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Slovo úvodem
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Vážení přátelé,

je za námi další rok práce pro potřebné, v pořadí již dvacátý první. Mám opravdovou radost z výsledků našeho 
společného snažení a chtěla bych, na  tomto čestném místě, poděkovat Vám všem, kteří jste nás v  roce 2019 
podporovali. Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům za dobrou práci i přes ztížené pracovní podmínky, 
kterých jsme si v roce 2019 užili při rekonstrukci sídla organizace na adrese U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze. 

S úctou

 Mgr. Helena Balabánová
 ředitelka SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
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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
Datová schránka: zh5qnsz
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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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. Naše organizace vznikla z občanské iniciativy podporující 
rovný přístup romských dětí ke vzdělávání a naší činností stále usilujeme o rovné šance pro romskou menšinu žijící 
v majoritní společnosti. 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb. Vedle této hlavní činnosti 
realizujeme různě zaměřené projekty a aktivity, jejichž obecným cílem je pomoc potřebným lidem.

Za více než 20 let nepřetržité existence prošla naše organizace formujícím vývojem do dnešní podoby velké obecně 
prospěšné společnosti, která působí ve dvou krajích České republiky.  

Od vzniku naší společnosti působíme na území statutárního města Ostravy (Moravskoslezský kraj) a od roku 2008 
také na území obce s rozšířenou působností Šumperk (Olomoucký kraj). V roce 2019 byla v provozu naše střediska 
sociálních služeb v Ostravě-Přívoze, Ostravě-Porubě a v Šumperku a v Hanušovicích. Některé námi poskytované 
služby využívají lidé ze vzdálenějších míst obou krajů, zejména službu odborného sociálního poradenství.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. nemá organizační složku v zahraničí a nezřizuje žádné fondy.

O nás
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Předpokládaný vývoj činností 
v následujícím období

V roce 2019 došlo k navýšení dlouhodobého majetku 
organizace rekonstrukcí dříve zakoupeného domu 
U  Tiskárny 515/3 v  Ostravě-Přívoze, ve  kterém 
organizace ofi ciálně od března 2016 sídlí. Příležitost 
dům zakoupit a  rekonstruovat jsme dostali díky 
fi nanční podpoře našeho projektu Dům sociálních 
služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE v  dotačním řízení 
IROP. Faktická realizace projektu proběhla z  části 
v roce 2018 a byla dokončena v roce 2019. 

Realizací projektu jsme snížili provozní náklady 
v  budově, zejména náklady na  nájemném. Zároveň, 
jako vlastníci nemovitosti, námi nevyužité prostory 
v  budově pronajímáme jiné neziskové organizaci, 
čímž jsme zvýšili příjmy z doplňkových činností a jsme 
tak schopni splácet úvěr na koupi domu a postupně 
vyrovnáváme fi nanční ztrátu předchozích let. 

Pro příští období neplánujeme omezení žádné sociální 
služby. V  roce 2018 jsme poprvé uspěli s  žádostí 
o  dotaci v  Operačním programu věda, výzkum, 
vzdělávání s  projektem neformálního předškolního 
vzdělávání SPOLU 2. Projekt je zaměřen na podporu 
předškolního vzdělávání romských dětí a bude reali-
zován do září roku 2021. V návaznosti na tento projekt 

jsme podali koncem roku 2019 žádost o  dotaci 
v  Operačním programu věda, výzkum, vzdělávání, 
tentokrát k  podpoře našeho dalšího vzdělávacího 
projektu Chceme vědět, umět, znát!, který je zaměřen 
na neformální vzdělávání školáků ze sociálně vylou-
čených lokalit. Projekt začneme realizovat v  roce 
2020 a ukončíme jej v roce 2023.

V  uplynulých letech se nám podařilo zlepšit 
podmínky pro provoz služby nízkoprahového zařízení 
pro děti a  mládež v  Ostravě-Přívoze na  Božkově 
ulici a  v  Ostravě-Porubě na  Dělnické ulici. V  roce 
2019 jsme vybudovali nové nízkoprahové zařízení 
v  Ostravě-Přívoze na  ulici Jílová. V  následujících 
letech se budeme snažit postupně zlepšit technické 
a materiální podmínky na střediscích ostatních služeb 
v Ostravě i v Šumperku.
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Poskytujeme sociální služby V OSTRAVĚ

Registrované sociální služby (služby sociální prevence) poskytujeme v  Ostravě od  nabytí účinnosti zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Historicky jsme tyto služby poskytovali, samozřejmě, již před rokem 2007, 
vycházeli jsme z aktuálních potřeb obyvatelů několika sociálně vyloučených lokalit Ostravy, kde jsme, od vzniku 
organizace, působili. Postupně jsme poskytované služby rozšiřovali a zároveň jsme jejich poskytování zprofesio-
nalizovali do současné podoby.

V roce 2019 jsme poskytovali na území statutárního města Ostravy tyto sociální služby: 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

• Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE (odborné sociální poradenství)

• Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

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

Tyto služby jsou poskytovány uživatelům bezplatně.
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Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

SPOLEČNĚ-JEKHETANE



Číslo registrace: 3256866

Místo poskytování služby: 
Božkova 969/65, Ostrava-Přívoz; 
Dělnická 20, Ostrava-Poruba, 
Jílová 2662/36, Ostrava-Přívoz

Okamžitá kapacita zařízení: 80 dětí v  jednom 
okamžiku na třech střediscích

Historie

Nejdéle pracujeme v sociálně vyloučených lokalitách 
v Ostravě s dětmi a mladými lidmi, a  to již od  roku 
1998. Dříve otevřený klub pro děti na ulici Palackého 
v Ostravě-Přívoze se časem změnil do podoby nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež. V průběhu let 
jsme v Ostravě otevřeli a provozovali několik takových 
nízkoprahových zařízení. V  roce 2019 jsme provo-
zovali v Ostravě tři nízkoprahová střediska.

Nové středisko služby na Jílové (Ostrava-Přívoz)

Začátkem roku 2019 jsme otevřeli nové středisko 
služby nízkoprahového zařízení pro dětí a  mládež 
na  ulici Jílová v  Ostravě-Přívoze, kde dlouhodobě 
podobné zařízení chybělo. Otevření nového střediska 
služby předcházela v  roce 2018 realizace našeho 
projektu Primární prevence v lokalitě Jílová, v rámci 

kterého jsme v lokalitě provozovali otevřený klub pro 
děti školního věku – cílem projektu bylo zjistit zájem 
dětí a potřebnost sociální práce s dětmi v lokalitě.

V roce 2019 využilo novou sociální službu na ulici Jílová 
64 dětí. Bylo poskytnuto celkem 2  944 intervencí 
a 2 952 kontaktů. Značným zájmem dětí o službu se 
potvrdila potřebnost vzniku nového střediska služby 
v této lokalitě. 

Nejčastěji byla řešena pomoc se získáváním nových 
dovedností, a  to zejména v  sociální, psychické 
a  motorické oblasti. Velmi důležitou oblastí byla 
pomoc s  přípravou dětí na  školní vyučování. Děti 
nemají možnost se připravovat na školu v domácím 
prostředí, jejich rodiče sami s  učivem dětem neumí 
pomoci a domácí zázemí je případech mnoha rodin 
pro školní přípravu nevyhovující. Proto není divu, že 
v  této oblasti bylo v  NZDM Jílová poskytnuto více 
než 250 zakázek v průběhu roku 2019, týkajících se 
pomoci s přípravou do školy. 
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Středisko služby Božkova (Ostrava-Přívoz)

V  roce 2019 jsme zaznamenali na  středisku služby 
na  ulici Božkova (Ostrava-Přívoz) nárůst skupi-
nových intervencí. Bylo to dáno zejména tím, že 
jsme skupinově řešili nejdůležitější otázky týkající 
se začlenění dětí do  majoritní společnosti. Šlo 
hlavně o besedy, projekce a další vzdělávací aktivity. 
Uživatelé sociální služby se začali obracet na sociální 
pracovníky služby s  problémy, které mají, např. 
spáchané trestné činy, kriminalita, hledání práce, 
společenské chování, problémy ve  škole, výchovné 
komise. Pracovníci služby se také zaměřovali na rozvoj 
osobnosti a potřeby dětských uživatelů. Naši službu 
vyhledávají děti i  z  jiných lokalit, zejména Ostravy-
-Vítkovic, Radvanic, Moravské Ostravy, Hrušova. Nově 
do  střediska služby v  Přívoze začaly přijíždět děti 
i z oblasti Ostrava-Jih, zejména z Dubiny.

Středisko služby Dělnická (Ostrava-Poruba)

Ve středisku služby na ulici Dělnická v Ostravě-Porubě 
se pracovníci zaměřili také na  pomoc dětem 
s  přípravou do  školy. V  této oblasti bylo vykázáno 
nejvíce intervencí a kontaktů, stejně jako v roce 2018. 

Příklad dobré praxe

Příběh Daniela

Daniel začal navštěvovat naše nové nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež na ulici Jílová. Navštěvoval 
poslední ročník nedaleké základní školy. Pracovníkům 
se svěřil, že neprospívá ve škole. Neměl zájem pokra-
čovat ve studiu na střední škole. V únoru si ani nepodal 
přihlášku. Pracovníci s ním řešili jeho budoucnost, vedli 
rozhovory o nevhodné závislosti na sociálních dávkách. 
O letních prázdninách, kdy se měl přihlásit na úřadu 
práce, s ním bylo dohodnuto, aby vyzkoušel studium 
na střední škole. Přes první nechuť a po následných 
rozhovorech s pracovníky se rozhodl, že přihlášku 
na střední školu podá. Pracovník se souhlasem klienta 
kontaktoval ředitele střední školy ohledně volných stu-
dijních míst a pomohl mu vyplnit potřebné dokumenty. 
Pomohl Danielovi s přihlášením se a doprovodem 
do pedagogicko-psychologické poradny k vyšetření. 
Bez tohoto vyšetření by nemohl být na střední školu 
přijat. V září začal Daniel do školy řádně docházet, ale 
nedokázal se do školy připravovat. Pracovníci s ním 
proto začali spolupracovat na tom, jak se správně a pře-
devším průběžně připravovat do školy. První školní 
neúspěchy chtěl Daniel hned řešit ukončením studia. 
Pomohly rozhovory s pracovníky, kteří ho správně 
motivovali. V současnosti nadále studuje a v našem 
nízkoprahovém zařízení se také pravidelně připravuje 
na školní vyučování..
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v číslech
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Uživatelé služby NZDM

Intervence a kontakty NZDM

Oblasti řešených zakázek NZDM

základní dovednosti 

škola a vzdělání 

vztahy

 kriminalita

 zdraví a životospráva 

trávení volného času 

práce, brigáda 

šikana a diskriminace   

závislosti 

chlapci 
Jílová
41

kontakty 
Jílová
2 952

chlapci 
Poruba
26

kontakty 
Poruba
2 639

dívky 
Jílová

23

intervence 
Jílová
2 944

dívky 
Poruba

30

intervence 
Poruba

2 153

chlapci 
Přívoz 
50

kontakty 
Přívoz 
4 587

dívky 
Přívoz 

28

intervence 
Přívoz 
3 614

                                                                       40 %

                                                    29 %

                            16 %

          6 %

    3 %

  2 %

  2 %

  2 %

1 %
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Občanská poradna
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě 

Občanská poradna
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě 
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Číslo registrace: 5344963

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

Okamžitá kapacita služby: 2 uživatelé v  jednom 
okamžiku.

