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Vážení donátoři, kolegové, spolupracovníci a přátelé,

chtěla bych Vám všem, na tomto čestném místě, poděkovat za dobrou práci, podporu a snahu, kterou jste 
v uplynulém roce věnovali naší organizaci. Velice dobře si uvědomuji, že pracovní úspěchy, kterých jsme v roce 
2018 dosáhli, nejsou samozřejmé a bez Vašeho přispění by se nebyly podařily. 

Díky všem Vám, kteří jste nás jakkoli podporovali v roce 2018, za Váš lidský přístup k naší práci. 

S úctou

 Mgr. Helena Balabánová
 ředitelka SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Slovo úvodem
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Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zapsaná u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 
 dne 14. prosince 2013
Sídlo: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 68145209
DIČ: CZ68145209
Zastoupená: Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou
Web: http://jekhetane.cz/
E-mail: jekhetane@jekhetane.cz
Zakladatelé: Mgr. Helena Balabánová
 Božena Dudy-Koťová
 Lenka Martišová
 Jan Bongilaj
 PaedDr. Jan Eff enberger
Správní rada: PaedDr. Jan Eff enberger – předseda správní rady
 Mgr. Vlasta Geryková – členka správní rady
 Jan Bongilaj – člen správní rady
Dozorčí rada: Božena Dudy Koťová – předsedkyně dozorčí rady
 Lukáš Balabán – člen dozorčí rady 
 Irena Mrázková – členka dozorčí rady 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
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O nás
Kdo jsme a o co usilujeme

Dnešní organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., byla založena v roce 1998, jako malé občanské sdružení, 
skupinou romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Za více než 20 let nepřetržité existence prošla naše orga-
nizace formujícím vývojem do dnešní podoby velké obecně prospěšné společnosti, která působí ve dvou krajích 
České republiky. 

Vždy jsme usilovali o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti prostřednictvím poskytování soci-
álních 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 2018 byla v provozu naše střediska sociálních služeb 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 a online i z celé republiky.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. nemá organizační složku v zahraničí a nezřizuje žádné fondy.
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Předpokládaný vývoj činností 
v následujícím období

V roce 2018 došlo k  navýšení dlouhodobého majetku 
organizace odkoupením a  rekonstrukcí domu 
U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze, ve kterém organi-
zace ofi ciálně od března 2016 sídlí. Koncem roku 2017 
byl náš projekt Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-
JEKHETANE vybrán k  fi nancování v dotačním řízení 
IROP a faktická realizace projektu proběhla z části 
v roce 2018 a bude dokončena v roce 2019. 

Od realizace projektu očekáváme podstatně nižší pro-
vozní náklady. Zároveň je naším cílem zvýšit příjmy 
z doplňkových činností tak, abychom byli schopni 
v průběhu následujících let jednak splatit úvěr na koupi 
domu a částečně vyrovnat fi nanční ztrátu předchozích 
let. 

Pro příští období neplánujeme omezení žádné soci-
ální služby. V roce 2018 se nám podařilo, s podporou 
Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje, 
rozšířit službu nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-
dež do lokality „Jílová“ v Ostravě-Přívoze, kde podobné 
zařízení chybí a žije zde mnoho dětí a mladých lidí. Tuto 
aktivitu chceme v příštích letech zachovat.

V září 2018 jsme zahájili realizaci projektu SPOLU 2, 
který je fi nancován z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na podporu 
vzdělávání předškolního vzdělávání romských dětí. 
Projekt bude realizován do září roku 2021.

Podařilo se nám také zlepšit podmínky pro provoz 
služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
v Ostravě-Porubě na Dělnické ulici. V následujících 
letech se budeme snažit postupně zlepšit technické 
a materiální podmínky na střediscích ostatních slu-
žeb. Chceme vybudovat odpočinkovou místnost 
a kuchyňku pro zaměstnance, opravit zdravotech-
niku, opravit zabezpečovací systém v sídle organizace 
a vybavit nábytkem nové středisko NZDM na Jílové 
ulici v Ostravě-Přívoze.
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Poskytujeme sociální služby

V roce 2018 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 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.
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Naše další aktivity

Kromě registrovaných sociálních služeb realizujeme 
projekty zaměřené na práci se školními dětmi a rodi-
nami s malými dětmi žijícími v sociálně vyloučených 
lokalitách. Jedná se o motivační, informační a vzdělá-
vací 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. V roce 2018 
se do této ligy zapojily 4 týmy chlapců z našich níz-
koprahových zařízení.

V roce 2018 se nám podařilo otevřít volnočasové cen-
trum pro děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality 
v Ostravě-Přívoze. Konkrétně se jednalo o lokalitu ulice 
Jílová.

Další naší aktivitou byla realizace projektu SPOLU 2, 
který je zaměřen na podporu úspěšného zahájení před-
školního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevý-
hodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí 
v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. 

Působíme také na poli předávání zkušeností z naší 
praxe v poskytování sociálních služeb v sociálně vylou-
čených lokalitách a romské problematiky.

V našich sociálních službách absolvují praxi studenti 
středních škol. V této oblasti spolupracujeme se Střední 
školu prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. V roce 
2018 v naší organizaci absolvovali svou odbornou praxi 
studenti sociální práce vyšších odborných i vysokých 
škol, zejména z Vyšší odborné školy sociální Ostrava 
a Ostravské univerzity, fakulty sociálních studií. 

V roce 2018 jsme rovněž uspořádali 2. ročník velké 
kulturní akce SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ.
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Sociální služby 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.



Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Číslo registrace: 3256866

Místo poskytování služby: Božkova 969/65, 
Ostrava-Přívoz; Dělnická 20, Ostrava-Poruba

Okamžitá kapacita zařízení: 30 dětí v jednom zařízení

V roce 2018 jsme pokračovali ve větší míře v indivi-
duální sociální práci s jednotlivými uživateli sociální 
služby. Řešili jsme jejich nepříznivou sociální situaci 
a to zejména v oblasti školy a vzdělávání a základních 
dovedností. S uživateli jsme také řešili jejich vztahy 
a nevhodné chování k dospělým i k vrstevníkům. 
Rok 2018 jsme rozdělili do 12 tematických měsíců, 
ve kterých jsme se zaměřovali na specifi cká témata, 
která nejvíce ovlivňovala jejich nepříznivou sociální 
situaci a snažili jsme se tímto tuto nepříznivou soci-
ální situaci zmírnit a dalšími kroky dále ovlivňovat. 
Jednalo se především o besedy, projekce a indivi-
duální rozhovory. Uživatelé sociální služby se začali 
obracet na sociální pracovníky s problémy, které mají, 
např. trestné činy, kriminalita, hledání práce, chování, 
problémy ve škole a výchovné komise. Pracovníci 
v sociálních službách se nejvíce zaměřovali na rozvoj 
osobnosti a potřeb uživatelů.

V červnu 2018 došlo k rekonstrukci NZDM Poruba, a to 
tím, že byly celkově zrekonstruovány sociální hygie-
nická zařízení pro uživatele a zázemí pro pracovníky. 
Došlo k obnově kuchyně, kde nyní mohou uživatelé 
provádět nácvik základních domácích činností. 

NZDM Poruba uživatelé služby také přicházeli za pra-
covníky zejména s požadavkem o pomoc s problémy 
ve škole, ať se to týkalo výchovných problémů nebo 
problémů s prospěchem. Proto nastal zásadní nárůst 
intervencí právě v oblasti školní docházky a vzdělávání. 

Službu v roce 2018 vyhledávaly děti i z  jiných loka-
lit, zejména z Ostravy-Vítkovic, Radvanic, Moravské 
Ostravy a Hrušova. Hodně dětí do našeho zařízení 
dojíždělo z ulice Jílové a Cihelní, neboť v této oblasti 
nebyla žádná sociální služba pro děti a mládež, kde 
by mohly řešit své problémy. V důsledku těchto sku-
tečností naše organizace v roce 2018 otevřela na ulici 
Jílová centrum pro děti, které bylo zaměřeno na vol-
nočasové aktivity.

Oblíbenost a velká návštěvnost obou středisek NZDM 
je dána i aktivitami, které jsme pro děti a mládež při-
pravili. Dva úspěšné fotbalové týmy, které se pravidelně 
zapojují do fotbalové Don Boska ligy, skončili v červnu 
2018 na prvním a druhém místě. V září pro velký zájem 
vznikl třetí fotbalový tým skládající se z dětí žijících 
na ulici Jílová. Opět koncem roku se dva týmy chlapců 
umístili na prvních místech v kategorii mladších a star-
ších dětí. Děvčata i chlapci, kteří se věnují romským 
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a streetovým tancům měli v průběhu roku příležitost 
navštívit domovy pro seniory a dětské domovy v rámci 
celé České republiky se svým hudebně-tanečním pro-
gramem. Nejen, že měli možnost navštívit vzdálená 
města, ale také v rámci zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím se naučit správnému cho-
vání, vystupování na veřejnosti a základům etikety. 
Chlapci, kteří se věnují hip hopu a dalším streetovým 
tanečním stylům, úspěšně reprezentovali naše NZDM 
na postupových soutěžích i na mezinárodní úrovni, 
zejména na Mistrovství světa v hip hopu, které se konalo 
v říjnu v Polsku, a na Mistrovství světa v tanečních 
disciplínách, kde získali 3 tituly Mistrů světa. Velkým 
úspěchem bylo i vítězství děvčat v mezinárodní soutěži 
Ostravská pyramida v kategorii show dance. V nepo-
slední řadě chceme uvést i účast našeho uživatele 
v prestižní literární a výtvarné soutěži Romano suno, 
kde obdržel na slavnostním vyhlášení v Americkém 
centru v Praze 3. místo. 

Příklad dobré praxe

Příběh Tomáše

Tomáš navštěvuje speciální základní školu. Byla u něho 
diagnostikována středně těžká mentální retardace. 
Měl potíže s docházkou do školy, škola ho nebavila 
a nejraději by do školy vůbec nedocházel. Tato situace 
s ním byla řešena, neboť narušila i vztahy mezi ním 
a matkou, která se snažila o to, aby Tomáš do školy 
pravidelně docházel. Jeho klíčová pracovnice situ-
aci řešila tím, že po rozhovoru se souhlasem Tomáše 
byla kontaktována ředitelka základní školy. Tomáš měl 
zájem o individuální učební plán, ale tento návrh mu 
byl jako nevhodný vysvětlen, neboť dle znalostí jeho 
povahy a přístupu ke škole by nebyl schopen se při-
pravit na jednotlivé přezkoušení z mnoha předmětů. 
Návrhem klíčové pracovnice bylo, doučit se neklasifi -
kované předměty a dokončit řádně daný ročník. Toto 
s pomocí všech pracovníků NZDM zvládl, pravidelně 
docházel do NZDM, kde mu byla poskytnuta řádná 
pomoc s přípravou do školy. V současnosti navštěvuje 
poslední ročník základní školy bez problémů a s řádnou 
docházkou do školy.
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Projekty realizované službou

• NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2018

•  Dejte mi šanci tančit – fi nanční podpora tanečních 
tréninků a soutěží chlapce Z.B.

•  Pomozte mi splnit si svůj sen - fi nanční podpora 
tanečních tréninků a soutěží chlapce J.K.

