N

matky. Matka dětí původně žila v domě také, obývala s partnerem
druhé patro. Děti mají k babičce pěkný vztah, naopak o matce
se mnoho nezmiňovaly. Jedno z dětí mělo problémy s chováním
ve škole, obě nezvládaly učivo.
Pracovnice začala do rodiny pravidelně dojíždět a prospěch dětí
se velmi rychle zlepšoval. Ukázalo se, že babička nezvládá stres
z učení a na děti křičí, ty pak odmítají plnit úkoly.
Po několika měsících si obě zlepšily známky ve škole, babička byla
v psychické pohodě a již i sama zvládala domácí přípravu dětí. Děti
se zúčastnily i výletů pořádaných naší organizací a získaly tak
kontakty na děti z okolních obcí, se kterými jsou dále ve spojení
přes internet.
Vzhledem k tomu, že babička opakovaně sdělovala pracovnici
své problémy s dluhy, navrhla jí možnost spolupráce s naší
občanskou poradnou. Poradkyně byla v rodině třikrát, společným
úsilím se podařilo zmapovat situaci, oslovit exekutory a dohodnout
splátkové kalendáře.
Zpětná vazba od pracovnice SPOD byla velmi pozitivní, ve škole
téměř vymizelo problémové chování jednoho z dětí, prospěch
se výrazně zlepšil. Babička zvládá lépe hospodaření a sama
informovala pracovnici SPOD, jak jí služba pomohla.
Na základě vyhodnocení byla služba v rodině ukončena s tím,
že pokud se objeví situace, kterou bude potřeba řešit, může se
na nás babička obrátit sama, případně znovu pracovnice SPOD.
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Aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí a v pracovněprávních vztazích

Pracovněprávní vztahy:

organizace aktivně přispívá k ochraně životního prostředí
Naše
zejména v těchto oblastech:

k zajištění specializovaných odborných činností s malým objemem
odpracovaných hodin (psycholog, právník, logopedický asistent,
taneční lektor, metodik, údržba objektů apod.).

 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 spotřeby 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.

uzavíráme pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr.
Primárně
Dohody o provedení práce či pracovní činnosti využíváme pouze

Všichni pracovníci mají pružnou pracovní dobu a 25 dnů dovolené
v roce.
Členění pracovníků viz níže - Lidské zdroje.
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Lidské zdroje

Služba-činnost

Pracovní pozice

Počet
zaměstnanců
(roční průměr)

Vedení organizace

Terénní programy
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Občanská poradna

(roční průměr)

ředitelka

1

1,0

zástupkyně ředitelky

1

0,7

účetní

1

0,75

vedoucí služby

2

0,4

1,17

1,17

pracovník v sociálních službách

4

3,7

vedoucí služby

1

0,2

sociální pracovník

2

1,8

2,67

2,17

2

0,3

3,92

2,5

1

0,4

sociální pracovník

1,92

1,3

pracovník v sociálních službách

3,58

2,9

28,26

19,29

sociální pracovník

pracovník v sociálních službách
vedoucí služby
sociální pracovník
vedoucí služby

KLUB-KO

Pracovní úvazky

Celkem
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Výkazy organizace za rok 2016

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
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Výrok auditora

33

34

35

36

Spolupracující organizace a veřejné instituce

ARKA CZ, z. s., Ostrava

Agentura pro sociální začleňování - Ostrava

Armáda spásy Ostrava, Šumperk

Kancelář veřejného ochránce práv

Asociace občanských poraden

Knihovna města Ostravy - pobočky Vítkovice, Přívoz

CENTROM, z. s., Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí

Člověk v tísni, o. p. s.

Město Hanušovice

Nová šance, z. s. Ostrava-Hrušov

Město Šumperk

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, pobočka Ostrava

Městská policie Ostrava

Potravinová banka v Ostravě, z. s.

Policie České republiky

Renarkon, o. p. s., Ostrava

Probační a mediační služba ČR, středisko Ostrava

Salesiánské středisko volného času Don Bosco Ostrava

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy

Sdružení azylových domů v ČR, z. s.

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

SOS dětské vesničky, pobočka v Zábřehu
Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba – Úřad
městského obvodu
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě
Úřad vlády České republiky
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V roce 2016 nás podporovali
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Organizační struktura – SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Dozorčí rada

Správní rada

Ředitel

Občanská poradna
SPOLEČNĚJEKHETANE

pobočky
Ostrava
 vedoucí
 sociální
pracovníci

pobočka
Šumperk
 vedoucí
 sociální
pracovník

Účetní

Zástupce ředitele

Terénní programy
SPOLEČNĚJEKHETANE

KLUB-KO
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež SPOLEČNĚJEKHETANE

Technický úsek

pobočka
Ostrava

pobočky
Ostrava

pobočka
Šumperk

pobočka
Ostrava

pobočka
Šumperk

pobočky
Ostrava

 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

údržba

úklid
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Kontakty
Sídlo organizace:
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
Tel.: 596 136 609
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz

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

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, 778 059 313
E-mail: poradna@jekhetane.cz
Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk
Tel.: 725 101 815
E-mail: poradna.sumperk@jekhetane.cz

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE

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

U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 136 609, 725 055 465
E-mail: teren@jekhetane.cz

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.: 778 059 312
E-mail: teren.sumperk@jekhetane.cz

Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk
Tel.: 725 011 552
E-mail: rodina.sumperk@jekhetane.cz
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