Historie

Občanská poradna (služba odborného sociálního 
poradenství) je druhou nejdéle námi poskytovanou 
službou – v Ostravě jsme ji začali poskytovat obyva-
telům sociálně vyloučené lokality na Palackého ulici 
v Ostravě-Přívoze v roce 2001.

Současnost

V  roce 2019 poradkyně opět registrovaly vzrůstající 
počet uživatelů služby. Pracovnice poskytly 2  290 
intervencí, což je o 364 více než v  roce 2018 a 414 
kontaktů, což je o 142 kontaktů více než v roce 2018.

V  roce 2019 vlivem novely zákona č. 182/2006Sb., 
insolvenčního zákona, která vešla v  platnost 
1. 6. 2019, poradkyně zaznamenaly nárůst zájmu 
uživatelů o  podání návrhu na  povolení oddlužení. 
Během roku bylo tak podáno 89 návrhů na povolení 
oddlužení, což je o  55 více než v  roce 2018. Zájem 
projevili i obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, kteří 

na  oddlužení v  minulých letech nedosáhli. Zvýšený 
zájem o oddlužení jsme zaznamenali také u seniorů. 
Všech 89 námi podaných návrhů bylo soudem 
povoleno. 

Dalšími činnostmi v  rámci dluhového poradenství 
bylo sepisování návrhů na odklad a zastavení exekucí, 
sepisování návrhů splátkových kalendářů, sepisování 
odporů proti platebním rozkazům, sepisování odvolání 
proti žalobám o  zaplacení a  žádosti o  prominutí 
úroků, penále a smluvních pokut. Za  rok 2019 činily 
dluhové zakázky na  středisku služby v Přívoze 69% 
a  na  středisku služby v  Porubě  59% celkového 
objemu práce.

Významné byly zakázky z oblasti rodinných a mezilid-
ských vztahů (sepisování návrhů na stanovení, zvýšení 
či snížení výživného, svěření do péče, návrh na svěření 
do pěstounské péče atd.), z oblasti bydlení (sepisování 
žádostí o  prodloužení nájmu, sepisování odvolání 
proti výpovědi z  nájmu atd.) a  z  oblasti pracovně 
právních vztahů (sepisování výpovědi z  pracovního 
poměru, dohod o  ukončení pracovního poměru, 
sepisování životopisů, poskytování poradenství atd.).

Poradkyně občanské poradny se také snažily 
pomáhat lidem, kteří se stali oběťmi podomních 
prodejců energií. Poskytovaly poradenství, sepisovaly 
odstoupení od  smluv o  dodávce energií a  odvolání 
proti účtování deaktivačních poplatků. 



Občanská poradna také v roce 2019 spolupracovala 
na projektu statutárního města Ostravy „Proč zrovna 
já?“, který v  rámci prevence kriminality pomáhá 
obětem trestných činů.  

Na  základě akreditace pro poskytování poradenství 
obětem trestných činů poskytovaly poradkyně 
odborné sociální poradenství obětem ohledně 
náhrady škody, sepisovaly trestní oznámení, 
zprostředkovávaly kontakty s právníky a psychology. 
Poradkyně se účastnily pravidelného setkávání týmu 
pro oběti, kde si zástupci města, různých organizací, 
Policie ČR, právníků a  státních zástupců předávali 
své zkušenosti a probírali jednotlivé problémy z této 
oblasti.

Naše občanské poradny jsou členem Asociace 
občanských poraden ČR a  díky tomuto členství 
se poradkyně mohou účastnit odborných školení 
na různá témata v Praze a Brně, kde si zároveň mohou 
porovnat své zkušenosti se zkušenostmi v poradnách 
z jiných měst a obcí.

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE získala 
tyto akreditace:

Akreditace pro poskytování služeb v  oblasti 
oddlužení 
(vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 19. 1. 2018, 
číslo akreditace AO-035-2017)   

Akreditace pro poskytování právních informací 
podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o  obětech 
trestných činů
(vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 15. 11. 2013, 
číslo rozhodnutí 5/2013-OKN-AKR/12)

Příklady dobré praxe

Příběh paní Markéty

Paní Markéta je rozvedená, pracuje a pečuje o své dvě 
nezletilé děti. Během jejího manželství vzniklo několik 
dluhů, jelikož bývalý manžel většinu času nepra-
coval. Paní Markéta tehdy nemohla do práce, protože 
pečovala o děti. Vlivem této situace došlo k několika 
absencím pravidelných plateb a  také si rodina vzala 
několik spotřebitelských půjček. Na  poradnu se 
obrátila v době, kdy již byla rozvedená. 

Paní Markéta začala pracovat a  ze mzdy ji byly 
prováděny exekuční srážky. Jednalo se o sedm exekucí. 
Při rozhovoru v  poradně bylo zjištěno, že dluhů je 
více, jen nejsou ještě exekučně vymáhány, přestože 
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jsou všechny již po  splatnosti. Poradkyně probrala 
s  klientkou možnost podání Návrhu na  povolení 
oddlužení a  vysvětlila ji podmínky dle Insolvenčního 
zákona č. 182/2006 Sb., spolu s novelou platnou od 
1. 6. 2019.

Paní Markéta souhlasila a  tak začala spolupráce 
na zpracovávání podkladů k podání návrhu na povolení 
oddlužení. Uživatelka obdržela seznam podkladů 
a podle něj dokumenty postupně nosila do poradny. 
Díky jejímu aktivnímu přístupu byl návrh hotov během 
pěti konzultací a následně odeslán soudu.

Uživatelce bylo po  cca měsíci oddlužení povoleno 
a  je velmi ráda, že návrh prostřednictvím občanské 
poradny podala. Uživatelka se po  podání návrhu 
psychicky velmi uklidnila, což mělo také velmi kladný 
vliv na její rodinný život.
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Příběh paní Boženy

Paní Boženě je 74 let, je vdova a žije sama. Jednoho 
dne ji navštívili neznámí lidé, kteří se představili, jako 
zaměstnanci společnosti, která ji dodává energie. Paní 
Božena tyto lidi, jednalo se o dva muže a jednu ženu, 
pustila dál a  na  jejich žádost jim ukázala smlouvu 
o  dodávkách energií a  potvrzení o  placení záloh. 
Na  naléhání dotyčných návštěvníků paní Božena 
podepsala několik listin, které si ovšem nemohla 
v klidu přečíst. Listiny obsahovaly klauzule, které byly 
psané velmi malým písmem a kromě toho, pracovníci 
neustále mluvili jak mezi sebou, tak i na klientku. Celá 
situace byla pro paní Boženu nepřehledná a zmatená. 
Následně si paní Božena vše v  klidu přečetla 
a zjistila, že podepsala Plnou moc k sepsání smlouvy 
na pobočce a smlouvu s jiným dodavatelem energií. 

Tehdy kontaktovala občanskou poradnu a  požádala 
o pomoc s tímto problémem. Poradkyně s klientkou 
sepsala odstoupení od  smlouvy, které paní 
Božena odeslala. Místo písemné odpovědi paní 
Boženu opětovně navštívili pracovníci společnosti 
a přemlouvali jí, aby odstoupení vzala zpět a nazna-
čovali, že ji může být účtována vysoká pokuta. Klientka, 
bohužel, raději opět podepsala přechod k  novému 
dodavateli. Z  tohoto důvodu původní odstoupení 
od smlouvy pozbylo platnosti, a proto bylo v poradně 
sepsáno nové odstoupení s  poukázáním na  to, 
že podomní prodej je ve  městě Ostrava zakázán 

(Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává Tržní 
řád). Společnost odstoupení opět akceptovala, ale 
požadovala po klientce zaplatit deaktivační poplatek 
ve výši 16 000�Kč. Jelikož paní Božena odmítla uhradit 
tento poplatek, odprodala společnost pohledávku 
vymáhací společnosti. 

Poradkyně vyhledala informace v  Energetickém 
zákoně č. 458/2000 Sb., zjistila, že vymáhání deakti-
vačního poplatku není oprávněné a dle toho sepsala 
s klientkou odvolání proti rozhodnutí o hrazení deakti-
vačního poplatku. Společnost na  základě odvolání 
upustila od  vymáhání poplatku, nicméně, tím to 
pro paní Boženu nekončí. Nyní je potřeba vyjednat 
s  vymáhací společností zrušení vymáhání, jelikož 
není na právním základě. Vzhledem k vysokému věku 
klientky, jsou konzultace rozděleny na více dní. Nyní 
ji čeká konzultace poslední, kdy se bude sepisovat 
sdělení vymáhací společnosti. Pokud by hrozilo, že 
poplatek společnost nebude chtít zrušit a  bude jej 
navyšovat o  úroky a  penále, musela by se klientka 
obrátit na  právníka. Prioritní je, aby se paní Božena 
nedostala do  fi nančních potíží, které by nedokázala 
zvládnout.
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Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě v číslech

Oblasti řešených zakázek OP Ostrava

dluhy

rod. právo a vztahy

bydlení

trestní právo

pracovní právo

sociální  dávky

ochrana spotřebitele

sociální pojištění

obč. právní vztahy

občanské soudní řízení

Uživatelé služby Ostrava

ženy 
300

muži 
177

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
414

intervence 
2 290

                                                                         66 %

    6 %

    6 %

  4 %

  4 %

  4 %

2 %

2 %

2 %

2 %
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě 

Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě
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Číslo registrace: 9760673 

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

Okamžitá kapacita služby: 3 uživatelé v  jednom 
okamžiku

Historie

Službu terénních sociálních pracovníků začala naše 
organizace poskytovat obyvatelům v sociálně vylou-
čených lokalitách v Ostravě-Přívoze od roku 2001. 