•  Setkání vzájemného porozumění – 2. ročník pře-
hlídky umělecké tvorby dětí z nízkoprahových zaří-
zení v Moravskoslezském kraji

• Hudbou a sportem proti kriminalitě 

• Primární prevence v lokalitě „Jílová“

• Tančíme SPOLEČNĚ pro Ostravu

• Co tě sejří

• Vy rozhodujete, my pomáháme

13
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v číslech

Uživatelé služby NZDM

chlapci 
Poruba
28

dívky 
Přívoz

43

chlapci 
Přívoz 
82

dívky 
Poruba 

38

Intervence a kontakty NZDM

kontakty 
Poruba
3 146

intervence 
Poruba

2 113

kontakty 
Přívoz 
5 457

intervence 
Přívoz 
2 926

Oblasti řešených zakázek NZDM

základní dovednosti 

škola a vzdělání 

vztahy

 kriminalita

 zdraví a životospráva 

závislosti 

šikana a diskriminace 

víra, smysl života, spiritualita 

trávení volného času 

práce, brigáda 

                                                               36 %

                                                    29 %

                                18 %

            7 %

      4 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %
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Terénní programy 
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SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
v Ostravě

Číslo registrace: 9760673 

Místo poskytování služby: Moravská Ostrava a Přívoz 
(oblast ulic Hlučínská, Dobrovského, Palackého, 
Sokolská, Nádražní, Muglinovská, Cihelní, Jílová, 
Vaškova, Spodní aj.); Poruba (oblast ulic Dělnická, 
Skautská, Porubská aj.).

Okamžitá kapacita služby: 3 pracovníci

Služba Terénních programů se i v roce 2018 zaměřovala 
na pomoc osobám v nepříznivé životní situaci nebo 
osobám, které vedou rizikový způsob života či jsou 
rizikovým způsobem života ohroženy. Cílem služby 
bylo opětovně předcházet sociálnímu vyloučení osob 
nebo pomoc při jejich začleňování do společnosti. 
Pracovníci v minulém roce poskytovali základní sociální 
poradenství, zprostředkovávali kontakt se společen-
ským prostředím, pomáhali při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Služba byla poskytována v přirozeném prostředí uživa-
telů, doprovod jim byl poskytován dle nutné potřeby. 
Pracovníci podporovali uživatele k samostatnosti. 

I v tomto roce se Terénní programy podílely na spolu-
práci v rámci realizace Strategického plánu sociálního 
začleňování 2015-2018. V minulém roce jsme rovněž 
ukončili projekt krizového bydlení. V této oblasti jsme 
spolupracovali např. s Armádou spásy. 

V roce 2018 se uživatelé opětovně potýkali problémy 
s bydlením, které je často nekvalitní. V lokalitě bylo 
zjištěno, že někteří majitelé bytů nemají zkolaudovány 
byty k bydlení a nájemníci nemají nárok na Příspěvek 
na bydlení a lidem hrozila ztráta bydlení nebo zadlužo-
vání. Prioritně pracovníci pomáhali uživatelům nalézt 
byty, v ojedinělých případech bydlení v azylových 
domech nebo ubytovnách. Spolupráce s uživateli 
na ubytovnách trvá, kde pomáháme najít lidem lepší 
bydlení, nebo vyjednat s majiteli ubytoven lepší pod-
mínky bydlení. 

Pracovníci v minulém roce pokračovali v poskytování 
poradenství a pomoci při vyřizování sociálních dávek, 
vyhledávání lékařů, hledání zaměstnání a vyřizování 
dokladů. Při hledání zaměstnání došlo v roce 2018 
ke zvýšenému zájmu uživatelů o zaměstnání a více 
jich do práce nastoupilo. Pracovníci rovněž pomáhali 
s řešením mezilidských vztahů, fi nanční gramotností 
a hospodařením. I v roce 2018 se pracovníci účastnili 
Multidisciplinárních týmů pořádaných MMO, kde se 
setkávali se zástupci města Ostravy, PČR, MP Ostrava 
se zástupci NNO v Ostravě. 



Ve  dnech 4. - 6. 12. 2018 proběhla v  naší službě 
Inspekce sociálních služeb MPSV, která prověřovala 
poskytování sociální služby Terénních programů 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Inspekce proběhla s velmi 
dobrým výsledkem a to z 54 možných bodů jsme 
získali 53 bodů, kdy ve všech kontrolovaných bodech 
služba splnila své zákonné povinnosti a také nebylo 
uloženo žádné nápravné opatření. Tato situace nám 
potvrdila, že poskytujeme kvalitní sociální službu pro 
naše uživatele v souladu se Standardy kvality sociál-
ních služeb a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění.

Příklad dobré praxe

Příběh pana Josefa

Pan Josef bydlel se svou manželkou v jednopokojo-
vém bytě soukromého majitele společně s jejich tetou. 
Nájemní smlouvu s majitelem bytu měla uzavřenu jejich 
příbuzná. V domácnosti se po čase začaly vyskytovat 
neshody mezi jednotlivými členy rodiny a často se 
spory vyhrotily. Pan Josef se chtěl se svou manžel-
kou odstěhovat a bydlet odděleně od své tety. Celou 
situaci komplikoval také fakt, že jeho manželka má 
veřejného opatrovníka a je mentálně postižená. Terénní 
pracovnice s panem Josefem, na jeho žádost kontak-
tovali organizaci Armáda spásy, kde si manželé podali 
žádost na přidělení sociálního bytu a byli zařazení 

do pořadníku. V této době, ale nebyl žádný vhodný 
byt k dispozici. Po dohodě s panem Josefem začala 
pracovnice hledat byt přes realitní kanceláře a sou-
kromé majitele bytů. Po několika prohlídkách bytu, kde 
pan Josef nebyl úspěšný, se podařilo zajistit byt 2+KK 
v nově zrekonstruovaném domě v Ostravě-Přívoze. 
Pan Josef zde musel zaplatit pouze malou kauci, pode-
psal nájemní smlouvu a nastěhovali se. Manželé neměli 
do svého nového bytu žádné vybavení a také neměli 
dostatek fi nančních prostředků na zakoupení nového 
nábytku. Pan Josef společně s terénní pracovnicí hledali 
na internetových bazarech sedačku, postele, pračku 
apod., za co nejvýhodnější cenu. Pan Josef si vždy 
po telefonické domluvě zajistil odvoz věcí do svého 
bytu. Auto si zajistil se svým zaměstnavatelem, který 
mu umožnil jeho zapůjčení. V současné době se vztahy 
v rodině urovnaly a pan Josef řeší změnu opatrovníka 
pro svou ženu, kdy ho terénní pracovnice zkontak-
tovala s Občanskou poradnou organizace. V rodině 
dále probíhá spolupráce na řešení jejich hospodaření 
s fi nančními prostředky. 

18
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Příklad dobré praxe

Příběh paní Evy

Paní Eva bydlí v bytě 1+1 se svým mužem a dvěma 
dětmi ve vyloučené lokalitě. Vzhledem k tomu, že byt, 
ve kterém rodina paní Evy bydlí je nezkolaudovaný, 
dostává tak paní Eva snížené sociální dávky a snížil se 
tak celkový příjem rodiny. Paní Eva si z tohoto důvodu 
chtěla nalézt zaměstnání, aby zvýšila příjem rodiny 
a mohli si do budoucna fi nančně dovolit přestěhovat 
se do jiného bydlení. Paní Eva byla nejistá v tom, jak si 
práci hledat a proto se obrátila na terénní pracovnici, 
aby ji s hledáním zaměstnání pomohla. S asistencí 
pracovnice si pravidelně vyhledávala nabídky na inter-
netu, a protože neměla telefon, umožnila jí také reali-
zovat telefonní hovory s potenciálními zaměstnavateli 
v rámci konzultací. Paní Eva také pracovnici požádala 
o vytvoření e-mailové schránky a o pomoc při vypra-
cování profesního životopisu, který pak osobně roze-
slala na požádání potencionálnímu zaměstnavateli. 
Paní Eva byla pozvána na přijímací pohovor, kde byla 
doprovázena terénní pracovnicí. Pracovnice s paní 
Evou nacvičila možný průběh pracovního pohovoru. 
Tento pohovor úspěšně zvládla a byla přijata na pra-
covní místo pracovnice úklidu v prosperujícím hotelu 
v Ostravě. 

Paní Evu nové zaměstnání velice baví, dostala vizi pro 
zlepšení životní situace své rodiny a nadále úspěšně 
pracuje a snaží se současně šetřit fi nanční prostředky 

pro dohledné stěhování do nového, vhodnějšího byd-
lení, na kterém budou s terénní pracovnicí aktivně 
spolupracovat.

Projekty realizované službou

• Terénní programy 2018
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Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě v číslech

Uživatelé služby Ostrava

ženy 
151

muži 
41

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
1 466

intervence 
1 980

Oblasti řešených zakázek TP Ostrava

bydlení 

fi nanční podpora 

zaměstnání 

životní styl 

doklady 

dluhy 

vztahy 

veřejné služby 

vzdělání

                                                            40 %

                                             30 %

                     14 %

         7 %

  3 %

  3 %

2 %

1 %

1 %
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SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
v Šumperku 

Číslo registrace: 4672580

Místo poskytování služby: území obce s rozšířenou 
působností Šumperk (nejčastěji, Hanušovice, Staré 
Město, Šumperk, Sudkov, Jindřichov, Vojtíškov, Rapotín)

Okamžitá kapacita služby: 2 pracovníci

V  roce 2018 nejčastějším důvodem pro spo-
lupráci s  Terénními programy bylo hle-
dání vhodného bydlení a  pomoc při tvorbě 
rodinného rozpočtu. Pracovníci pomáhali uživatelům 
s  vyplňováním žádostí o  byty v  majetku města, 
podíleli se na  vyhledávání vhodných bytů 
k pronájmu a poskytovali doprovod k prohlídce bytu. 
Pracovníci vyhledávali vhodné nabídky zaměstnání, 
pomáhali uživatelům sestavit životopis a poučovali je 
o náležitostech pracovní smlouvy. I v roce 2018 nadále 
zůstávala významným tématem uživatelů dluhová pro-
blematika a pomoc při vyřizování sociálních dávek. 
V průběhu roku 2018 Terénní programy aktivně spo-
lupracovaly se službou SASRD zaměřenou na rodiny 
s dětmi od 0 do15 let a Občanskou poradnou, která 
nejčastěji poskytovala poradenství v dluhové oblasti.

V roce 2018 spolupráce Terénních programů s úřady 
a organizacemi probíhala nejčastěji formou dopro-
vodu na žádost uživatele či telefonickým kontaktem 
s příslušnou institucí nebo organizací. Doprovodem 
tak uživatel nabýval jistoty při jednání a získal komuni-
kační dovednosti, které využíval při dalších jednáních, 
u kterých již často není doprovod terénního pracovníka 
nutný. Narůstající počet spolupracujících organizací 
s Terénními programy může být šancí k dosáhnutí osob-
ních cílů uživatele. V roce 2018 nejčastěji spolupráce 
probíhala s MěÚ Hanušovice, MěÚ Šumperk, KLUB-KO 
a Občanskou poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE.

V minulém roce jsme na základě zvýšené poptávky 
o  naší službu ze strany uživatelů podali žádost 
na Krajský úřad Olomouckého kraje na navýšení pra-
covníků v příštím roce. Uspěli jsme také v projektu MAS 
Horní Pomoraví a získali nové auto pro poskytování 
terénní služby. 