Současnost

Pracovníci Terénních programů SPOLEČNĚ-
-JEKHETANE v roce 2019 pomáhali osobám v nepří-
znivé sociální situaci nebo osobám, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou rizikovým způsobem 
života ohroženy. Cílem projektu bylo předcházení 
sociálnímu vyloučení osob nebo pomoc při jejich 
začleňování do  majoritní společnosti. Služba byla 
poskytována osobám starším 18 let, především v jejich 
přirozeném prostředí, převážně ve  vyloučených 

lokalitách v době 1299 otevíracích hodin. S uživateli 
pracovníci řešili problémy spojené s  bydlením 
v  33%, vyřizováním sociálních dávek 22%, hledáním 
vhodného zaměstnán 19%, absencí praktických 
a odborných lékařů 12%, dluhy 5%, vyřízením různých 
osobních dokladů 4%, veřejné služby 3% a  vztahy 
2%. V  rámci pomoci se terénní pracovnice věnovaly 
celkem 216 uživatelům, kterým poskytly 2055 inter-
vencí a 1329 kontaktů v lokalitách v Ostravě-Přívoze 
nebo v  Ostravě-Porubě. Pracovnice poskytovaly 
základní sociální poradenství, zprostředkovávaly 
kontakt se společenským prostředím, pomáhaly při 
uplatňování práv a  oprávněných zájmů při obsta-
rávání osobních záležitostí.

Doprovody byly uživatelům poskytovány podle 
potřeby, kdy se pracovnice snažily o  podporu k  co 
největší samostatnosti. V těchto případech s uživateli 
pracovnice nacvičily postup a  průběh jednání, 
jak v  případě telefonického i  osobního jednání. 
Pracovnice doprovázely uživatele na jednání ohledně 
vyřízení sociálních dávek, dokladů, k lékaři, k dodava-
telům energií, pronajímatelům bytů apod. 

V roce 2019 se vyskytovaly problémy v oblasti absence 
bydlení, ztráty bydlení nebo s hledáním vhodnějšího 
bydlení. V  této oblasti pracovnice spolupracovaly 
s Armádou spásy, azylovými domy a se soukromými 
majiteli bytů. Uživatelé se potýkali s  problémy se 
špatným technickým stavem bytů a s tím spojenými 
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zdravotními problémy. V  těchto případech se 
pracovnice snažily s  majiteli vyjednat zlepšení 
podmínek. Prioritně pracovnice pomáhaly uživatelům 
nalézt volné byty, bydlení v azylových domech nebo 
ubytovnách. Pracovnice situaci bydlení monitorovaly, 
zprostředkovávaly kontakt uživatelů s  organizacemi 
poskytujícími bydlení nebo pronajímateli. 

Vážný stav trvá v nedostupnosti zdravotní péče pro 
naše uživatele. Pracovnice se setkávaly se situacemi, 
kdy lékaři nepřijali uživatele do  evidence z  důvodu 
údajně plné kapacity, přestože, pojišťovny na  tyto 
lékaře předávaly kontakty jako na  nevytížené. 
Zdravotní péče se stala, pro naše uživatele obtížně 
dostupnou, což se projevilo zhoršováním jejich 
zdravotního stavu. V  této souvislosti pracovnice 
spolupracovaly s  Ordinací pro chudé v  Ostravě, 
kterou provozuje Armáda spásy. 

V  oblasti zaměstnání se zvyšoval zájem uživatelů 
služby o  hledání práce. Pracovnice poskytovaly 
poradenství a pomoc při vyřizování sociálních dávek. 
Zvýšil se zájem o legalizaci pobytu v ČR a vyřizování 
osobních dokladů u uživatelů - cizinců. Na pobočce 
v  Ostravě-Porubě jsme s  uživateli řešili zejména 
problémy s dluhy. Pracovnice se zapojovaly do pomoci 
v oblasti řešení vztahů, dluhové problematiky, fi nanční 
gramotnosti a hospodaření v domácnosti.

Pracovnice se účastnily Multidisciplinárních týmů 
sestavených pod záštitou statutárního města Ostravy, 

kde se setkávaly se zástupci města Ostravy, Policie 
ČR, Městské policie Ostrava se zástupci dalších nezis-
kových organizací. Zde pracovníci řešili problematiku 
sociálně vyloučených lokalit, ve  kterých jednotlivé 
organizace působí.

Příklad dobré praxe

Příběh paní Jany

Paní Jana žije v  jedné domácnosti se svým mužem 
a třemi dětmi. Paní Jana žije ve velmi složité fi nanční 
situaci. Muž nepracuje, protože má zdravotní omezení 
a  tak si paní Jana aktivně hledá zaměstnání, aby 
fi nančně zabezpečila rodinu. Paní Jana se obrátila 
na terénní pracovnici s prosbou o pomoc při hledání 
zaměstnání. Sociální pracovnice pomohla paní Janě 
vytvořit e-mailovou schránku a  také spolu sepsaly 
profesní životopis, který bude předkládat potenci-
onálním zaměstnavatelům. Paní Jana aktivně spolu-
pracovala a  jednou týdně se setkávala se sociální 
pracovnicí a  hledaly společně na  internetu volné 
pracovní pozice, na  které zasílaly Janin životopis. 
Sociální pracovnice také paní Janě zprostředkovávala 
telefonní hovory se zaměstnavateli a  paní Jana si 
domlouvala pracovní pohovory. Sociální pracovnice 
paní Janu na  první pracovní pohovor doprovodila, 
s tím, že ji paní Jana požádala o psychickou podporu 
a pocit větší jistoty a bezpečí. Po absolvování prvního 
pracovního pohovoru paní Janu z kapacitních důvodů 
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nepřijali. Byla zklamaná. Na  další pracovní pohovor 
šla již paní Jana sama, jednalo se o úklid ve Fakultní 
nemocnici v Ostravě-Porubě. Paní Jana se na dalším 
setkání se sociální pracovnicí svěřila, že byla na volné 
pracovní místo přijata, do  práce nastoupila a  stále 
pracuje. Práce ji baví a daří se jí lépe. Práce paní Jany 
zvýšila fi nanční příjem rodiny a také je schopna i něco 
ušetřit. Tyto ušetřené peníze paní Jana spoří na výdaje 
spojené s přestěhováním její rodiny do  lepšího bytu. 
Úspěch v  zaměstnání paní Janě dodal sebedůvěru 
a  výhled na  zlepšení životních podmínek celé její 
rodině.
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě v číslech

Oblasti řešených zakázek TP Ostrava

bydlení

fi nanční podpora

zaměstnání

životní styl

dluhy

doklady

veřejné služby

vztahy

                                                                   33 %

                                            22 %

                                     19 %

                     12 %

      5 %

    4 %

  3 %

2 %

Uživatelé služby Ostrava

ženy 
164

muži 
52

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
1 329

intervence 
2 055
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KLUB-KO v Ostravě 
(Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi)

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: 4 uživatelé v  jednom 
okamžiku

Historie

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je naší 
nejmladší registrovanou sociální službou (2008). 
Službě, v  dnešní podobě, předcházela realizace 
několik projektů zaměřených na  zvyšování rodičov-
ských kompetencí sociálně znevýhodněných rodičů 
a  neformální předškolní vzdělávání předškoláků ze 
sociálně vyloučených lokalit z Ostravy-Přívozu.

Současnost

Za rok 2019 využilo službu celkem 73 klientů. Uživa-
telům bylo poskytnuto 1882 intervencí a  1085 
kontaktů, a  to jak terénní, tak ambulantní formou. 
Kromě ambulantních a  terénních konzultací jsme 
pořádali pro uživatele besedy a informativní schůzky 
na  aktuální témata. Proběhlo 8 besed a  4 akce 
v rozličných oblastech - hygiena, zdraví, vývoj dítěte, 

smysluplné trávení volného času, stravování a zdravý 
životní styl, předškolní příprava a  zápis dětí do  MŠ 
a ZŠ apod.  Velmi oblíbené u dětí i rodičů byly názorné 
ukázky s  nácvikem, kdy k  nám přicházely maminky 
především se svými mladšími dětmi, které u nás rády 
využívaly vybavenou hernu a výtvarně tvořily. 

V  uplynulém roce pracovnice služby nejčastěji 
pomáhali řešit problémy v  oblasti rozvoje rodičov-
ských kompetencí, posilovaly rodičovské role 
a rodičovské dovednosti, rozvíjely znalosti vývojových 
potřeb dítěte, podílely se na  prevenci zanedbávání 
dětí, podpoře dobrých vztahů v  rodině, péči o  dítě 
se specifi ckými potřebami, navrhovaly úpravu 
prostředí vhodného pro zdravý vývoj dítěte, zabývaly 
se problematikou sociálních dávek, hospodařením 
rodiny a  vedením domácnosti, rodinného rozpočtu, 
učení šetrnosti a hospodárnosti, zdraví, zdravotnictví 
a  životosprávy, zajištění zdravotní péče (absence 
praktického lékaře pro děti, objednání a  doprovod 
k vyšetření, vyhledání specializované péče), podpory 
zdravého životního stylu, osvěty v  oblasti hygieny, 
zdraví aj.
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Příklad dobré praxe

Rodina paní Lucie

Rodina paní Lucie (2 dospělí a 2 děti) bydlela v nevyho-
vujícím malém bytě, ve vyloučené lokalitě u soukromého 
vlastníka. Rodina měla problém s fi nancováním předra-
ženého nájmu a  plněním nepřiměřených požadavků 
vlastníka na  úhradu nákladů do  jeho majetku (nové 
okna, dveře, podlahy). Otec rodiny se snažil zajistit 
fi nance, alespoň prací na  dohodu, přesto se rodina 
opakovaně dostávala do fi nančních problémů. Na dobu 
překlenutí fi nančních problémů dojednala pracovnice 
služby pro rodinu hmotnou pomoc v podobě darování 
potravin z  Potravinové banky v  Ostravě, z. s. Uživa-
telka pravidelně spolupracovala s pracovníky KLUB-KA 
na vyhledání jiného bydlení. Později se rodina přestě-
hovala do  bytu v  majetku města, kde mají vhodnější, 
udržitelné podmínky k  bydlení. Paní Lucie si přála 
zajistit pro starší dceru místo v  mateřské škole. 
Pracovnice podpořila uživatelku při vyhledání vhodného 
předškolního zařízení. V současné době dcera paní Lucie 
pravidelně navštěvuje mateřskou školu. Dále měla matka 
potíže s nalezením dětského lékaře pro mladší dceru. 
Pracovnice podpořila paní Lucii při vyhledání a kontak-
tování lékařky. Dále požádala paní Lucie o  doprovod 
na  vyšetření ve  Fakultní nemocnici v  Ostravě-Porubě, 
pracovnice opakovaně uživatelku doprovodila, nyní 
paní Lucie dochází na vyšetření s dcerou sama. Rodina 
v současné době zvládá plnit všechny své funkce.
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KLUB-KO v Ostravě v číslech

Uživatelé služby Ostrava

děti 
189

rodiny 
73

ženy 
72

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
1 085

intervence 
1 882

muži 
1

Oblasti řešených zakázek OP Ostrava

hospodaření a vedení domácnosti 

vzdělávání dětí

zdraví, životospráva 

komunikační dovednosti 

dluhy

příprava na rodičovství

problematické rodinné vztahy   

kontakt rodiny s dítětem v NRP  

fi nanční podpora

zaměstnání

rodičovské dovednosti

                                                                     45 %

                          18 %

               10 %

             9 %

          7 %

     4 %

  2 %

  2 %

1 %

1 % 

1 %
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Poskytujeme sociální služby na území obce 
s rozšířenou působností ŠUMPERK

Registrované sociální služby jsme na území obce s rozšířenou působností Šumperk začali poskytovat v roce 2008 
a vyplnili jsme tak prázdné místo na tehdejším trhu poskytovatelů sociálních služeb v té oblasti.

V roce 2019 jsme poskytovali v ORP Šumperk tyto sociální služby:

• Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE (odborné sociální poradenství)

• Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

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

Tyto služby jsou poskytovány uživatelům bezplatně.

30
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Občanská poradna
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku 

Občanská poradna
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku 
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Číslo registrace: 6804682

Místo poskytování služby: Hlavní třída 13/3, Šumperk

Okamžitá kapacita služby: 1 uživatel v  jednom 
okamžiku

Historie

Občanská poradna je naší nejdéle poskytovanou 
sociální službou v  Šumperku, je poskytována naší 
organizací od roku 2008.

Současnost

Služba nabízí osobám starším 18 let sociální 
práci formou odborného sociálního poradenství 
v Olomouckém kraji ve městě Šumperk a v přilehlých 
obcích. Služba byla poskytována převážně ambulantní 
formou, terénní forma se poskytovala ve výjimečných 
situacích, kdy zájemce o  službu nebyl schopen ze 
zdravotních důvodů poradnu navštívit osobně. 

Uživatel s  poradnou spolupracuje vždy dobrovolně 
a poradce je vázán jeho rozhodnutím. Naším cílem je 
podpořit uživatele natolik, aby příště byl schopen si 
pomoci vlastními silami. 

Již několik let je služba občanské poradny využívána 
především lidmi, kteří se dostali do  problémů se 

splácením svých závazků. Dluhové poradenství tak 
dlouhodobě tvoří více než polovinu všech řešených 
zakázek. V  roce 2019 to bylo více než 350 případů. 
Pracovnice poradny poskytuje komplexní dluhové 
poradenství, poradna je akreditována na  pomoc se 
zpracováním a podáváním návrhů. O tuto službu se 
po novelizaci zákona zvýšil zájem.

V  roce 2019 pracovníci poradny pořádali besedy 
a  přednášky pro školy i  veřejnost. Rozšiřování 
fi nanční gramotnosti vnímali jako důležitý úkol pro 
naši poradnu. Pokračovali v  navázané spolupráci 
s Úřadem práce Šumperk, kde v rámci jejich projektů 
pořádali přednášky pro uchazeče o  zaměstnání 
o  dluzích, exekucích a  oddlužení a  jejich dopadu 
na mzdu ve chvíli, kdy budou zaměstnáni. Výraznou 
změnu přinesla novela insolvenčního zákona, kdy 
zájem o oddlužení stoupl a počet intervencí se zvedl 
více než o 100 případů oproti předchozímu roku.

V  občanské poradně v  Šumperku bylo v  roce 2019 
uskutečněno více než 748 intervencí se 183 uživateli. 
Mužů bylo 44�% žen 56�%. V roce 2019 oslovilo poradnu 
s žádostí o podání informací k insolvenci 77 uživatelů. 
Z  těchto pak s  námi na  přípravě návrhu začalo 
spolupracovat 57 uživatelů, 13 uživatelů se rozhodlo 
v  návrhu nepokračovat nebo přestali s  poradnou 
komunikovat, 35 návrhů bylo soudem schváleno, 
ostatní návrhy se začaly připravovat na přelomu roku 
a je v nich dosud pokračováno. 
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V roce 2019 tvořily zakázky na řešení dluhové proble-
matiky téměř 70�% všech intervencí. Druhou nejpo-
četnější skupinu tvořily dotazy z  oblasti rodinného 
práva. 

V  souvislosti se členstvím naší občanské poradny 
v  Asociaci občanských poraden jsme participovali 
na realizaci projektu „Poradenství a podpora seniorů 
v  oblasti ochrany jejich lidských práv“. Záměrem 
projektu byla cílená pomoc občanům v  seniorském 
věku a  pomoc s  řešením problémů, které s  tímto 
souvisí. Nejčastěji pracovníci řešili spotřebitelské 
právo (aukce energií), situaci po úmrtí partnera, vztahy 
s dětmi či vnoučaty, poradenství ohledně sepisování 
závěti. I  v  této skupině se zvýšil zájem o oddlužení, 
kdy se změnily podmínky v délce setrvání v oddlužení 
i ve vymáhání minimální splacené částky. Poradenství 
v rámci projektu využilo 40 seniorů.

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE získala 
tyto akreditace:

Akreditace pro poskytování služeb v  oblasti 
oddlužení 
(vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 19. 1. 2018, 
číslo akreditace AO-035-2017)   

Akreditace pro poskytování právních informací 
podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o  obětech 
trestných činů
(vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 15. 11. 2013, 
číslo rozhodnutí 5/2013-OKN-AKR/12)

Příběh paní Milady - ne vždy se nám všechno 
povede, jak bychom chtěli

Na naši poradnu se obrátila paní Milada, které je 89 let. 
Žije sama v družstevním bytě. Má dvě dcery, nestýká 
se s nimi a ani s nimi žádný kontakt navazovat nechce. 
Paní Milada je přesvědčena, že je systematicky terori-
zována svým okolím, aby se odstěhovala z bytu a ten 
zůstal volný pro někoho ze sousedů. 

Paní Milada si myslí, že ostatní nájemníci bytů mají 
klíče od  jejího bytu a  vždy když odejde, tak jí něco 
seberou či zničí. Je ve  velmi špatném psychickém 
stavu, obává se napadení. Má několik exekucí, které 
vnímá jako krádež. Je schopna si sama nakoupit, uvařit 
si, chodí pěkně a  vkusně oblečená, na  první pohled 
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působí velmi zachovale. V minulosti proběhlo řízení, 
které ji mělo omezit ve  svéprávnosti, soud nakonec 
takto neučinil s  tím, že není nebezpečná sobě ani 
okolí. Nicméně, byla za  asistence policie odvezena 
proti své vůli na  psychiatrické vyšetření, kde bylo 
zjištěno, že má pokročilou stařeckou demenci, trpí 
paranoidními bludy a měla by být léčena. Paní Milada 
s  tímto nesouhlasí, bere to jako komplot proti své 
osobě a k žádnému lékaři nechodí.

Poradkyně vysvětlila paní Miladě její práva. Sdělila jí, že 
může obrátit na MěÚ, aby u ní doma provedly sociální 
pracovnice šetření, protože se domáhá toho, že někdo 
kompetentní musí byt vidět, aby vyhodnotil, že má 
opravdu zničené zařízení, ukradené žárovky, ukradený 
elektroměr a tím nefungující elektřinu. Klientka s tímto 
souhlasila. Dle zjištění pracovnic bylo vybavení bytu 
starší a  postrádalo běžnou údržbu. Přívod elektřiny 
přerušil dodavatel pro neplacení záloh a vyúčtování. 
Poradkyně kontaktovala dodavatele, ten sdělil, že 
s paní Miladou opakovaně hovořil, ta však trvá na tom, 
že ji okrádají a  nic hradit nebude. Poradkyně se jí 
snažila vysvětlit, proč by platit měla, ale bez úspěchu. 
Na  jednu konzultaci donesla zprávu z  pohotovosti, 
kam si zašla, protože jí nebylo dobře. Je přesvědčena, 
že v nestřeženém okamžiku sousedé vnikli do  jejího 
bytu a do jídla jí dali jed ve snaze ji otrávit. Nicméně 
ve  zprávě je uvedeno, že měla zažívací obtíže, byla 
jí doporučena hospitalizace, což odmítla a  taktéž 
vyšetření v  ambulanci psychiatrie, což odmítla též. 

Na této návštěvě paní Milada sdělila, že už nebude jíst, 
protože by ji otrávili a ona se nedá. Opět odmítla řešit 
svou situaci přestěhováním se do domova pro seniory, 
kde by měla zajištěnou péči. Na poslední návštěvě paní 
Milada vlastně už jen plakala, nebyla schopna sdělit, 
co by potřebovala, byla značně vyhublá, tvrdila, že 
už týden jen pije vodu. Poradkyně kontaktovala MěÚ 
s vysvětlením situace a bylo dohodnuto, že úřad podá 
novou žádost o omezení svéprávnosti i s předběžným 
opatřením tak, aby paní Milada mohla být hospita-
lizována i  proti své vůli. V opačném případě jí hrozí 
závažné zdravotní problémy. 

Předpokládáme, že paní Milada vzhledem ke  svému 
věku ponese jakoukoli změnu situace velmi těžce. 
Nicméně, poradkyně učinila kroky nutné k tomu, aby 
ochránila její zdraví a život. Paní Milada byla hospitali-
zována na psychiatrickém oddělení.



Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku v číslech
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Oblasti řešených zakázek OP Šumperk

dluhy

rodina a mezilidské vztahy 

obč. právní vztahy

bydlení

pracovní právo

trestní právo

sociální dávky

                                                                             68 %

           9 %

       6 %

      5 %

    3 %

    3 %

  2 %

Uživatelé služby Šumperk

ženy 
102

muži 
81

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
338

intervence 
748
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku

Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku 
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Číslo registrace: 4672580

Místo poskytování služby: území obce s  rozší-
řenou působností Šumperk (nejčastěji, Hanušovice, 
Staré Město, Šumperk, Vysoké Žibřidovice, Sudkov, 
Jindřichov, Vojtíškov, Rapotín)

Okamžitá kapacita služby: 2 uživatelé v  jednom 
okamžiku

Historie

Službu terénních programů jsme v Šumperku začali 
poskytovat v roce 2009 a rozvinuli jsme ji díky indivi-
duálnímu projektu Olomouckého kraje v roce 2011. 

Současnost

Služba nabízí osobám starším 16 let sociální 
práci terénní formou. Služba byla poskytována 
v Olomouckém kraji ve městě Šumperk a v přilehlých 
obcích a městech. Sídlo služby se nachází na Hlavní 
třídě 13/3 v  Šumperku. Zázemí pro pracovníky 
organizace je taktéž v  Hanušovicích na  adrese 
Dukelská 433, kde se nachází námi provozované 
komunitní centrum Gombík. 