Projekty realizované službou

• Služby sociální prevence v Olomouckém kraji



Příklad dobré praxe

Příběh paní Marie

Paní Marie navázala spolupráci se službou terénních 
programů při depistáži terénních pracovníků na uby-
tovně, kde bydlela. Paní Marie požádala pracovníky 
o pomoc při hledání nového vhodného bydlení, neboť 
bydlení na ubytovně se jí nelíbilo. Neměla tam totiž 
žádné soukromí, vyskytovali se tam švábi a neměla 
dobré vztahy s ostatními obyvateli ubytovny. Terénní 
pracovnice ji aktivně pomáhala s hledáním vhodného 
bydlení, předávala ji vhodné nabídky pronájmů a něko-
likrát ji poskytla pomoc při vyplňování žádosti o při-
dělení městského bytu. Na třetí podanou žádost ji 
byl přidělen městský byt, v domě, ve kterém město 
pronajímalo byty seniorům, kteří chtěli využít pomoc 
Charity Šumperk, jejíž pracovníci do domu pravidelně 
docházeli. Uživatelka zprvu projevila radost a nadšení 
z toho, že jí byl byt přidělen. V okamžiku, kdy mělo dojít 
k podepsání nájemní smlouvy, uživatelka začala nachá-
zet důvody, proč přidělený byt odmítnout. Terénní pra-
covnice uživatelku informovala o rizicích, které z jejího 
rozhodnutí plynou. I přes to se paní Marie rozhodla byt 
nepřijmout a terénní pracovnice ji poskytla pomoc při 
sepsání odmítnutí přiděleného bytu Radě města. 

Služby terénních programů jsou dobrovolné a pra-
covníci vždy respektují rozhodnutí a názor uživatele. 
Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.
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Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku v číslech

Uživatelé služby Šumperk

ženy 
57

muži 
24

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
433

intervence 
738

Oblasti řešených zakázek TP Šumperk

bydlení 

fi nanční podpora 

zaměstnání 

životní styl 

vzdělávání

dluhy 

vztahy 

veřejné služby 

                                                        38 %

                          18 %

                   13 %

                     15 %

      4%

             9 %

 2 %

1 %
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Občanská poradna 
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SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
v Ostravě

Číslo registrace: 5344963

Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-
Přívoz; Dělnická 20, Ostrava-Poruba

Okamžitá kapacita služby: 2 pracovníci

Pracovnice občanské poradny v roce 2018 opět řešily 
především zakázky z oblasti dluhového poradenství. 
Za rok 2018 bylo podáno 34 návrhů na povolení oddlu-
žení, což je o 11 více než v roce 2017. Všechny návrhy 
na povolení oddlužení byly povoleny. Kromě návrhů 
na oddlužení pomáhaly poradenské pracovnice se sjed-
náváním splátkových kalendářů, zastavování exekucí 
a poskytovaly veškeré dluhové poradenství. 

Další část zakázek v roce 2018 tvořily mezilidské, pře-
devším rodinné vztahy. Pracovnice řešily s uživateli 
životní situace jako je rozvod manželství, svěření dítěte 
do náhradní péče, problémy v oblasti placení výživného 
atd. Poradkyně v těchto případech poskytovaly nejen 
základní a odborné sociální poradenství, ale pomáhaly 
se sepisováním návrhů na soud, odvolání a žalob.

Další zakázky se týkaly poradenství z oblasti sociál-
ních dávek, spotřebitelství, pracovněprávních vztahů 

a dalších. Poradkyně se v roce 2018 často setkávaly 
s nespokojeností uživatelů žádajících o Příspěvek 
na péči. Jednalo o příliš dlouhé lhůty při vyřizování 
tohoto příspěvku. Poradkyně s  uživateli dokonce 
ve dvou případech kontaktovaly veřejného ochránce 
práv, aby sjednal nápravu. I přes veškerou snahu, pro-
blém stále přetrvává, zvlášť u seniorů.

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava 
je členem Asociace občanských poraden. V rámci pro-
jektu AOP „Dluhové poradenství“ poradkyně uspořádaly 
v minulém roce 6 seminářů na téma fi nanční gramotnost 
a dluhové poradenství. Semináře se konaly 2x ve věznici 
Ostrava Heřmanice, 2x v prostorách naší organizace pro 
naše uživatele a obyvatele lokality Ostrava-Přívoz a jednou 
na Střední škole profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě-
Porubě pro studenty druhých a třetích ročníků.

V rámci projektu „Proč zrovna já“ pracovnice posky-
tovaly poradenství obětem trestných činů. V roce 
2018 to bylo 18 obětí, které využily služby občanské 
poradny. Jednalo se především o pomoc při vymáhání 
škody a v několika případech také o řešení domácího 
násilí. V této oblasti poradkyně aktivně spolupraco-
valy s Týmem pro oběti. S týmem se setkávaly jed-
nou měsíčně, kde společně řešili jednotlivé kazuistiky 
a navzájem si sdělovali své zkušenosti s ostatními 
zástupci organizací zapojených v projektu.
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Projekty realizované službou

• Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2018

• Jde to i bez dluhů 2018

Příklad dobré praxe

Příběh paní Aleny

Paní Alena navštívila občanskou poradnu v dopro-
vodu sociální pracovnice organizace MENS SANA, 
z. s. která pomáhá lidem s duševním onemocněním. 
Paní Alena se sociální pracovnici svěřila, že ji přišlo 
usnesení o exekuci na 1 500 000	Kč. Paní Alena měla 
sjednané již dva splátkové kalendáře na menší částky 
a nechápala, proč má další exekuci. Její sociální pra-
covnice ji tedy zprostředkovala kontakt s naší občan-
skou poradnou.

Poradenská pracovnice z usnesení zjistila, která spo-
lečnost je v této exekuci věřitelem. Jednalo se o spo-
lečnost zabývající se prodejem realit. Z rozhovoru 
poradkyně s paní Alenou vyplynulo, že ji před lety 
kontaktovali pracovníci této společnosti a nabídli ji 
půjčku. Paní Alenu tehdy zaskočili u ní doma a naléhali, 
aby s nimi podepsala smlouvu. Paní Alena má vzhledem 
ke svému onemocnění sníženou rozlišovací schopnost 
a neumí se bránit před manipulací. Pracovníci ji nechali 

podepsat smlouvu, ve které paní Alena, aniž by to tušila, 
přepsala na společnost svou nemovitost v hodnotě 
1 500 000	Kč. Půjčku paní Alena splácela přibližně 
rok, když se dostala do potíží a požádala společnost 
o splátkový kalendář. K jejímu překvapení ji společnost 
sdělila, že prodá její nemovitost.

Paní Alena se obrátila na soud, který rozhodl, že se 
stala obětí podvodu, společnost měla paní Aleně vrátit 
1 500 000	Kč z prodeje a pracovníci, kteří s paní Alenou 
jednali, byli odsouzeni k podmínečnému trestu odnětí 
svobody. Paní Alena obdržela peníze a doplatila zbytek 
půjčky, která ji byla poskytnuta.

Hned po tomto zjištění poradkyně zprostředkovala 
telefonický hovor s kanceláří dotyčného exekutora. 
Paní Alena v telefonu sdělila pracovnici exekutorské 
kanceláře, že má rozhodnutí soudu a společnosti již 
nic nedluží. V telefonu bylo paní Aleně řečeno, že exe-
kuce je stále platná a rozsudek je nezajímá. Poradkyně 
doporučila sepsat návrh na odklad a zastavení exe-
kuce a příslušné usnesení přiložit. Paní Alena souhlasila 
a požádala poradkyni o pomoc se sepsáním. Poradkyně 
sepsala návrh, okopírovala usnesení a paní Alena ode-
slala vše na Exekutorský úřad. Poradkyně probrala 
s paní Alenou další postup a sdělila ji, že pokud exeku-
tor nebude souhlasit se zastavením exekuce, podstoupí 
celou věc soudu, který rozhodne. 

Za necelý měsíc paní Alena opět navštívila občanskou 
poradu a sdělila poradkyni, že exekuce byla zastavena 
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přímo exekutorem na  základě návrhu sepsaného 
poradkyní. Paní Alena je i nadále uživatelkou služby, 
poradkyně ji i nadále poskytuje dluhové poradenství, 

a společně pracují na splacení všech závazků paní 
Aleny.
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Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě v číslech

Uživatelé služby Ostrava

ženy 
304

muži 
170

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
272

intervence 
1 926

Oblasti řešených zakázek OP Ostrava

dluhy 

rodinné právo a vztahy

dávky

bydlení 

pracovní právo 

trestní právo 

občansko právní vztahy 

ochrana spotřebitele

                                                            59 %

             10 %

      6 %

     5 %

     5 %

     5 %

   4 % 

2 %
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Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
v Šumperku

Číslo registrace: 6804682

Místo poskytování služby: Hlavní třída 13/3, Šumperk

Okamžitá kapacita služby: 1 pracovník

Již několik let je služba Občanské poradny využívána 
především lidmi, kteří se dostali do problémů se splá-
cením svých závazků. Dluhové poradenství tak dlouho-
době tvoří více než polovinu všech řešených zakázek. 
V roce 2018 to bylo více než 220 případů. Pracovnice 
poradny poskytuje komplexní dluhové poradenství, 
poradna je akreditována na pomoc se zpracováním 
a podáváním návrhů.

V roce 2018 byly opět pořádány besedy a přednášky 
pro školy i veřejnost. Rozšiřování fi nanční gramotnosti 
vnímáme jako důležitý úkol pro naši poradnu. Nastavili 
jsme si také spolupráci s Úřadem práce Šumperk, kde 
jsme v rámci jejich projektů pořádali přednášky pro 
uchazeče o zaměstnání o dluzích, exekucích a oddlu-
žení a jejich dopadu na mzdu ve chvíli, kdy budou 
zaměstnáni.

Občanská poradna se v roce 2018 připojila k Okresnímu 
soudu Šumperk s dodržováním Cochemské praxe. 
Návrhy na výchovu a výživu dětí tedy sepisujeme 
rodičům pouze v případě, že jsou schopni uzavřít 
dohodu. Cesta dohody je nejlepší možné řešení pro 
dítě a dohoda je závazná i bez soudního rozhodnutí.

V  roce 2018 oslovilo poradnu s  žádostí o podání 
informací k  insolvenci 58 uživatelů. Z  těchto pak 
s  námi na  přípravě návrhu začalo spolupracovat 
32 uživatelů. 8 uživatelů se rozhodlo v návrhu nepo-
kračovat, nebo přestali s  poradnou komunikovat. 
3 uživatelé vyčkají na novelizaci zákona o insolvenci, 
15 návrhů bylo schváleno, ostatní návrhy se začaly 
připravovat na přelomu roku a je v nich pokračováno. 

V roce 2018 tvořilo přibližně 58% všech intervencí 
pomoc s řešením dluhové problematiky. Více byla 
zastoupena i  pomoc v  oblasti občanskoprávních 
vztahů, problematika bydlení (pomoc při uzavírání či 
ukončení nájemních smluv), dále pak rodinné a trestní 
právo.



Projekty realizované službou

• Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

• Dluhové poradenství 

• Realizace poradenství a podpory pro seniory

Příklad dobré praxe

Příběh paní Jiřiny

Paní Jiřina se na poradnu obrátila telefonicky poprvé 
na konci roku 2016 poté, co napsala dopis veřejnému 
ochránci práv a ten jí předal kontakt na nás. Paní Jiřina 
v té době měla 96 let a již nebyla natolik fyzicky zdatná, 
aby poradnu navštívila. Poradkyně tedy začala dochá-
zet k ní domů.

Paní Jiřina v minulosti uzavřela darovací smlouvu s paní 
Annou, které darovala 500 000	Kč převodem na účet 
za to, že paní Anna k ní bude docházet, bude jí pomá-
hat a jednou zajistí pohřeb. Paní Anna však dle klientky 
smlouvu nedodržela, o paní Jiřinu nepečovala a tak 
chtěla dar zpět. 

Poradkyně vysvětlila paní Jiřině úskalí darovací smlouvy 
i obtížnost požadavku na vrácení daru. Nicméně zajistila 
korespondenci s paní Annou, ve které ji vyzývaly k vrá-
cení daru. Ta však o vrácení daru nechtěla slyšet. Sdělila, 

že k paní Jiřině chodila, pečovala o ní až do doby, 
než sama vážně onemocněla a pak po chemoterapii 
opět návštěvy chtěla dělat, avšak paní Jiřina již na ně 
nechtěla přistoupit. Nevidí tedy žádné své pochybení 
a dar vracet nebude.

Poradkyni kontaktovala i paní Anna a sdělila svou 
verzi příběhu, žádnou vinu necítí, ale v této situaci se 
rozhodla darovací smlouvu zrušit. Poradkyně s tímto 
kontaktovala paní Jiřinu a následně sepsala dokument 
Zrušení darovací smlouvy, který obě strany podepsaly. 
Ani poté však paní Anna nehodlala vrátit větší část 
daru. Poradkyně vysvětlila paní Jiřině, že v  tomto 
případě se bude muset obrátit na soud a že by bylo 
vhodné, aby si zajistila právního zástupce. Nicméně 
žalobu sepsala po dohodě s paní Jiřinou ještě porad-
kyně. Následně poradkyně vytiskla seznam právních 
zástupců v Šumperku, kteří se danou problematikou 
zabývají a donesla ho paní Jiřině, aby si vybrala práv-
ního zástupce, kterého by chtěla oslovit. Paní Jiřina si 
tedy vybrala a poradkyně jej osobně navštívila, aby mu 
vysvětlila situaci a zjistila, zda by paní Jiřinu zastupo-
val. Tento na to přistoupil a poradkyně ho po dohodě 
doprovodila k paní Jiřině, aby s ní sepsal smlouvu a zís-
kal podklady pro případ. Právní zástupce se paní Jiřině 
zamlouval a smlouvu s ním na zastupování v dané věci 
podepsala. Právní zástupce ocenil práci poradkyně, 
kdy tato nejen zajistila všechny podklady, ale přede-
vším zajistila sepsání odstoupení od darovací smlouvy 
ve všech bodech, kterou podepsaly paní Jiřina i paní 
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Anna. Právní zástupce sdělil, že s tímto je velmi prav-
děpodobné, že soud rozhodne o povinnosti paní Anny 
dar vrátit. 

Právní zástupce komunikoval se soudem i s právním 
zástupcem protistrany a nakonec došli k návrhu dohody 
o vrácení větší části daru. V první polovině roku 2018 
tedy měla paní Jiřina dar zpět. Poradkyně byla u všech 
návštěv právního zástupce u paní Jiřiny a ta nakonec 
na dohodu přistoupila. Právní zástupce jí také nabídl, 
že si vezme sníženou odměnu a to jen 5 000	Kč což 
paní Jiřinu potěšilo.

Paní Jiřina oslaví již 98. narozeniny a to téměř v plném 
zdraví. Ví, že dary se dávají s rozvahou a že i senior 
v jejím věku má možnost se bránit a domáhat se práva. 

FOTO
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Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku v číslech

Uživatelé služby Šumperk

ženy 
120

muži 
82

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
263

intervence 
488

Oblasti řešených zakázek OP Šumperk

dluhy 

obč. právní vztahy

bydlení

rodina a mezilidské vztahy 

trestní právo 

pracovní právo 

dávky

                                                            58 %

               11 %

             10 %

         8 %

   4 %

2 %

2 %
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KLUB-KO v Ostravě 
(Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi)
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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

V  roce 2018 naše služba poskytovala nejčastěji 
aktivity spojené s  výchovou k  rodičovství (péče 
o dítě, jak vést dítě ke vzdělávání, chování ve spo-
lečnosti, jak podporovat rozvoj dítěte přiměřený 
jeho věku apod.), dále aktivity vedoucí ke zlepšení 
hospodaření a vedení domácnosti (nácvik hospo-
daření, zapojení dětí do činností v domácnosti, zvy-
šování fi nanční gramotnosti), podpora při vyřizování 
osobních záležitostí (doprovody na úřady, k  lékaři, 
pomoc při vyplňování formulářů apod.), realizo-
vána byla také skupinová motivační setkávání rodičů 
s dětmi a osvětové aktivity. 

Proběhlo 8 besed a  8 akcí v  rozličných oblas-
tech - hygiena, zdraví, vývoj dítěte, návštěvy 
knihovny, smysluplné trávení volného času, 
stravování, předškolní příprava a  zápis do  MŠ 
a ZŠ apod. Celkem službu využilo 70 rodin. Služba byla 
poskytnuta rodinám s dětmi/dítětem ve věku 0-15 let 
v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj 

dítěte a kterou není rodina schopna řešit vlastními 
silami. 

Nejčastěji jsme pomáhali řešit problémy v oblasti roz-
voje rodičovských dovedností, posilování rodičovské 
role a rodičovských kompetencí, znalost vývojových 
potřeb dítěte, prevence zanedbávání dětí, podpora 
dobrých vztahů v rodině, péče o dítě se specifi c-
kými potřebami, úprava prostředí vhodného pro 
zdravý vývoj dítěte aj.; hospodaření rodiny a vedení 
domácnosti, sociální dávky, rodinný rozpočet, učení 
šetrnosti a hospodárnosti aj.; zdraví, zdravotnictví 
a  životospráva, zajištění zdravotní péče 
(absence praktického lékaře pro děti, objednání 
a doprovod k vyšetření, vyhledání specializované péče), 
podpora zdravého životního stylu, osvěta v oblasti 
hygieny, zdraví aj. 

Projekty realizované službou

• KLUB-KO 2018

• S obědem je škola veselejší

• Rozvojové aktivity pro rodiny s dětmi
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Příklady dobré praxe

Příběh paní Aničky

Rodina se čtyřmi dětmi žije v sociálně vyloučené loka-
litě. Dcera paní Aničky žila v ústavní péči. Pracovnice 
pravidelně docházela do rodiny a usilovala o aktivi-
zaci rodiny a zlepšení podmínek v rodině, vhodné pro 
navrácení dcery paní Aničky do rodiny. Paní Anička 
aktivně spolupracovala s pracovnicí KLUB-KA, a snažila 
se splnit podmínky a doporučení pracovnice oddělení 
sociálně právní ochrany dětí. Rodina paní Aničky se 
zúčastnila případové konference, kde se k situaci rodiny 
a dcery paní Aničky vyjádřili zástupci všech zúčastně-
ných stran (rodina, oddělení sociálně právní ochrany 
dětí, dětský domov, nezisková organizace). Na základě 
vyhodnocení a vyjádření jednotlivých stran, soud roz-
hodl, že se dcera paní Aničky vrátí zpět ke své rodině.

Příběh paní Lucie

Rodina se svými šesti dětmi žije v sociálně vyloučené 
lokalitě. Rodina žila na ubytovně v nevyhovujících pod-
mínkách. Pracovnice pravidelně docházela do rodiny 
a snažila se rodinu aktivizovat, aby zlepšila své životní 
podmínky a své kompetence ve směru hospodaření. 
Paní Lucie aktivně spolupracovala, snažila se dodržovat 
a plnit vše na čem se s pracovnicí dohodla. Pracovnice 
motivovala partnera paní Lucie, aby začal pracovat 
a tím zvýšil příjem rodiny. Partner paní Lucie začal v září 
2018 pracovat. Rodina byla schopna ušetřit na kauci 
a od února 2019 se rodina přestěhovala do vhodného 
pronajatého bytu 3+1, kde pravidelně platí nájem. V sou-
časnosti rodina usiluje o adekvátní vzdělávání svých 
dětí.
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KLUB-KO v Ostravě v číslech

Uživatelé služby Ostrava

děti 
181

rodiny 
70

ženy 
67

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
1 006

intervence 
2 388

Oblasti řešených zakázek KLUB-KO Ostrava

vzdělání dětí 

hospodaření a vedení domácnosti 

zdraví, životospráva 

dluhy 

komunikační dovednosti 

problematické rodinné vztahy 

kontakt rodiny s dítětem v NRP  

zdravé trávení volného času dětí 

veřejné služby

                                                           40 %

                                                33 %

               11 %

       5 %

     4 %

     4 %

  2 %

1 %

1 %

muži 
3
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KLUB-KO na Šumpersku 
(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

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO 
poskytuje sociální služby rodinám s dětmi ve věku 
0-15 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 
která může ohrozit vývoj dítěte a kterou rodiny nejsou 
schopny řešit vlastními silami. Služba je poskytována 
převážně terénní formou v přirozeném prostředí uži-
vatelů služeb, přímo v jejich domácnostech. Služba 
provozuje také volnočasové aktivity vždy ve čtvrtek 
v odpoledních hodinách. V roce 2018 byla poskytována 
školní příprava ambulantní formou dětem z Hanušovic 
v zázemí centra neformálního předškolního vzdělávání 
GOMBÍK, která byla pro nedostatek zájmu zrušena 
a nadále školní příprava probíhá pouze v domácnos-
tech uživatelů. Velká část sociální práce a doprovod-
ných aktivit stále probíhá na území města Hanušovice 

a Starého Města, kde byla v roce 2018 po službě nej-
větší poptávka. Svou působnost jsme rozšířili do obce 
Oskava, kde služba aktuálně pracuje ve dvou rodinách.

V rámci KLUB-KA Šumperk jsme v roce 2018 poskytli 
službu 27 rodinám. V 70% rodin, kterým byly v roce 
2018 poskytnuty služby SAS, je 3 a více dětí. 

V roce 2018 nejčastěji pracovníci s uživateli řešili pro-
blematiku vzdělávání dětí a zdravého trávení jejich 
volného času a podporu a pomoc v  rozvoji jejich 
základních dovedností. Další poskytovanou službou 
bylo hospodaření a vedení domácnosti. Oproti před-
chozím rokům tak rodiny projevily větší zájem o řešení 
rodičovských dovedností, které byly v minulosti spíše 
okrajovou problematikou. Je zde tedy vidět posun 
v uvědomění si své odpovědnosti za děti a fungování 
rodiny jako celku. 

V minulém roce měly děti uživatelů možnost zúčast-
nit se několika akcí, z nichž jedna byla fi nancována 
z programu Olomouckého kraje Podpora integrace 
romských komunit. Děti tak měly možnost navštívit 
Romské muzeum a Vida park v Brně. Romský festival 
z programu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu 
začleňování nebyl z důvodu zhoršených vztahů s před-
staviteli města Hanušovice, uskutečněn.
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Příklad dobré praxe

Příběh rodiny Novotných

Rodina Novotných se čtyřmi dětmi se obrátila na naší 
službu s cílem najít obstojné bydlení. V průběhu řešení 
se rodina rozhodla využít i služby KLUB-KO, kde byla 
cílem předškolní a školní příprava dětí. Pracovníci služby 
KLUB-KO se tedy věnovali předškolní a školní přípravě 
a celkové aktivizaci rodiny. Dnes jsou již patrné určité 
úspěchy. Nejmladší dcera i přes to, že nenavštěvovala 
žádné předškolní zařízení, nemá ve škole žádné pro-
blémy a má skvělé výsledky. Dalším 2 starším dcerám 
pomáhali pracovníci v učivu, motivovaly je k lepším 
školním výsledků, tak aby nemusely opakovat ročník. 
Pracovníci se snažili na celou rodinu působit také v tom 
smyslu, aby nejmladší dcera překonala svůj strach ze 
začlenění do kolektivu vrstevníků. Zdá se, že i v tomto 
směru došlo k mírnému zlepšení, a to zejména díky 
tomu, že se dceři daří ve škole, a že si matka uvědomila 
i slovně ocenila naše zásluhy v tomto směru. Také jsme 
se snažili působit na matku, aby dala nejmladšího syna 
do nějakého kolektivního zařízení, jelikož bylo očividné, 
že je kvůli chybám ve výchově neschopný fungovat 
v kolektivu, kde nebude vše po jeho. Po usilovné práci 
pracovníků se matku podařilo přesvědčit a nejmladší 
syn nastoupil do povinného posledního roku mateřské 
školy. Rodinu se podařilo v rámci možnosti aktivizovat, 
což probíhá i nadále.