Služba byla poskytována třemi pracovníky. Stejně 
jako v předchozích letech byla služba nejvíce posky-
tována ve městě Hanušovice a Starém Městě. Díky 

novému služebnímu automobilu jsme rozšířili posky-
tování služby do dalších obcí - Vysoké Žibřidovice, 
Vikantice, Jindřichov, Vojtíškov, Sudkov a Šumperk.

Nejčastějším důvodem pro spolupráci s  terénními 
programy bylo v roce 2019 hledání 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. Vyhledávali vhodné nabídky zaměstnání, 
pomáhali sestavit životopis, poučovali uživatele 
o  náležitostech pracovní smlouvy. Nadále zůstávala 
významným tématem dluhová problematika a pomoc 
při vyřizování sociálních dávek. V průběhu roku 2019 
terénní programy aktivně spolupracovaly se sociálně 
aktivizační službou pro rodiny s  dětmi KLUB-KO 
zaměřenou na rodiny s dětmi od 0-15 let a Občanskou 
poradnou SPOLEČNĚ-JEKHETANE, která uživatelům 
nejčastěji poskytovala poradenství v dluhové oblasti.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Spolupráce s úřady a organizacemi probíhala v roce 
2019 nejčastěji formou doprovodu na žádost uživatele 
či telefonickým kontaktem s příslušnou institucí nebo 
organizací. Doprovodem uživatel nabývá jistoty při 
jednání a  získává komunikační dovednosti, které 
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využívá při dalších jednáních, u  kterých již často 
není doprovod terénního pracovníka nutný. Narůs-
tající počet spolupracujících organizací s  terénními 
pracovníky může být šancí k dosáhnutí osobních cílů 
uživatele. V roce 2019 jsme nejčastěji spolupracovali 
s MěÚ Hanušovice, MěÚ Staré Město, MěÚ Šumperk, 
s Charitou Šumperk a Armádou spásy v Šumperku.

Změny oproti minulému roku

Zásadní změnou oproti minulému roku bylo pozitivní 
navázání vztahů s novým vedením Města Hanušovice. 
V  rámci vzájemné spolupráce bylo uskutečněno 
několik úspěšných společných akcí pro veřejnost, což 
považují pracovníci za úspěch.

Příklad dobré praxe

Příběh pana Vladimíra

Pan Vladimír byl službou terénních programů 
přijat na  základě žádosti spolupracující neziskové 
organizace z  důvodu přestěhování se do  naší 
spádové oblasti. Pan Vladimír měl již domluvený byt 
v  nájemním domě, kde ho očekával správce domu. 
Po příjezdu pana Vladimíra na vlakové nádraží v místě 
služby zde na něj čekal terénní pracovník, který mu 
pomohl najít autobusový spoj, kterým odjel do svého 
nového bydliště.

Následně pan Vladimír požádal pracovníka služby 
o doprovod a pomoc při vyřizování sociální dávky – 
příspěvku na bydlení. Terénní pracovník tedy pomohl 
panu Vladimírovi s  vyřízením příspěvku na  bydlení 
a vzhledem k nedostatečnému příjmu mu také pomohl 
s  vyřízením navýšení invalidního důchodu na  druhý 
stupeň. Pracovník služby také pomohl panu Vladi-
mírovi sehnat do  nájemního bytu základní zařízení. 
V počáteční době, kdy pan Vladimír neměl dostatek 
fi nancí, mu pracovník zajišťoval potravinové balíčky. 
Poskytnutá pomoc panu Vladimírovi umožnila rychlou 
adaptaci v  novém prostředí a  dodala mu jistotu, že 
ve svých problémech není osamocen a má se na koho 
obrátit. V  současné době si pan Vladimír již sám 
dochází na  úřad práce, aby si vyřídil sociální dávky. 
Spolupráce s  panem Vladimírem stále pokračuje 
a  v  případě, kdy si pan Vladimír není zcela jistý jak 
postupovat při jednání na  úřadech, vždy požádá 
o pomoc pracovníky terénních programů.
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku v číslech

Oblasti řešených zakázek OP Šumperk

bydlení 

fi nanční podpora 

zaměstnání

životní styl 

dluhy 

vzdělání

veřejné služby

vztahy 

doklady

Uživatelé služby Šumperk

ženy 
56

muži 
23

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
364

intervence 
1 162

                                                            40 %

                            19 %

                   13 %

            8 %

          7 %

       5 %

     4 % 

  2 %

 1 %
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KLUB-KO na Šumpersku  
(Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi)

KLUB-KO na Šumpersku  
(Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi)
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Číslo registrace: 5477461

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

Okamžitá kapacita služby: 3 uživatelé v  jednom 
okamžiku

Historie

Službu jsme na  Šumpersku začali poskytovat v  roce 
2009 a  rozvinuli jsme ji díky individuálnímu projektu 
Olomouckého kraje v roce 2011. Podobně jako v Ostravě, 
i na Šumpersku je služba poskytována nejkratší dobu.

Současnost

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO 
poskytuje sociální služby rodinám s dětmi ve věku 0 - 15 
let, ohrožené sociálním vyloučením. Nepříznivá sociální 
situace může mít za  následek ohrožení zdravého 
vývoje dětí. Služba je poskytována rodinám, které 
nemají možnost řešit své problémy vlastními silami. 

Služba je poskytována převážně terénní formou 
v přirozeném prostředí uživatelů služeb, přímo v jejich 
domácnostech. Největší počet ohrožených rodin se 
nachází v Hanušovicích a okolí, kde je služba posky-
tována z největší části. 

Příklad dobré praxe

Rodina Nových

Rodina žije v  rodinném domě v malé obci nedaleko 
Šumperka. Matka sama vychovává dva syny, otec 
sice bydlí nedaleko, ale vztah mezi ním a  syny je 
narušený. Spolupráce s  rodinou byla navázána 
na  základě žádosti OSPOD, kdy byla pracovnice 
služby přizvána na případovou konferenci týkající se 
aktuálních školních problémů syna Petra na základní 
škole. Vedení školy informovalo účastníky konference 
o špatném prospěchu syna v některých předmětech 
a  také problémovém chování o přestávkách. Vedení 
školy je přesvědčeno, že rodiče nezvládají výchovu 
dětí. Hrozila situace, kdy by musel Petr nastoupit 
na  dva měsíce do  střediska výchovné péče a  to 
nechtěl ani on sám, ani jeho rodiče. Pracovnice služby 
byla oslovena s žádostí o výpomoc při školní přípravě 
syna v cizím jazyce a také v otázce nastavení pravidel 
a hranic ve výchově dětí. Spolupráce probíhala pravi-
delně, pracovnice se snažila syna pozitivně motivovat 
a  intenzivně spolu procvičovali učivo. Matka byla 
motivována k nastavení jistých pravidel v rodině. Otec 
se spolupráci vyhýbal.  Po několika měsících proběhla 
další případová konference, kde vedení školy uznalo 
Petrův pokrok v cizím jazyce i zlepšení v chování.
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KLUB-KO na Šumpersku v číslech

Oblasti řešených zakázek KLUB-KO Šumperk

podpora vzdělávání dětí 

hospodaření a vedení domácnosti 

rodičovské dovednosti 

zdravé trávení volného času 

náhradní rodinná péče 

bydlení 

zdraví, životospráva

vztahy 

Uživatelé služby Šumperk

děti 
63

rodiny 
34

muži 
3

ženy 
31

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
214

intervence 
619

                                                                            62 %

           9 %

          8 %

        7 %

       5 %

       5 %

  2 % 

  2 %
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Rok 2019 ve znamení rekonstrukce našeho sídla 
U Tiskárny 515/3 v Ostravě
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Pracujeme s dětmi a mladými 
lidmi

Kromě registrovaných sociálních služeb reali-
zujeme projekty zaměřené na  práci se školními 
dětmi a  mladými lidmi žijícími v  sociálně vylou-
čených lokalitách. Jedná se o motivační, informační 
a vzdělávací aktivity a podporu zájmové činnosti. 

Dlouhodobá oblíbenost našich nízkoprahových 
středisek je dána velkým počtem sportovních 
a kulturních aktivit, kterými doplňujeme poskytování 
sociální služby. Nabídkou aktivit děti motivujeme 
k získávání nových dovedností a podporujeme jejich 
zájmy, které z ekonomických důvodů nemohou nebo 
neumějí podpořit jejich rodiny. 

Děti a  mladí lidé, navštěvující naše nízkoprahová 
zařízení se mohou účastnit celoročně tanečních, 
pěveckých a  sportovních aktivit a  účastnit se 
různých soutěží. Díky těmto aktivitám, které reali-
zujeme pro naše dětské uživatele nad rámec sociální 
služby, se děti dostávají do  přirozeného kontaktu 
s  dětmi z  majoritní společnosti a  učí se novým 
vzorcům chování, získávají nové sociální zkušenosti 
a  dostanou se do  jiného prostředí, mimo sociálně 
vyloučenou lokalitu. Nabídkou volnočasových aktivit 
přímo v  sociálně vyloučených lokalitách přispíváme 
ke zmírnění rizikového chování tam žijících dětí, které 

většinou nejsou organizované v žádných zájmových 
spolcích a  sdružují se v  partách, které v  lokalitách 
páchají drobnou kriminalitu. 

Street dance

V  roce 2015 jsme založili vlastní taneční školu A.D.S. 
Company, jejímž cílem je podporovat rozvoj talentu pro 
street dance styly u romských dětí. V souvislosti s naším 
působením v lokalitě Jílová jsme rozšířili v roce 2019 i tým 
dětí, které se věnují tanečnímu street dance stylu. Pro 
aktivní tanečníky jsme připravili o hlavních prázdninách 
taneční soustředění v Horní Lomné, za účasti tanečních 
lektorů z  celé ČR. Na  podzim už někteří z  účastníků 
soustředění reprezentovali naši organizaci na soutěžích, 
dokonce i  na  Mistrovství Evropy a  světa WADF, které 
proběhlo koncem roku 2019 v  Liberci. Odtud naše 
taneční škola A.D.S. Company přivezla 9 zlatých, 
4 stříbrné a  6 bronzových medailí. Svými úspěchy si 
chlapci vybojovali nominaci na  příští Mistrovství světa 
WADF, které bude probíhat v Itálii na podzim roku 2020. 
Na všech soutěžích děti reprezentovali statutární město 
Ostravu i celou Českou republiku.

V  kategorii mini kids urban street dance  se stal 
Mistrem Evropy náš nejmladší tanečník Kristiánek, 
kterému je teprve sedm let. Největší zážitek pro 
děti bylo Mistrovství světa v  hip hopu, breakdance 
a  elektro-boogie, které se konalo v  Německu, 
v přímořském městě Bremerhavenu a děti tak měly 
možnost poprvé uvidět moře. 
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Fotbal

V  roce 2019 jsme postavili z  uživatelů všech našich 
nízkoprahových středisek v Ostravě pět fotbalových 
týmů. Děti se zapojily opětovně do  fotbalové ligy 
Dona Bosca, kdy se v  červnu 2019, po  skončení 
celoročně probíhajících zápasů, umístily dva naše 
týmy na prvním místě ligové tabulky, a to v kategorii 
mladších i starších žáků. 