Projekty realizované službou

• Služby sociální prevence v Olomouckém kraji 

• S obědem je škola veselejší

• Dotace z rozpočtu města Hanušovice



40

KLUB-KO na Šumpersku v číslech

Intervence a kontakty Šumperk

Uživatelé služby Šumperk

kontakty 
704

intervence 
1 239

Oblasti řešených zakázek KLUB-KO Šumperk

podpora vzdělávání dětí 

zdravé trávení volného času dětí 

základní dovednosti dětí 

hospodaření a vedení domácnosti 

rodičovské dovednosti 

náhradní rodinná péče 

vztahy 

zdraví, životospráva 

rodinné a občanské právo, doklady

                                                           65 %

             9 %

          7 %

        6 %

      5 %

    3 %

  2 %

1 %

1 %

děti 
76

rodiny 
27

ženy 
24

muži 
3
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Projekty organizace realizované 
v roce 2018 

Kromě registrovaných sociálních služeb, které 
jsou z  podstatné části hrazeny z  dotací krajů 
(Moravskoslezského a Olomouckého), poskytova-
ných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a z pro-
středků statutárního města Ostravy, realizuje naše 
organizace i aktivity fi nancované 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 dofi nancování pro-
vozních nákladů nezbytně nutných k poskytování 
služeb, nebo doplňují a rozvíjejí námi poskytované 
sociální služby.

Projekty fi nancované 
z prostředků Evropské Unie

Investiční projekty 

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
(REG. Č.:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364)

Záměrem tohoto projektu je zakoupení a rekonstrukce 
nemovitosti k poskytování sociálních služeb. Cílem pro-
jektu je vybudování střediska služeb sociální prevence 
na rozhraní dvou sociálně vyloučených lokalit hustě 
osídlených sociálně vyloučenými nebo sociálním vylou-
čením ohroženými obyvateli v Ostravě-Přívoze. Projekt 
je fi nancován Evropskou Unií (ze strukturálního fondu 
ERDF) ve výši Kč 6 027 853,41 a státním rozpočtem 
České republiky ve výši Kč 709 159,22.

Dnem 24. 5. 2018 byla ukončena 1. etapa výše 
uvedeného projektu, která nese název: Příprava 
podmínek pro realizaci projektu a  zahájení rea-
lizace projektu. Cílem této etapy bylo převe-
dení nemovitosti – budovy na  adrese  U  Tiskárny 
515/3  v  Ostravě do  vlastnictví naší organizace 
za účelem vytvoření trvalého zázemí pro poskytování 
tří sociálních služeb v Ostravě-Přívoze. 
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První etapa projektu trvala od října 2016 do května 2018. 
Její součástí byla příprava projektové žádosti, vyjedná-
vání s vlastníkem nemovitosti o podmínkách prodeje 
budovy, vyjednávání s úvěrující bankou o schválení 
úvěru k předfi nancování projektu, zpracování projektové 
dokumentace k základní rekonstrukci budovy a vlastní 
realizace odkupu nemovitosti – budovy U Tiskárny 
515/3 v Ostravě do vlastnictví naší organizace.  

Od 15. 10. 2018 započala II. etapa projektu – základní 
rekonstrukce budovy. Projekt bude ukončen k datu 
30. 6. 2019. 

Koncem roku 2018 jsme úspěšně ukončili realizaci 
projektu BUDEME VÁM BLÍŽ – AUTO PRO TERÉNNÍ 
SLUŽBY (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334)

Cílem tohoto projektu byl rozvoj a zefektivnění soci-
ální práce tří služeb sociální prevence poskytovaných 
pracovníky naší organizace uživatelům žijícím v obcích 
na území Horního Pomoraví. Pro terénní služby jsme 
zakoupili 9 místný, víceúčelový vůz k převozu zaměst-
nanců organizace, uživatelů i nákladu. Dne 25. září 2018 
byla uzavřena kupní smlouva s vítězným dodavatelem 
Auto Centrum Olomouc s. r. o., Horní Lán 1, 779 00 
Olomouc, IČ 25744631 na dodávku vozu značky WV 
T6 Kombi 2,0 TDI za Kč 888 000,- a 30. listopadu 
2018 jsme automobil slavnostně převzali, za účasti 
vedoucího pracovníka SCLLD MAS Horního Pomoraví 
Mgr. Karla Hoška. Od 3. prosince 2018 už auto slouží 
pracovníkům služeb sociální prevence na pobočce 

naší organizace v Šumperku.  Dovolím si poděkovat 
na tomto místě Nadaci rozvoje občanské společnosti, 
Praha za pomoc a důvěru ve formě návratné fi nanční 
pomoci, díky které jsme mohli uskutečnit koupi slu-
žebního vozu. 

Tento projekt je fi nancován Evropskou Unií (ze struk-
turálního fondu ERDF) ve výši Kč 937 965,40. 

Neinvestiční projekty

SPOLU2 (CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945)

Tento projekt byl podpořen v OP VVV a byl zahá-
jen v září 2018. Cíle projektu SPOLU 2 jsou zaměřeny 
na podporu úspěšného zahájení vzdělávání dětí ze 
socioekonomicky znevýhodňujícího a kulturně odliš-
ného prostředí, žijících v  městské části Moravská 
Ostrava a Přívoz. Aktivity projektu jsou zaměřeny 
na otevření cesty dětem z cílové skupiny do mateřské 
školy odbouráváním bariér na straně romských rodin 
i na straně pedagogů z partnerských mateřských škol, 
skrze pozitivní komunikaci mezi neformálním před-
školním centrem a mateřskými školami působícími 
v lokalitě, motivováním rodičů a dalšími aktivitami. 
Projekt bude ukončen v září 2021.
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Podpora inkluze v  Moravskoslezském kraji“ 
(CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247) 

Realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj. Projekt 
je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kul-
turně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách 
Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit 
tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabrá-
nit 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 gramot-
ností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání. 
Projekt bude ukončen v září 2019.

Příprava romských děti a děti ze sociálně margi-
nalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí 
na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledně-
ním spirituálních potřeb“ (ROMSPIDO), (CZ.02.3.61/
0.0/0.0/15_007/0000185). Realizátorem je Univerzita 
Palackého v Olomouci za podpory z prostředků ESF 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem 
projektu realizovaného od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2019 
byla práce s dětmi ve věku 3–6 let, které nenavštěvují 
mateřskou školu, působení na jejich emoční dozrá-
vání a socializaci a také jejich předškolní vzdělávání 
v duchu Montessori pedagogiky tak, aby tyto děti 
zvládly přechod do základní školy a byly v ní úspěšné. 

Byla využívána i metoda Feuersteinovo instrumentální 
obohacování (Učíme se učit).

Projekty podpořené 
Moravskoslezským krajem

II. etapa realizace investičního projektu Dům sociálních 
služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE – základní rekon-
strukce budovy U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze 
– byla fi nančně podpořena Moravskoslezským kra-
jem formou investiční dotace ve výši Kč 614 600,- 
v  Programu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v MSK na rok 2018. Projekt byl sice 
podpořen také ve výzvě č. 30 IROP, SC 2. 1 Zvýšení kva-
lity a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální 
inkluzi dotací EU (strukturální fond ERDF + státní roz-
počet ČR) v celkové výši Kč 6 737 012,63. Odhadované 
náklady projektu jsou však mnohem vyšší. Bez fi nanční 
podpory, kterou nám poskytl Moravskoslezský kraj 
bychom projekt nemohli vůbec realizovat. Děkujeme!

Investiční dotace Moravskoslezského kraje byla pou-
žita k fi nancování pro IROP nezpůsobilých nákladů 
vynaložených na rekonstrukci domu U Tiskárny 515/3 
v Ostravě-Přívoze a fakticky tak byla podpořena kvalita 
a dostupnost tří sociálních služeb, které jsou na této 
adrese naší organizací poskytovány.
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Rozvojové aktivity pro rodiny s dětmi (Program pod-
pory činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 
a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018 
v Moravskoslezském kraji). Cílem projektových aktivit 
bylo dosáhnout toho, aby rodiče byli informovaní, moti-
vovaní a aktivní, ovládali nástroje k rozvoji rozumových, 
citových, motorických a řečových dovedností svého 
dítěte a znali základy zdravé výživy a nepodceňo-
vali lékařskou péči o své děti. Prostřednictvím tohoto 
projektu jsme rozšířili nabídku aktivit pro rodiny nad 
rámec běžného poskytování sociální služby. Rodičům 
jsme předávali informace a pomáhali sdílet pozitivní 
zkušenosti tak, aby si uvědomili své vlastní schopnosti 
a dovednosti a dokázali lépe uplatňovat své zvyšující 
se rodičovské kompetence. Nácviky probíhaly skupi-
novou i individuální formou ve 140 případech během 
560 hodin. Při skupinových aktivitách byl vytvořen 
bezpečný prostor pro sdílení a výměnu informací. 
Vzhledem k tomu, že v komunitě se informace nej-
častěji šíří ústní formou, je to velmi efektivní způsob 
pozitivního působení na rodiče. Rozvojová setkání 
s rodiči s dětmi ve věku 0-15 let – aktivita probíhala 
v našem rodičovském centru zaměřená na rozvoj rodi-
čovských kompetencí formou besed nebo workshopů. 
Podařilo se zorganizovat 10 akcí, kterých se zúčastnilo 
91 rodičů se 143 dětmi. 

Projekty podpořené statutárním 
městem Ostrava

Statutární město Ostrava podpořila v roce 2018 celkem 
9 projektů. Tyto projekty byly zaměřeny na zajištění pro-
vozu sociálních služeb, podporu sociálního začleňování 
a podporu dobrovolnictví. Realizovány byly:

NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2018 – sociální služba 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2018 – 
sociální služba odborného sociálního poradenství

Terénní programy 2018 – sociální služba terénních 
programů

KLUB-KO 2018 – sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

Blíže k lidem 2018 – projekt, který je zaměřen na 
3 humanitární aktivity: dobrovolnictví, materiální 
a humanitární pomoc nejchudším a koordinaci pro-
jektu podporovaného školního stravování

Jde to i bez dluhů 2018 – tento projekt je pokračo-
váním projektu Půjčíme i Vám 2017, který každoročně 
pořádá Magistrát města Ostravy v rámci prevence 
kriminality. V roce 2018 projekt realizovala přímo naše 
organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE o. p. s. V rámci 
projektu bylo uspořádáno pět vzdělávacích akcí pro 
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naše uživatele, především s fi nanční a dluhovou témati-
kou. Postupně se projektu zúčastnilo 61 uživatelů našich 
služeb a lidí z okolí. Nejlépe hodnocený byl dětský den 
pro celé rodiny, kde se do her s fi nanční tématikou 
mohly zapojit nejen děti, ale i jejich rodiče.

Hudbou a sportem proti kriminalitě - projekt byl 
zaměřen na rozšíření nabídky volnočasových aktivit 
pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě zadního 
Přívozu. Cílem projektu bylo to, aby děti netrávily bez-
cílně svůj volný čas na ulici, ale měly možnost zapojit se 
a trávit čas bezpečným způsobem se svými vrstevníky. 

Primární prevence v lokalitě „Jílová“ - v květnu 2018 
naše organizace otevřela volnočasové centrum na ulici 
Jílové 36 v Ostravě-Přívoze. Centrum bylo určeno pro 
děti a mládež ve věku od 7 do 18 let. Děti se v tomto 
centru mohly scházet a trávit smysluplně svůj volný čas. 
Pro děti jsme připravily aktivity - sportovní hry, hudební 
a pěvecké soutěže, vzdělávací programy a pro velký 
zájem jsme začali i s přípravou na školní vyučování. 

Tančíme SPOLEČNĚ pro Ostravu – cílem tohoto pro-
jektu bylo umožnit dětem ze sociálně vyloučených 
lokalit v Ostravě-Přívoze rozvíjet svůj pohybový talent, 
prožít úspěch a podpořit jejich začlenění ve skupině 
vrstevníků z  většinové společnosti. Finanční pro-
středky byly použity na zaplacení poplatků spojených 
s účastí na soutěžích, dopravu a ubytování na soutěžích 
(Mistrovství ČR v tanečních disciplínách a Mistrovství 
světa v hip hopu, které se konalo v Kielci v Polsku).

Projekty podpořené 
nadačními prostředky

Dejte mi šanci tančit – nadační příspěvek NROS

Nadační příspěvek byl použit k  úhradě nákladů 
na taneční tréninky a možnost účastnit se tanečních 
soutěží na republikové i mezinárodní úrovni nadaného 
chlapce Z.B., který žije v sociálně vyloučené lokalitě.

Pomozte mi splnit si svůj sen – nadační příspěvek NROS

Nadační příspěvek byl použit k  úhradě nákladů 
na taneční tréninky a možnost účastnit se tanečních 
soutěží na republikové i mezinárodní úrovni nadaného 
chlapce J.K., který žije v sociálně vyloučené lokalitě.

Projekty podpořené 
Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy

Projekt „Rovný start“ – podpořen Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekt byl 
realizován v období 1.1. – 1.9. 2018. Jednalo se o projekt, 
který byl zaměřen na přípravu romských dětí z vylou-
čených lokalit k zahájení předškolní docházky a jejich 
podporu při jednáních s dalšími institucemi, které mají 
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vliv na přijetí dítěte do mateřské školy. Následně jsme 
aktivity zaměřili nejen na rodiče a jejich děti před-
školního věku, ale ještě efektivnějším směrem, tedy 
na rodiče a jejich děti ve věku 0-3 roky a jejich přípravu 
k předškolnímu vzdělávání (včasnou péči). 

Projekt „S obědem je škola veselejší“ jsme realizo-
vali, s podporou MŠMT, na území Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje. Konkrétně jsme v roce 2018 
podpořili ve  školním stravování celkem 210 žáků 
základních škol (z toho 127 žáků z Ostravy, Frýdku 
Místku, Petřvaldu a Darkovic a 83 žáků ze Šumperka 
a Hanušovic), kteří navštěvovali 18 základních škol 
(z toho 7 ostravských, 1 z okresu Karviná, 1 z okresu 
Frýdek-Místek, 1 z okresu Opava a 7 z okresu Šumperk 
a 1 v Hanušovicích.

Projekt podpořen 
Ministerstvem kultury 

V pátek 22. června 2018 ožilo náměstí Svatopluka 
Čecha v  Ostravě-Přívoze hudbou a  tancem dětí 
navštěvujících nízkoprahové kluby v Ostravě i v jiných 
městech Moravskoslezského kraje. Již druhým rokem 
zde pořádala naše organizace  přehlídku zájmové umě-
lecké tvorby dětí žijících ve vyloučených lokalitách, 
s názvem SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ. 

Akce byla podpořena Ministerstvem kultury a statu-
tárním městem Ostrava.

Široká ostravská veřejnost měla příležitost se 
zastavit a zaposlouchat se do temperamentní hudby 
a shlédnout sólová i skupinová vystoupení nadšených 
dětských tanečníků, jejichž talent pomáhají rozvíjet 
pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. 
Na akci se představilo více než 90 dětí, navštěvujících 
9 nízkoprahových klubů z Ostravy i ze vzdálenějších 
míst kraje.  Jako hosté vystoupili na akci profesionální 
hudebníci Radek Banga a Jan Bendig. Vystoupením 
na této akci mohly děti z vyloučených lokalit pocítit 
respekt a obdiv veřejnosti, zažít nové podněty, získat 
nové kontakty s vrstevníky a motivaci pro další rozvoj 
smysluplnějšího využití volného času. Účinkující děti 
jsou už nyní pozitivním příkladem a  inspirací pro 
ostatní děti ve svém okolí.

Nad konáním akce převzal v  roce 2018 záštitu 
primátor Statutárního města Ostravy 

pan Ing. Tomáš Macura, MBA, který také 2. ročník 
přehlídky zájmové umělecké tvorby dětí SETKÁNÍ 
VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ osobně zahájil.
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Projekty realizované 
v Olomouckém kraji

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ 
– realizátorem tohoto projektu je Olomoucký kraj za pod-
pory z prostředků ESF Operačního programu zaměstna-
nost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu 
je zajistit fungování sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi na Šumpersku. Pracovníci díky projektu mohli 
podporovat rodiny a přispívat k jejich sociálnímu začle-
ňování tak, aby využily příležitostí a možností, které jim 
napomohou plně se zapojit do ekonomického, sociálního 
i kulturního života společnosti, a umožní žít způsobem, 
který je ve společnosti považován za běžný. Projekt 
vytváří podmínky pro prevenci sociálního vyloučení a pro 
sociální začleňování osob ohrožených sociálním vylou-
čením na území ORP Šumperk.

Účelová dotace na zajištění poskytování sociál-
ních služeb na území Olomouckého kraje v roce 
2018 - cílem dotace bylo zajištění běžného provozu 
2 sociálních služeb poskytovaných naší organizací 
na území ORP Šumperk: odborné sociální poraden-
ství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
v Šumperku) a službu Terénních programů.

Projekt „SPOLEČNĚ v Hanušovicích 2018“ – podpořen 
z prostředků Úřadu vlády ČR z programu Prevence soci-
álního 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 a neziskovými 
organizacemi.

Dotace z rozpočtu města Hanušovice

Z dotace bylo podpořeno poskytování služeb sociální 
prevence na území města Hanušovice.

Dotace z rozpočtu města Šumperk

Z dotace bylo podpořeno poskytování služeb sociální 
prevence na území města Šumperk.

Podpora integrace Romů v  Hanušovicích 2018 
(Program na podporu romské komunity olomouc-
kého kraje) Cílem projektu bylo uspořádat ve městě 
Hanušovicích dvě akce pro veřejnost, které byly sou-
částí celoročního projektu na podporu komunitní práce 
a integrace romské komunity na Hanušovicku (Den 
záchranných složek, návštěva Muzea romské kultury 
a zábavného vědeckého parku VIDA! v Brně).

Projekt „Realizace poradenství a podpory pro seni-
ory“ – účelem projektu je cílená pomoc na občany 
v seniorském věku a pomoc s řešením problémů, které 
s tímto souvisí. Nejčastěji jsme řešili situaci po úmrtí 
partnera, vztahy s dětmi či vnoučaty, poradenství 
ohledně sepisování poslední vůle. Poradenství využilo 
35 seniorů, 13 mužů a 22 žen.
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Projekty realizované 
v obou krajích

Projekt „S obědem je škola veselejší“ – tento pro-
jekt byl podpořen z prostředků Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem projektu byla pod-
pora školního stravování žáků základních škol – dětí 
ohrožených sociálním vyloučením na  území měst 
Ostravy, Šumperku a Hanušovic a zvýšení kvality školní 
docházky podpořených dětí. Konkrétně jsme v roce 
2018 podpořili ve školním stravování celkem 210 žáků 
základních škol (z toho 127 žáků z Ostravy, Frýdku 
Místku, Petřvaldu a Darkovic a 83 žáků ze Šumperka 
a Hanušovic), kteří navštěvovali 18 základních škol 
(z toho 7 ostravských, 1 z okresu Karviná, 1 z okresu 
Frýdek-Místek, 1 z okresu Opava a 7 z okresu Šumperk 
a 1 v Hanušovicích.)

Projekt „Dluhové poradenství“ – cílem projektu je 
zlepšovat fi nanční gramotnost občanů ČR. V rámci 
dluhového poradenství bylo poskytnuto 201 konzul-
tací v různé délce. Uskutečnily se besedy ve 4 třídách 
středních škol a čtyři besedy pro Úřad práce. 

Dobrovolnictví

Nedílnou součástí sociální práce v naší organizaci je 
i pomoc dobrovolníků. Dobrovolníci v naší organizaci 
působí nejčastěji v Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež a v KLUB-KU (sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi). V těchto službách se nejčastěji 
zapojují do přípravy a realizace různých aktivit pro 
děti a mládež, společně s pracovníky doprovázejí děti 
na akce (taneční a pěvecká vystoupení) a pomáhají 
dětem při školní přípravě. 

Naši dobrovolníci se v roce 2018 zapojili společně 
i  s  našimi zaměstnanci, do přípravy kulturní akce 
s  názvem Setkání vzájemného porozumění. Další 
významnou akci, na které se svou pomocí dobrovol-
níci podíleli, byla Národní potravinová sbírka, pořádaná 
Českou federací potravinových bank a Byznysem pro 
společnost, z. s. , která se konala 11. 11. 2018.

Úspěšným počinem minulého roku bylo i  udě-
lení akreditace dobrovolnické služby podle zákona 
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, kterou jsme 
získali na dobu 4 následujících let. Tato akreditace nás 
opravňuje dobrovolníky přijímat i vysílat.

V  průběhu roku 2018 působilo v  naší organizaci 
9 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 84 hodin. 
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Činnosti v rámci sociálně právní 
ochrany dětí

Od roku 2008 je naše organizace pověřenou oso-
bou 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 poraden-
ství 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.

KLUB-KO Ostrava

V roce 2018 služba spolupracovala s oddělením soci-
álně právní ochrany dětí (OSPOD) ÚMOb Moravská 
Ostrava a Přívoz. V rámci působnosti služby pracov-
níci v roce 2018 spolupracovali s 11 uživateli na řešení 
problémů ve spolupráci s OSPOD.

V rámci činnosti SPOD pracovníci pomáhali 11 rodinám 
především v oblasti výchovy a školní docházky, poskytli 
pomoc a podporu při řešení nevyhovujících bytových 
podmínek. Pracovníci také doprovázeli uživatele při 
jednání s úřady nebo při zprostředkování zdravotní 
péče.

Pracovníci aktivně spolupracovali se sociálními pra-
covníky 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 sou-
kromých darů (ošacení, obuv, výbavu pro děti).
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Příklad dobré praxe

Příběh paní Moniky

Paní Monika žila se třemi dětmi a druhem v sociálně 
vyloučené lokalitě. Druh paní Moniky nepracoval, 
násilně se choval k paní Monice a jejím dětem. Paní 
Monika neměla rodinu, která by jí pomohla situaci řešit 
a od druha odejít. Paní Monika požádala o pomoc soci-
ální pracovnici KLUB-KA a ve spolupráci s oddělením 
sociálně právní ochrany dětí a azylovým domem se 
podařilo paní Monice najít zázemí mimo město. Paní 
Monika s dětmi se odstěhovala od přítele a za podpory 
sociální služby v novém bydlišti se snaží vybudovat si 
nový domov pro své děti.

KLUB-KO Šumperk

V  rámci služby i  v  roce 2018 probíhala intenzivní 
spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí. 
Spolupráce s orgánem SPOD probíhala aktivně, pra-
covníci se účastnili případových konferencí a udržovali 
kontakt jak s uživatelem, tak s pracovníkem OSPOD 
a společně se podíleli na řešení nepříznivé situace 
v rodinách. V roce 2018 služba s pracovníky SPOD 
spolupracovala v šesti rodinách.