Stolní tenis

Další podporovanou sportovní aktivitou je stolní 
tenis, který mohou děti v nízkoprahových střediscích 
hrát každý všední den odpoledne. Stolní tenis se 
ve  střediscích hraje na  rekreační úrovni, přesto 
naše organizace pořádá každoročně Velký veliko-
noční turnaj ve stolním tenise O pohár SPOLEČNE-
-JEKHETANE pro děti do  17 let ze všech nízko-
prahových středisek v  Ostravě. Turnaj se konal 
v  tělocvičně Salesiánů Dona Bosca v  Ostravě 
18. dubna 2019.

Další aktivity

Děti se nezapojují pouze do tančení na soutěžích, ale 
také chodí pravidelně tančit, hrát a zpívat, k různým 
příležitostem do  domovů pro seniory v  Ostravě 
i v jiných městech. Děti reprezentovaly naši organizaci 
na  akci Lidé lidem pořádané statutárním městem 
Ostravou.

Děti se účastnily také literárních a výtvarných soutěží, 
zejména soutěže Romano Suno, kterou pořádá 
Nová škola, o. p.  s. , Praha a  každoroční vernisáže 
dětských prací v  Knihově města Ostravy, pobočky 
Ostrava-Vítkovice. 

Péče o pejsky v útulku

U  dětí jsme podporovali i  novou oblast zájmu a  to 
pomoc druhým. Děti začaly pravidelně  navštěvovat  
psí útulek v Dětmarovicích, kde se učily lásce k němé 
tváři a jak se správně o pejsky starat. Děti chodily psy 
venčit a krmily je. 
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Kdo naše aktivity podpořil

Výše popsané aktivity bychom nemohli realizovat 
bez fi nanční podpory. V  roce 2019 byly aktivity 
naplňující volný čas dětí z ostravských vyloučených 
lokalit a rozvíjející jejich nadání podpořeny v součtu 
cca Kč 500  000 Ministerstvem školství, mládeže 
a  tělovýchovy, statutárním městem Ostrava, 
nadačními prostředky i fi nančními dary od fyzických 
osob.

Tancem, zpěvem a  sportem proti nudě (projekt 
podpořen MŠMT) - hlavním cílem projektu bylo 
umožnit romským dětem, žijícím ve  třech sociálně 
vyloučených lokalitách v  Ostravě trávit smysluplně 
volný čas nabídkou aktivit, o  které mají zájem 
a  tím pomoci rozvíjet jejich nadání. Děti takto měly 
možnost účastnit se celoročně tanečních, pěveckých 
a sportovních aktivit a účastnit se různých soutěží.

Hudbou a  sportem proti kriminalitě 2019 (projekt 
podpořen statutárním městem Ostrava) - projekt 
byl zaměřen na  smysluplné trávení volného času 
a  předcházení sociálně patologickým jevů u  dětí 
a  mládeže ze sociálně vyloučených lokalit zadního 
Přívozu a z oblasti Jílové a okolí. Volnočasových aktivit 
tohoto projektu se v roce 2019 aktivně účastnilo 138 
dětí.

Primární prevence v  lokalitě Jílová 2019 (projekt 
podpořen statutárním městem Ostrava) – v  rámci 
projektu byly pro děti a mládež z oblasti ulice Jílová 
pracovníky realizovány skupinové volnočasové 
aktivity, doučování, motivační rozhovory a  další 
preventivní aktivity. Hlavním přínosem těchto aktivity 
bylo, aby děti netrávily svůj volný čas na ulici nepro-
duktivním způsobem, který může vést až ke  krimi-
nální činnosti a dalším sociálně patologickým jevům. 
Celkem se aktivit projektu v roce 2019 zúčastnilo 98 
dětí.

Ostrava podporuje tanec (projekt podpořen statu-
tárním městem Ostrava) - realizací tohoto projektu 
bylo pokračováno v  pohybovém rozvoji talento-
vaných dětí, které žijí na pokraji chudoby v sociálně 
vyloučených lokalitách. I  tento rok se chlapci díky 
fi nanční podpoře statutárního města Ostravy mohli 
zúčastnit několika tanečních soutěží (např. Otevřené 
mistrovství světa České asociace tance 2019 
v Jablonci Nad Nisou, WADF World Dance Champ-
ionship 2019 v  Liberci). Významnou aktivitou byla 
i účast chlapců na Mistrovství světa v hip hopu, elektro-
-boogie a  break dance, které se konalo v  listopadu 
2019 v  německém Bremerhavenu. V  prosinci 2019 
se chlapci také účastnili Mistrovství České republiky 
v  Hip Hopu a  Electric Boogie. Svými úspěchy si 
chlapci vybojovali nominaci na příští Mistrovství světa, 
které bude probíhat v Itálii na podzim roku 2020. Díky 
tomuto projektu mohli uspět v  mezinárodní konku-
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renci, dostali příležitost stát se nejlepšími tanečníky 
České republiky, čímž nejlépe reprezentovali statu-
tární město Ostravu i celou Českou republiku.

Chceme tančit dál i  přes všechny překážky 
(projekt podpořen statutárním městem Ostrava) 
- prostředky této mimořádné dotace byly použity 
na úhradu startovného na taneční soutěže, ubytování, 
na  dopravu na  soutěže a  na  kvalitní přípravu 
na  soutěže pomocí lektorů. Jednalo se o  meziná-
rodní soutěž „O  pohár města Kunštátu a  Letovic“, 
taneční soutěž Dance Freud 2019 v Příboře, a taneční 
soustředění v  Horní Lomné v  červenci 2019. Dětem 
byly také pořízeny taneční obuv a kostýmy.

Díky fi nanční podpoře, kterou jsme získali ze sbírky 
„Pomozte dětem“ jsme mohli dětem v našem nízko-
prahovém zařízení pomoci s  přípravou na  vyučování, 
zajistit logopedickou péči a  podpořit smysluplné 
využívání volného času dětí pomocí tanečních aktivit.  
Další významnou aktivitou projektu byla i  účast dětí 
na prázdninovém tanečním soustředění, které se konalo 
v červenci 2019 v krásném prostředí Horní Lomné.

Pomozte mi splnit si svůj sen (projekt podpořen 
nadačním příspěvkem NROS) - nadační příspěvek byl 
použit k podpoře jednoho talentovaného chlapce J. 
K., jehož rodiče žijí na pokraji chudoby. Díky podpoře 
se chlapec mohl účastnit individuálních tanečních 
tréninků a tanečních soutěží na republikové i meziná-
rodní úrovni.

Pomůžeme dětem změnit život (projekt podpořen 
nadačním příspěvkem NROS) - díky fi nanční 
podpoře sbírky „Pomozte dětem“ jsme mohli dětem 
v našem nízkoprahovém zařízení pomoci s přípravou 
na  vyučování, zajistit logopedickou péči a  podpořit 
smysluplné využívání volného času dětí pomocí 
tanečních aktivit.  Další významnou aktivitou projektu 
byla i  účast dětí na  tanečním soustředění spojená 
s  přípravou do  školy na  příští školní rok, které se 
konalo v  červenci 2019 v  krásném prostředí Horní 
Lomné.
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Vy rozhodujete, my pomáháme - fi nanční podpora 
malých veřejně prospěšných projektů Nadačního 
fondu Tesco a NROS

•  Děti tančí a  zpívají pro domovy pro seniory – 
cílem projektu bylo taneční a  pěvecké vystoupení 
děti z našich nízkoprahových zařízení v domově pro 
seniory v Hranicích na Moravě.

•  Děti tančí a zpívají pro domovy pro seniory v Brně 
– cílem projektu bylo taneční a pěvecké vystoupení 
děti z  našich nízkoprahových zařízení v  Domově 
Slunce v Brně.

•  Piano pro chudé děti – z prostředků tohoto projektu 
jsme zakoupili digitální piano do  Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Porubě. 

•  Poznávací výlet do Moravského krasu – dětem jsme 
zprostředkovali výlet do  nejvýznamnější krasové 
oblasti ve  střední Evropě. Děti takto mohli prožít 
nevšední zážitek a poznat úchvatnost zdejší přírody.

•  Děti pomáhají pejskům v  útulcích – záměrem 
projektu byla návštěva Útulku pro opuštěné psy 
v  Dětmarovicích.  Zde se děti mohly dozvědět, 
jak se k  pejskům správně chovat a  jak si správně 
osvojit pejsky z útulku. Děti měly rovněž příležitost 
navštívit Zoologickou zahradu v Ostravě a rozšířit si 
své vědomosti z oblasti zoologie.

•  Vybavení centra pro děti a mládež – díky tomuto 
projektu jsme mohli zakoupit vybavení pro naše 
nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež, které je 
důležité pro efektivnější poskytování naší sociální 
služby (dataprojektor, magnetické popisovací 
tabule, vzdělávací hry a  USB disky pro hudební 
a taneční aktivity).
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Pracujeme s předškoláky a jejich 
rodinami

SPOLU2 jede v Ostravě už druhým rokem !!!

Již druhým rokem realizuje naše organizace v Ostravě 
– Přívoze projekt s názvem SPOLU2 (reg.č. CZ.02.3.6
1/0.0/0.0/16_039/0008945). Ve  spolupráci se třemi 
mateřskými školami (MŠ Šafaříkova 9, MŠ Špálova 
32, MŠ P.  Pittra Ostrava) se zaměřuje na  podporu 
úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí 
ze socioekonomicky znevýhodněného a  kulturně 
odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská 
Ostrava a Přívoz.

V  průběhu roku funguje v  sídle U  Tiskárny 515/3 
od  pondělí do  čtvrtka (8:00-12:00 hod) neformální 
předškolní centrum pro děti od tří let. Od září 2019 
využilo služeb centra nově 43 dětí a 30 rodičů. Vedoucí 
centra, pedagogická pracovnice, připravuje ve spolu-
práci s kontaktními pracovnicemi bohatý vzdělávací 
program zaměřený na  rozvoj jejich vědomostí, 
kompetencí a návyků před nástupem do MŠ. Centrum 
je vybaveno interaktivní obrazovkou s  výukovým 
DVD, edukativními pomůckami a  hrami, hudebními 
nástroji, dětskými knihami, hračkami. Hračky jsou 
rovněž k  dispozici k  zapůjčení domů. V  průběhu 
letních prázdnin došlo k  rekonstrukci prostor a  pro 
děti je teď k dispozici větší herna a zázemí pro rodiče. 

Rodiče se mohou do činnosti centra aktivně zapojit 
v rámci společně pořádaných akcí nebo také v pozici 
dobrovolníků, kteří se aktivně účastní běžného 
provozu. Jejich hlavní pomoc spočívá ve  spolupráci 
při různých aktivitách v  rámci denního programu 
a při sebeobsluze dětí. Dále se zapojují do přípravy 
a  úklidu třídy, jako doprovod na  akce a  jsou také 
nedílnou součástí při přípravě různých akcí. 

V průběhu nového školního roku pokračovala podpora 
rodičů při práci s dětmi. Za pomoci pracovnic centra 
procvičovali s  dětmi prostorové vnímání, rozvíjeli 
logické myšlení, jemnou motoriku, komunikační 
dovedností, vzájemnou spolupráci, osvojovali si 
základy etikety a  tím zvyšovali připravenost dětí 
na vstup do vzdělávacího systému. 

V  centru nechyběly společné akce se zaměřením 
na svátky či jinak významné dny jako jsou Halloween, 
Mikuláš, Vánoce. Pro rodiče s  dětmi byl připraven 
bohatý program, společně vytvářeli výrobky, pekli 
perníčky, cukroví, povídali si o  tradicích, předávání 
hodnot, rituálech.

Pro rodiče jsou k  dispozici kontaktní pracovnice, 
na  které se mohou obrátit o  radu při jednání se 
vzdělávacími, sociálními nebo zdravotními službami. 
Řeší především dětského lékaře, povinnou docházku 
do  školky či školy, ale také potravinovou pomoc, 
ošacení dětí, bytovou či fi nanční otázku. Zde je 
významná spolupráce s pracovnicemi SAS (sociálně 
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aktivizační sociální služby pro rodiny s dětmi), které 
si rodinu v těchto otázkách přebírají.

Významným prvkem projektu jsou společné motivační 
aktivity neformálního předškolního centra se 
zapojenými mateřskými školami, na kterých probíhají 
adaptační dny pro děti z centra. Naší snahou je více 
zapojit do  této aktivity i  rodiče, ale ne vždy tuto 
možnost využijí. Dítě je zapojeno do běžného režimu 
MŠ a v případě účasti rodiče se pedagog MŠ věnuje 
i  otázkám ze strany rodičů spojené se zapojením 
do vzdělávacího systému. 

Na  podzim navštívily děti z  MŠ a  centra společně 
Divadlo loutek Ostrava, kde si užily divadelní 
představení Dášeňka. Kromě této akce připravili 
pedagogičtí pracovníci MŠ pro děti společné 
projektové dny, popř. dny s  mámou s  nejrůznější 
tématikou. Skrze tyto aktivity dochází k  propojení 
neformálního předškolního centra a MŠ, při kterých je 
cílem vytvořit otevřené, bezpečné a vstřícné prostředí 
dětem z cílové skupiny. 

Do  mateřských škol dochází kontaktní pracovnice 
pocházející z romské komunity. Její přítomnost v MŠ 
napomáhá adaptaci dětí na nové prostředí, komunikaci 
s rodiči i pedagogickými pracovníky a při vyjasňování 
nesrovnalostí, které vyplývají z  kulturní odlišnosti 
rodinného zázemí dětí. V rámci konzultací a krátkých 
stáží pedagogických pracovníků neformálního centra 
a  mateřských škol dochází k  poznávání fungování 

jiného pracoviště, předávaní zkušenosti a  přístupů 
pedagogické praxe k dětem a jejich rodičům.
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Dobrovolnictví a humanitární 
aktivity

Dobrovolnictví je v naší organizaci spojeno s realizací 
projektu Blíže lidem 2019, který je zaměřen na
realizaci humanitárních aktivit, které v  organizaci 
poskytujeme nad rámec sociálních služeb. V  roce 
2019 jsme pokračovali v těchto, již v minulých letech 
započatých humanitárních aktivitách:

Podpora dobrovolnické práce

Dobrovolnou práci potřebujeme, a  to zejména jako 
pomoc při našich humanitárních aktivitách jako 
je získávání a  darování potravin a  jiných komodit 
potřebným. V  roce 2019 byla dobrovolnická práce 
v  naší organizaci zaměřena především na  krátko-
dobou manuální pomoc při potravinových sbírkách, 
na  kterých participujeme jako členská organizace 
Potravinové banky v  Ostravě, z. s.. V  průběhu roku 
působilo v  naší organizaci 7 krátkodobých dobro-
volníků, kteří odpracovali celkem 60 dobrovolnických 
hodin na  3 jednorázových akcích - a  to, 18. 5. 2019 
Sbírka potravin (jarní), a 20. 6. 2019 pomocné aktivity 
na  akci Lidé lidem a  23. 11. 2019 Sbírka potravin 
(podzimní). V roce 2019 jsme měli možnost nominovat 
jednoho z  našich stálých a  vždy ochotných dobro-
volníků na  ocenění Dobrovolník roku, každoročně 
udělovaného statutárním městem Ostravou.

Naší organizaci byla Ministerstvem vnitra ČR dne 
29. 11. 2018 udělena akreditace v  oblasti dobrovol-
nické služby na  přijímání a  vysílání dobrovolníků 
v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby 
v  oblasti pomoci nezaměstnaným, osobám sociálně 
slabým a příslušníkům národnostních menšin na území 
Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. 

Poskytování potravinové a  jiné hmotné pomoci 
potřebným

V  rámci našeho členství v  Potravinové bance 
v  Ostravě, z. s. jsme příjemci bezplatné materiální 
pomoci v  podobě potravin a  jiných komodit. Takto 
získané zboží dál zdarma rozdělujeme potřebným 
lidem. V roce 2019 jsme, v rámci potravinové pomoci, 
podpořili celkem 1024 osob. Většinou se jednalo 
o  potřebné rodiny s  malými dětmi. Celkem jsme 
v  roce 2019 rozdali 7  404	kg hlavně potravin, ale 
i jiných komodit. 
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Činnosti v rámci sociálně právní 
ochrany dětí

Od roku 2008 je naše organizace pověřenou osobou 
pro výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD). 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. je osobou pověřenou 
k  výkonu sociálně právní ochrany dětí na  základě 
rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
ze dne  29. 4. 2016, č. j.: MSK 64075/2016. Na základě 
tohoto rozhodnutí je pověřena k  výkonu těchto 
činností:

•  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 výchovou

•  Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými 
vlivy a předcházení jejich vzniku.

Místem výkonu činností SPOD je Ostrava a Šumperk. 
Tyto činnosti jsou vykonávány sociálními pracovníky 

pověřenými k výkonu SPOD, většinou v rámci sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s  dětmi KLUB-KO 
a  Nízkoprahového zařízení pro děti a  mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE.

KLUB-KO Ostrava

V  roce 2019 služba spolupracovala s  oddělením 
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) ÚMOb 
Moravská Ostrava a Přívoz. V rámci působnosti služby 
pracovníci v  roce 2019 spolupracovali s  18 uživateli 
na řešení problémů ve spolupráci s OSPOD.

V rámci činnosti SPOD pracovníci pomáhali rodinám 
především v  oblasti výchovy a  pravidelné školní 
docházky dětí, 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 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 odebírání 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, školní výbavu pro děti).
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V průběhu roku 2019 pracovníci pro uživatele připravili 
několik besed, které se týkaly aktuálně řešených 
problémů (např. zápis dítěte do mateřské a základní 
školy, nácvik domácí přípravy do školy, nácvik vaření, 
hospodaření v  domácnosti, prevence onemocnění 
u  dětí, zdravotní pojišťovny a  jejich preventivní 
programy pro děti).

KLUB-KO Šumperk

Pracovníci služby při výkonu činnosti spolupracují 
s orgánem sociálně právní ochrany dětí tak, aby byla 
zajištěna efektivní komunikace a  spolupráce mezi 
institucí, službou a uživatelem.  

Ve většině případů jde o komplexní přístup k rodině. 
Pracovníci se také zúčastňují případových konfe-
rencí a schůzek na půdě OSPOD. Ze spolupráce jsou 
na  požádání vypracovávány zprávy ze spolupráce. 
V závažných a naléhavých případech lze krátkodobě 
poskytovat službu i velmi intenzivně (denně), např. při 
onemocnění omezujícím pohyb pečující osoby nebo 
rodiče. V roce 2019 služba s pracovníky SPOD spolu-
pracovala v pěti rodinách. 

V  roce 2019 si pracovníci pro uživatele připravili 
besedy, které se týkaly aktuálně řešených problémů 
(problematické chování v  dospívání, předškolní 
příprava – jak správně vést dítě ke  vzdělávání, 
vzdělávání dítěte – spolupráce se školou, práva 
a povinnosti ve vzdělávání).

Vedoucí pobočky je na základě jmenovacího dekretu 
vydaného starostou města Šumperk členkou komise 
pro sociálně právní ochranu dětí. Pravidelně se 
účastní všech jednání komise a  může tedy pružně 
reagovat na  požadavky odboru SPOD a  také se 
zapojit do  výkonu SPOD na  území obce Šumperk 
s rozšířenou působností.

Nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE

V roce 2019 pokračovala spolupráce s orgány sociálně-
-právní ochrany dětí, zejména s  OSPOD Městského 
úřadu Moravská Ostrava a Přívoze a Městského úřadu 
Poruba na obecné rovině. 

I  v  tomto roce se sociální pracovníci věnovali 
činnostem zaměřených na  ochranu před škodlivými 
vlivy a  předcházení jejich vzniku. Prostřednictvím 
pravidelných besed a  rozhovorů pracovníci s  dětmi 
a  mládeží pracovali především na  zvýšení informo-
vanosti o  neagresivním řešení konfl iktů, o  prevenci 
sociálně patologických jevů (např. šikana, záškoláctví, 
drobná kriminalita). Sociální pracovníci také s dětmi 
pracovali na  tom, aby rozšířili jejich informovanost 
ohledně využívání pomoci v případě, že se dostanou 
do  situací, kterou nejsou schopny řešit vlastními 
silami (např. umět požádat o  pomoc pracovníka, 
učitele, svěřit se kamarádovi a konfl iktní situace řešit 
s rozvahou a s klidem).
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Příklad dobré praxe 

Rodina Černých

Spolupráce s  rodinou Černých byla zahájena 
na  základě žádosti pracovnice OSPOD městského 
úřadu. Děti vychovávají vlastní prarodiče, jelikož 
matka je drogově závislá a otcové dětí s matkou nežili. 
Prarodiče požádali o svěření dětí do pěstounské péče, 
která však byla soudem zamítnuta. V  minulosti si 
prarodiče vzali úvěr na koupi domu. Po nějaké době 
oba přišli o  příjmy ze zaměstnání kvůli zdravotnímu 
stavu a  začali pobírat invalidní důchod a  dostali se 
do  dluhové pasti, protože neměli na  splátky úvěru. 
Dluh vytloukali dluhem, až se jejich výše i  s  úroky 
vyšplhala na  více než dva miliony. Ve  spolupráci 
s pracovníky organizace byly veškeré dluhy vyčísleny 
a prarodiče chtěli žádat o oddlužení, což před novelou 
insolvenčního zákona bylo zbytečné, jejich příjmy byly, 
pro oddlužení, nedostačující. Rodina žila v nájemním 
bytě a na základě problémů na straně majitelky, byly 
nuceni hledat jiné bydlení. Ve spolupráci se službou se 
podařilo zajistit pro rodinu obecní byt, kde rodina žije 
dodnes. Prarodiče se o děti starají svědomitě a zodpo-
vědně, ale jejich fi nanční situace byla bezvýchodná. 
Po novele insolvenčního zákona požádali o oddlužení 
a nyní budou tři roky splácet dluh a situace v rodině 
se výrazně zlepšila. Po skončení insolvenčního řízení 
chtějí prarodiče opětovně požádat o  svěření dětí 
do pěstounské péče. 
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Předáváme zkušenosti

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

V našich sociálních službách absolvují praxi studenti 
středních škol a  vysokých škol. Dlouhodobě spolu-
pracujeme se Střední školou prof.  Zdeňka Matějčka 
v  Ostravě-Porubě. V  roce 2019 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.  