Příklad dobré praxe

Příběh rodiny Novákových

Rodina Novákových žije v obecním bytě 3+1 společně 
s babičkou, o kterou matka pečuje. Rodina udržuje byt 
v čistotě a pořádku. Veškeré potřebné záležitosti týka-
jící se bytu matka řeší se starostou obce. Dcera vyrůstá 
bez jakýchkoli problémů, ve škole má dobrý prospěch, 
chce být veterinářkou. Je bezproblémová. Syn opakoval 
první třídu, nyní navštěvuje šestý ročník. Je vzděláván 
podle IVP, byla mu přidělena asistentka pedagoga. Syn, 
dle školy, nezvládá učivo. V kolektivu je neoblíbený 
kvůli provokacím. Matce byl několikrát doporučován 
přestup syna do speciální třídy. Rodina je od roku 2017 
v evidenci SPOD z důvodu nevhodného chování syna 
vůči spolužákům a v rámci obce. Několikrát byly synovi 
konfl ikty s ostatními žáky hlášeny i na policii. Kurátor 
provedl s rodiči výchovný pohovor a byla doporučena 
návštěva SVP, která z fi nančních důvodů rodiny nebyla 
realizována. Matka se se synem také opakovaně nedo-
stavila na vyšetření v SPC a hrozilo, že syn nebude 
mít nárok na podpůrná opatření ve škole. Matce bylo 
opakovaně doporučována změna školy, která by odpo-
vídala potřebám syna. Začátkem prosince 2018 byla 
kurátorem svolána případová konference, na kterou byli 
pozváni zástupci několika škol, neziskových organizací, 
starosta obce, pracovnice odboru školství a sociální 
pracovnice městského úřadu. Syna přijala jedna ze 
základních škol v okolí. Vzhledem ke komplikovanosti 
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dopravy bylo potřeba zajistit doprovod uživatelky 
a syna a provést nácvik ježdění do školy. Pracovnice 
SAS byla několik dní s uživateli v celodenním kon-
taktu, kdy matku a syna doprovázela z místa bydli-
ště až do školy a poté odpoledne zpět domů. Matka 
spolupracovala aktivně, po dvou dnech byla schopna 
zvládnout cestu samostatně. Chlapci se ve škole daří, 
jeho chování se zklidnilo a také se mu podařilo začlenit 
do třídního kolektivu.

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE

V roce 2018 pokračovala spolupráce s pracovníky 
OSPOD. Sociální pracovníci se opětovně zúčast-
ňovali výchovných komisí. Vedoucí služby jednala 
na obecné rovině s orgány sociálně-právní ochrany 
dětí i na Multidisciplinárních týmech, kde se řešila 
problematika jednotlivých sociálně vyloučených loka-
lit. Pracovníci takto pomáhali 12 dětem v evidenci 
OSPOD.

Příklad dobré praxe

Příběh Patrika

Patrik je našim uživatelem v NZDM Ostrava-Přívoz 
již několik let. Aktivně se zapojuje do všech aktivit, 
které naše NZDM uskutečňuje a s pracovníky řeší své 
problémy. I tak se dopustil trestných činů poškozování 
majetku a vandalismu a byl podezřelý z loupežného 
přepadení. Jeho nevhodné a protizákonné chování 
řešili  pracovníci OSPOD. V rámci spolupráce pracov-
níků OSPOD s pověřenými pracovníky SPOD v našem 
NZDM se dojednalo vhodné řešení pro tohoto uživa-
tele služby. Byly s ním vedeny rozhovory o páchání 
trestné činnosti a jeho důsledcích. Byla mu sdělena 
i zpětná vazba a vysvětleny negativní výsledky jeho 
chování. Uživatel byl více zapojen do aktivit NZDM, aby 
začal smysluplně trávit svůj volný čas a našel si vhodné 
kamarády, kteří ho nebudou svádět k trestné činnosti. 
V současnosti patří mezi nejlepší tanečníky České 
republiky, výrazně se změnilo jeho chování, našel si 
správné kamarády a nepáchá žádnou trestnou činnost.
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Finanční zpráva 
2018
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Finanční zpráva za rok 2018 / Náklady

Spotřeba materiálu

 (kancelářské potřeby, hygiena a desinfekce, drogerie, PHM, materiál pro práci s dětmi apod.) 550 539,18

Spotřeba energie

 energie 40 200,00

 teplo 163 949,68

 plyn 54 171,38

 elektrická energie 108 452,00

 voda 26 458,50

 energie nedaňové 24 734,23

Opravy a udržování 251 639,93

Náklady na cestovné 152 045,28

Náklady na reprezentaci 548,75

Ostatní služby (školení, software, doprava uživatelů, spoje, propagace, IT, vstupné, občerstvení apod.) 1 635 371,51

 nájemné 353 684,72

Mzdové náklady 6 659 680,01

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 144 362,00

Zákonné sociální náklady 27 528,00

Ostatní sociální náklady 18 175,00

Daně a poplatky 9 832,00

Pokuty a penále 26 664,95

Úroky  57 511,40

Jiné ostatní náklady 155 795,03

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 122 469,00

Prodaný dlouhodobý majetek 62 316,00

Náklady celkem 12 646 128,55
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Finanční zpráva za rok 2018 / Výnosy

Tržby z prodeje služeb

 tržby z prodeje služeb 54 208,00

 Asociace občanských poraden 174 000,00

 Olomoucký kraj - IP OK 744 900,00

 tržby z fakultativních činností OPO 1 360,00

 tržby z fakultativních činností NZDM 1 600,00

 třžby z prodeje služeb - daňový 50 000,00

 doplňková činnost (nájemné) 179 585,00

Úroky  819,31

Zúčtování dotace - dlouhodobý hmotný majetek 108 271,00

Jiné ostatní výnosy 2 858,01

Tržby z prodeje majetku 62 316,00

Přijaté příspěvky (dary) 160 350,00

Provozní dotace

 provozní dotace - Moravskoslezský kraj 6 446 415,42

 provozní dotace - statutární město Ostrava 1 613 000,00

 dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 012 692,39

 dotace Olomoucký kraj MPSV 1 551 700,00

 dotace města Šumperk 15 000,00

 dotace města Hanušovice 20 000,00

 nadační příspěvek NROS 14 246,70

 dotace Ministerstva kultury 75 000,00

 dotace MAS Horní Pomoraví 111 439,00

Výnosy celkem 12 399 760,83
Výsledek -246 367,72
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Příloha k účetní závěrce 
společnosti SPOLEČNĚ-
-JEKHETANE, o.p.s. k 31. 12. 2018
Příloha v účetní závěrce je zpracována v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

1. Obecné údaje
1.1 Charakteristika společnosti
Název účetní jednotky:
 SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s.
Sídlo: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava
IČ / DIČ:  68145209 / CZ68145209
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zapsaná:  Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 

vložka 1228
Počet zaměstnanců:  
 k datu 31. 12. 2018 celkem 34

Rozhodující předmět činnosti:

1.  Poskytování sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů v tomto rozsahu:

• občanská poradna (odborné sociální poradenství)
• terénní programy

• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

2.  Poskytování motivačních, informačních a  vzdě-
lávacích aktivit rodinám s dětmi, žijícím zejména 
v sociálně vyloučených lokalitách.

3.  Podpora zájmové činnosti formálně neorganizo-
vaných skupin dětí a mládeže.

4.  Pořádání pobytových akcí pro děti a mládež. 

5.  Přijímání a  vzdělávání dobrovolníků dle potřeb 
organizace v  souladu s  ustanoveními zákona 
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

6.  Poradenství obětem trestných činů podle záko-
na č. 45/2013 Sb., o  obětech trestných činů, 
ve znění pozdějších předpisů.

7.  Poradenství v oblasti dluhové problematiky.

8.  Vytváření sítě bydlení s doprovodným sociálním pro-
gramem pro rodiny s dětmi bez trvalého domova.

9.  Pořádání kurzů funkční gramotnosti, sociální gra-
motnosti a praktických kurzů určených zejména 
občanům pocházejících z romské etnické skupiny.

10.  Pořádání akcí v oblasti zájmové umělecké činnos-
ti s republikovým i mezinárodním zastoupením.

11.  Pořádání odborných seminářů a  kurzů, zaměře-
ných na praxi v sociálních službách a na romskou 
problematiku, pro různé odborné profesní skupiny.
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12.  Pořádání letních ozdravných pobytů pro děti 
a mládež.

13.  Publikační činnost.

14.  Přednášková činnost

15.  Účast v mezinárodních projektech zaměřených 
na integraci romské komunity do společnosti.

16.  Budování „sociální fi rmy“ za účelem hospodář-
ské soběstačnosti organizace. O druhu a rozsa-
hu činnosti rozhodne správní rada společnosti.

Datum vzniku společnosti:

Společnost vznikla na  základě Rozhodnutí 
shromáždění členů občanského sdružení SPOLEČNĚ-
-JEKHETANE, o. s. o změně právní formy na obecně 
prospěšnou společnost podle zákona č. 68/2013 Sb. 
dne 22. října 2013.

Do  rejstříku obecně prospěšných společností byla 
zapsána dne 14. prosince 2013 Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1228.

1.2  Statutární orgány
Ředitel:  Mgr. Helena Balabánová

Správní rada: 

- předseda:  PaedDr. Jan Eff enberger

- členové: Jan Bongilaj
    Mgr. Vlasta Géryková 

Dozorčí rada:

- předseda:  Božena Dudy-Koťová 
- členové:  Irena Mrázková 

Zakladatel:

- Mgr. Helena Balabánová
- PaedDr. Jan Eff enberger
- Lenka Martišová
- Božena Dudy-Koťová
- Jan Bongilaj

2.  Účetní metody a obecné 
účetní zásady

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví 
společnosti vedeného v  souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu 
s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah 
účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy 
vycházejí z  účetních písemností účetní jednotky 
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písem-
nosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici.
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Všechny údaje jsou uvedeny v  korunách českých 
(Kč). Měrnou jednotkou jsou tisíce Kč, pokud není 
uvedeno jinak.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, 
především zásadu účtování ve  věcné a  časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a  předpoklad 
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých 
aktivitách.

Příloha je zpracována za  účetní období počínající 
dnem 1. ledna 2018 a končící dnem 31. prosince 2018.

2.1 Způsoby ocenění a odepisování
2.1.1  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož 
pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba použi-
telnosti je delší než 1 rok.

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož 
pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč a doba použi-
telnosti je delší než 1 rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
je oceněn pořizovacími cenami.

2.1.2 Odpisování

Účetní odpisy byly stanoveny na  základě interní 

směrnice. Dlouhodobý majetek je odepisován rovno-
měrně po celou dobu životnosti.

Způsob odpisování pro účely daně z  příjmu je 
stanoven pro každý majetek samostatně, a  to vždy 
při zařazení majetku do  užívání. Daňové odpisy se 
řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o  daních z  příjmů, 
v platném znění. Majetek pořízený z darů a dotací se 
odepisuje ze vstupní ceny odpovídající pouze fi nan-
cování pořízení z vlastních zdrojů. 

2.1.3 Drobný hmotný a nehmotný majetek

Účetní jednotka stanovila, že drobným hmotným 
majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 
3 tis. Kč a nižší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti je 
delší než 1 rok. Pořízení takového majetku je účtováno 
na účet 501 AE a podléhá evidenci.

Drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je 
nižší než 3 tis. Kč a doba použitelnosti je kratší než 
1 rok, se účtuje přímo do  spotřeby na  účet 501 AE 
a není evidován.

Drobným nehmotným majetkem je majetek, jehož 
vstupní cena je v rozmezí 7 tis. Kč až 60 tis. Kč a doba 
použitelnosti je delší, než 1 rok.  Je účtován na účet 
518 AE a podléhá evidenci.

Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je 
nižší než 7 tis. Kč a doba využitelnosti je kratší, než 
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1 rok je účtován přímo do spotřeby na účet 518 AE 
a není evidován.

Nakoupený dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný 
majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Soupis hmotného majetku:

Popis  tis. Kč
pozemky  445

budova  3 678

TZ pronajaté nemovitosti 41

Plot 9

auto I (pořízeno v roce 2018) 888

auto II 349

auto III 299

Server 58

nedokončený majetek 2 011

Součet 7 778

Služební vozidlo III (Volkswagen Transporter) bylo 
vyřazeno v  roce 2019 z  majetku za  účelem prodeje 
a prodáno za 40 tis. Kč.

2.1.3  Změny oceňování, odpisování a  postupů 
účtování

Ve  sledovaném účetním období nedošlo v  účetní 
jednotce k žádným změnám.

3.  Doplňující údaje k Rozvaze 
a k Výkazu zisku a ztráty

3.1  Přehled splatných závazků pojistného 
na  sociálním zabezpečení a  příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, veřejného 
zdravotního pojištění a evidované daňové 
nedoplatky 

3.2  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 
ve sledovaném období je 34.

 organizace stav datum Uhrazeno 
  k 31. 12. 2018 úhrady vč. penále
 OSSZ 160  18.1.2019  171

 VZP 119  18.1.2019  111

 RBP 52  18.1.2019  52

 ZPMV 29  18.1.2019  30

 ČPZP 65  18.1.2019  76

 VoZP 1  18.1.2019  15

 Součet 426    455

Popis tis. Kč
Mzdové náklady 6 660

Zákonné sociální pojištění 2 144

Zákonné sociální náklady 28

Ostatní sociální náklady 18

Součet 8 850
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3.3 Přijaté dotace

Projekt Donátor Dotace v tis. Kč Použití v tis. Kč Úhrada v tis. Kč
Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Město Hanušovice 20 20 20
Blíže lidem 2018 Statutární město Ostrava 35 35 35
Dotace na auto Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 880 880 880
Dotace na dům Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 3 942 3 942 3 942
Hudbou a sportem proti kriminalitě Statutární město Ostrava 50 50 50
Integrace příslušníků romské menšiny Ministerstvo kultury 75 75 75
KLUB-KO Statutární město Ostrava 250 250 250
Primární prevence v lokalitě Jílová Statutární město Ostrava 120 120 120
Jde to i bez dluhů 2018 Statutární město Ostrava 28 28 28
NEVO DROM – Novou cestou 2018 Statutární město Ostrava 400 400 400
Občanská poradna Olomoucký kraj 498 498 498
Občanská poradna Statutární město Ostrava 400 400 400
Podpora integrace v Hanušovicích Olomoucký kraj 35 35 35
Celoroční činnost soc. služeb v Šumperku Město Šumperk 15 15 15
Příspěvek na mzdy MAS Horní Pomoraví o.p.s. 137 111 111
Rovný start 2018 MŠMT 221 100 100
Rozvojové aktivity pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj 100 90 90
S obědem je škola veselejší MŠMT 585 552 552
Tančíme společně Statutární město Ostrava 30 30 30
Terénní programy 2018 Olomoucký kraj 1 019 1 019 1 019
Terénní programy 2018 Statutární město Ostrava 300 300 300
Pomozte mi splnit svůj sen NROS 19 14 14
Inkluze Moravskoslezský kraj 753 753 753
Spolu 2 MŠMT 361 361 361
KLUB-KO Moravskoslezský kraj 1 271 1 177 1 177
NEVO DROM – Novou cestou 2018 Moravskoslezský kraj 2 174 2 174 2 174
Občanská poradna Moravskoslezský kraj 958 958 958
Terénní programy 2018 Moravskoslezský kraj 1 374 1 294 1 294
Součet 16 050 15 681 15 681
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3.4 Veřejné zakázky
Dle smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb 
č. 2016/00789/OSR/DSM – zajištění poskytování 
základních činností dle zákona č. 505/2006 Sb., kterou 
se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. 
Projekt „Služby sociální prevence v  Olomouckém 
kraji“ s názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi“.

Sociální služby jsou poskytovány v období 1. 4. 2016 – 
31. 12. 2018, pro Olomoucký kraj.

•  V roce 2016 byla vyfakturovaná částka na tuto 
služby 590 tis. Kč.

•  V roce 2017 byla vyfakturovaná částka 745 tis. Kč.
•  V roce 2018 byla vyfakturovaná částka 764 tis. 

Kč za tuto službu Olomouckému kraji částka dle 
smlouvy, která byla následně snížena o 19 tis. Kč.

  

4.  Doplňující informace k rozvaze,
 výkazu zisků a ztrát

4.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
4.1.1.  Rozpis hmotného majetku, který je zatížen 

zástavním právem, popř. u  nemovitých věcí 
věcným břemenem, s  uvedením povahy 
a formy tohoto zajištění

Dům Rubikon – ulice U Tiskárny

Krátkodobá část úvěru 75 tis. Kč

Dlouhododobá část 514 tis. Kč

Zůstatek úvěru 589 tis. Kč

4.2 Pohledávky
4.2.1.  Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 

delší než 180 dnů po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka eviduje pohledávku po  splatnosti 
delší než 180 dnů a to pohledávku ve výši 104 tis. Kč 
za  zaměstnancem organizace, která vznikla z  titulu 
hmotné odpovědnosti, která bude z části započítaná 
v roce 2019. 

V roce 2019 došlo k odpisu pohledávek z titulu prona-
jatých bytů ve výši 43 tis. Kč, protože není pravděpo-
dobné, že by nájemníci své dluhy uhradili. 

4.3 Závazky
4.3.1.  Souhrnná výše závazků po  lhůtě splatnosti, 

např. 180 dnů po  lhůtě splatnosti, údaje se 
čerpají z příslušných analytických účtů

Účetní jednotka má pouze jeden závazek po splatnosti 
delší než 180 dnů. Jedná se o závazek ve výši 21 tis. 
Kč vůči bývalé podnájemnici. Tento závazek podná-
jemnice nevymáhá, jelikož je dlouhodobě v zahraničí. 
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4.3.2.  Závazky kryté podle zástavního práva 
s uvedením povahy a  formy tohoto zajištění 
pro případ jeho nesplacení

Účetní jednotka nemá závazky kryté zástavním 
právem, ani jinou formou jištění.

4.3.3.  Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované 
v  účetnictví a  neuvedené v  rozvaze, např. 
záruky přijaté za podniky z titulu bankovního 
úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly 
proúčtovány ve formě účetních rezerv

Účetní jednotka závazky nevyúčtované v  účetnictví 
a neuvedené v rozvaze neeviduje.

4.4 Výnosy
Výnosy účetní jednotky byly v účetním období 2018 
tvořeny účelovými dotacemi, tržbami z  dodávek 
sociálních služeb, nadačními příspěvky a  ziskem 
z pronájmů. Veškeré výnosy pochází z území České 
republiky.

Název účtu tis. Kč
Tržby z prodeje služeb 1 206

Výnosové úroky 1

Zúčtování dotace (auto) 109

Jiné ostatní výnosy 3

Vyrovnání technického zhodnocení pronajatého majetku 62

Přijaté příspěvky a dary 160

Provozní dotace 10 859

Součet 12 400

V roce 2018 organizace ukončila pronájem tří sociálních 
bytů. Činnost byla vykázaná vždy jako hlavní. Hospo-
dářskou činností je podnájem a pronájem nebytových 
prostor (117 tis. Kč).  

4.5 Audit
Audit účetní závěrky provedla společnost Daně 
a  audit s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709  00 
Ostrava, IČ 25353063. Jiné služby touto společností 
poskytovány nebyly.

4.6 Ostatní informace
4.6.1.  Účetní jednotka neposkytla členům správní 

a  dozorčí rady žádné odměny, ani nepeněžní 
plnění.
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4.6.2.  Nemá účast v  žádných jiných účetních 
jednotkách.

4.6.3.  Účetní jednotka vykázala k 31.12.2017 záporné 
vlastní zdroje ve  výši 1  022 tis. Kč. Tato 
skutečnost se změnila na konci rou 2018 (částka 
3 446 tis. Kč).  Zvýšení vlastních zdrojů nastalo 
z titulu přijetí dotace na pořízení nemovitosti.  

 a)  V  roce 2018 byl zahájen projekt DŮM 
sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
a  byla zakoupena budova, ve  které jsou 
poskytovány tři sociální služby a  sídlí 
zde i  vedení společnosti. Kupní cena byla 
hrazena z investiční dotace 3 942 tis. Kč. 

 b)  Výše uvedená transakce přímo nezlepšila 
fi nanční tok obecně prospěšné společnosti. 
Tuto situaci mohou zlepšit plánované výnosy 
z  nájemného v  této budově, které jsou již 
realizovány a zatím slouží k umořování úroků 
z  úvěru a  je jimi splácena část kupní ceny 
nemovitosti. Po ukončení doby udržitelnosti 
projektu budou příjmy z nájmu zcela použity 
ke zlepšení fi nančního toku v organizaci.

4.6.4.  V  roce 2018 byla vykázána ztráta ve  výši 
246 tis. Kč.

V Ostravě dne 28. 6. 2019

 Mgr. Helena Balabánová
 ředitelka
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Lidské zdroje

Služba – činnost Pracovní pozice Počet zaměstnanců
(roční průměr)

Pracovní úvazky
(roční průměr)

Vedení organizace

Ředitelka 1 1

Zástupkyně ředitelky (do 28. 2. 2018) 0,16 0,12

Ekonom, účetní 1 0,75

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

Vedoucí služby 1 0,2

Sociální pracovník 2 1,53

Pracovník v sociálních službách 2,91 2,91

Občanská poradna
Vedoucí služby 1 0,2

Sociální pracovník 2 1,6

KLUB-KO

Vedoucí služby 1 0,2

Sociální pracovník 1 1

Pracovník v sociálních službách 2,22 1,56

Terénní programy

Vedoucí služby 1 0,2

Sociální pracovník 2 0,67

Pracovník v sociálních službách 3 2,3

Podpora inkluze 
v Moravskoslezském kraji

Koordinátor aktivit 1 1

Realizační pracovník 5 1

SPOLU2

Koordinátor 1 0,07

Kontaktní pracovník v NPC 2 1

Pedagogický pracovník NPC 1 1

Kontaktní pracovník v MŠ 1 0,6

Dobrovolnictví
Koordinátor 0,67 0,33

Pracovník pro aktivitu materiální a potravinové pomoci 1 0,3

Celkem 33,96 19,54
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Spolupracující organizace a veřejné instituce 2018

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 rozvoje občanské společnosti

Nová šance, z. s. Ostrava-Hrušov

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 

Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava

Agentura pro sociální začleňování - Ostrava

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 Šumperk

Městská policie Ostrava

Policie České republiky

Probační a mediační služba ČR, středisko Ostrava

Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy 

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

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 2018 naši organizaci podpořili
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Organizační sktruktura SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Správní rada Dozorčí rada

Ředitel

Účetní Zástupce ředitele
(do 28. 2. 2018)

Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

Terénní programy 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE

KLUB-KO
sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi

Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Technický
úsek

pobočky 
Ostrava

• vedoucí
•  sociální 

pracovníci
•  pracovníci 

v sociálních 
službách

pobočka 
Ostrava

údržba úklid• vedoucí
•  sociální 

pracovníci

• vedoucí
•  sociální 

pracovníci

pobočky 
Ostrava

pobočka 
Šumperk

pobočky 
Ostrava

pobočka 
Ostrava

pobočka 
Šumperk

pobočka 
Šumperk

• 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
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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
datová schránka: zh5qnsz

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Božkova 969/65, 702 00 Ostrava-Přívoz
Tel.: 725 487 228
E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz
Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 725 487 228
E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
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, 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

KLUB-KO (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
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 20
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