Účelem odborných praxí je vždy představit studentům 
činnost našich zařízení, cílovou skupinu uživatelů 
a  konktrétně ukázat práci sociálních pracovníků. 
Nedílnou součástí odborných praxí je i  prezentace 
administrativní složky práce našich sociálních 
pracovníků (především aplikace Standardů kvality 
sociálních služeb do  konkrétních činností v  sociální 
službě).

Největší zájem studentů o  praxe v  naší organizaci 
je v  našich střediscích nízkoprahových služeb pro 
děti a  mládež a  v  KLUB-KU (sociálně aktivizační 
službě pro rodiny s  dětmi). V  těchto službách se 
studenti, kromě sociální práce, 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. 

V  roce 2019 celkově v  naší organizaci absolvovalo 
svou odbornou praxi 28 studentů.
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Projekty organizace realizované 
v roce 2019 

Kromě registrovaných sociálních služeb, které jsou 
z podstatné části hrazeny z dotací krajů (Moravsko-
slezského a  Olomouckého), poskytovaných Minis-
terstvem práce a  sociálních věcí ČR a  z  prostředků 
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 provozních 
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  rekon-
strukce nemovitosti k poskytování sociálních služeb. 
Cílem projektu je vybudování střediska služeb 
sociální prevence na  rozhraní dvou sociálně vylou-
čených lokalit hustě osídlených sociálně vyloučenými 
nebo sociálním vyloučením 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 realizace 
projektu. Cílem této etapy bylo převedení nemovi-
tosti – budovy na adrese U Tiskárny 515/3 v Ostravě 
do  vlastnictví naší organizace za  účelem vytvoření 
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trvalého zázemí pro poskytování tří sociálních služeb 
v Ostravě-Přívoze. 

Od 15. 10. 2018 započala II. etapa projektu – základní 
rekonstrukce budovy. Projekt byl ukončen k  datu 
30. 6. 2019, od tohoto data běží pětiletá doba udržitel-
nosti projektu. Realizací projektu došlo k významnému 
zlepšení prostorových podmínek pro poskytování 
služeb, které  umožní využít nabízených služeb 
většímu počtu uživatelů. Došlo ke  zlepšení uživa-
telského komfortu při poskytování služeb, zejména 
v oblasti zajištění soukromí uživatele při poskytování 
služby.  Již koncem roku 2018 byly naplněny všechny 
námi nastavené indikátory. V  budově provozujeme 
3 registrované služby, byla podpořena 3 zázemí pro 
sociální služby v Ostravě. Podařilo se nám také zvýšit 
již k  1. 11. 2018 okamžitou kapacitu poskytovaných 
služeb v  budově z  8 uživatelů na  9 uživatelů, aniž 
bychom museli navýšit kapacitu služeb v krajské síti. 

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

Tento projekt byl podpořen v OP VVV a byl zahájen 
v  září 2018. Cíle projektu SPOLU 2 jsou zaměřeny 
na  podporu úspěšného zahájení předškolního 
vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodňu-
jícího a kulturně odlišného prostředí, žijících v městské 
části Moravská Ostrava a  Přívoz. Aktivity projektu 
jsou zacíleny 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 předškolním centrem a  mateřskými 
školami působícími v  lokalitě, motivováním rodičů 
a dalšími aktivitami. Projekt bude ukončen v září 2021. 
V roce 2019 se do projektu zapojilo celkem 30 rodičů 
a 43 dětí. 

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
(CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247)  

Realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj. 
Projekt byl zaměřen na  podporu žáků ze socioeko-
nomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání 
v  9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním 
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cílem bylo podpořit tyto žáky v dosahování školního 
úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu 
ze vzdělávání. Aktivity byly 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 byl ukončen 31. 8. 2019.

Příprava romských děti a  děti ze sociálně margi-
nalizovaných skupin z  Olomouckého kraje 
a  okolí na  vzdělávání pomoci dobrovolnictví a  se 
zohledněním 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 dozrávání 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. Díky dalším aktivitám projektu jsme mohli 
zapojit marginalizované skupiny (především Romy) 
do  všech úrovní vzdělávací soustavy: předškolní 
vzdělávání (pomocí neformálních center), prevence 
školní neúspěšnosti na  ZŠ (pomocí neformálních 

klubů pro volnočasové aktivity) a  podpora školní 
úspěšnosti na  SŠ. Specifi kum projektu byl rozvoj 
dobrovolnictví a zohlednění spirituality. 

Projekty podpořené 
Moravskoslezským krajem

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních 
služeb na  území Moravskoslezského kraje v  roce 
2019

Účelem dotace je podpora realizace 4 sociálních 
služeb poskytovaných naší organizací na území statu-
tárního města Ostravy:

• Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE

• Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE

• KLUB-KO

•  Nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE – 
investiční dotace k  pokrytí neuznatelných nákladů 
IROP 
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Díky podpoře našeho projektu Moravskoslezským 
krajem jsme měli možnost jej úspěšně dokončit, 
neboť investiční dotace IROP nepokryla všechny 
náklady projektu.

Projekty podpořené statutárním 
městem Ostrava

Statutární město Ostrava podpořila v  roce 2019 
celkem 9 projektů, některé z  nich jsou popsány 
v  jiných oddílech naší výroční zprávy. Tyto projekty 
byly zaměřeny na zajištění provozu sociálních služeb, 
podporu sociálního začleňování a podporu dobrovol-
nictví a humanitárních aktivit. 

NEVO DROM – Novou cestou 2019 – sociální služba 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2019 – 
sociální služba odborného sociálního poradenství

Terénní programy 2019 – sociální služba terénních 
programů

KLUB-KO 2019 – sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

Blíže k  lidem 2019 – projekt, který je zaměřen na 2 
humanitární aktivity: dobrovolnictví a  materiální 
a humanitární pomoc nejchudším 

Dům sociální služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE – 
investiční dotace k  pokrytí neuznatelných nákladů 
IROP 

Díky podpoře našeho projektu statutárním městem 
Ostravou jsme měli možnost jej úspěšně dokončit, 
neboť investiční dotace IROP nepokryla všechny 
náklady projektu.

Projekty realizované 
v Olomouckém kraji

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních 
služeb na  území Olomouckého kraje v  roce 2019 
- cílem dotace bylo zajištění běžného provozu 3 
sociálních služeb poskytovaných naší organizací 
na území ORP Šumperk: odborné sociální poradenství 
(Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
v  Šumperku), službu Terénních programů a  pro 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

Podpora integrace Romů v  Hanušovicích 2019 
(projekt podpořen Olomouckým krajem) - Cílem 
projektu byla realizace 4. ročníku dne záchranných 
složek zaměřených na  prevenci rizikového chování 
osob ohrožených sociálním vyloučením, na  kterém 
jako dobrovolníci podílejí příslušníci romské menšiny. 
Druhou pořádanou akcí z  poskytnuté dotace byl 
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celodenní výlet pro sociálně znevýhodněné děti 
do Resortu Dolní Morava, kde byl navštíven Mamutíkův 
vodní park a následně stezka v oblacích.

Společné Vánoce v  Hanušovicích 2019 (projekt 
podpořen Olomouckým krajem) – Cílem projektu 
bylo prohloubit a  zlepšit vztahy mezi majoritní 
většinou a  minoritní Romskou menšinou v  Hanušo-
vicích prostřednictvím pořádání rukodělných dílen, 
výtvarných aktivit a prezentací vánočních tradic.

Dotace Města Šumperk na celoroční činnost pro rok 
2019 
Z dotace bylo podpořeno poskytování služeb sociální 
prevence na území města Šumperk.

Dotace z rozpočtu Města Hanušovice na rok 2019
Z dotace bylo podpořeno poskytování služeb sociální 
prevence na území města Hanušovice.

Projekty realizované 
v obou krajích

Projekt „S  obědem je škola veselejší“ – tento 
projekt byl podpořen z  prostředků Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy ČR. Cílem projektu 
byla podpora školního stravování sociálně znevýhod-
něných žáků základních škol na  území měst Ostravy, 
Šumperku a  Hanušovic a  zvýšení kvality školní 
docházky podpořených dětí. 

V  roce 2019 jsme podpořili ve  školním stravování 
celkem 87 žáků základních škol (z  toho 26 žákům 
z  Ostravy a  Petřvaldu, 61 žákům ze Šumperka 
a  Hanušovic), navštěvujících celkem 13 základních 
škol (z  toho 5 ostravských, 1 z  Karvinska, 5 z  ORP 
Šumperk a 2 z ORP Zábřeh).

Z  výstupů projektu lze vyhodnotit, že 47�% všech 
do  projektu zařazených žáků se zlepšilo ve  školní 
docházce. Žáků se zhoršenou školní docházkou je 
48% ze všech podpořených a 5% žáků bez zlepšení, 
či zhoršení školní docházky.
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Služba – činnost Pracovní pozice Počet zaměstnanců (roční průměr) Pracovní úvazky (roční průměr)

Vedení organizace

Ředitelka 1 0,93

Ekonom, účetní 0,83 0,73

Asistentka ředitelky 0,29 0,29

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

Vedoucí služby 1 0,2

Sociální pracovník 2,58 2,16

Pracovník v sociálních službách 4,29 4,07

Občanská poradna
Vedoucí služby 2 0,3

Sociální pracovník 3,12 2,4

KLUB-KO

Vedoucí služby 2 0,3

Sociální pracovník 1 1

Pracovník v sociálních službách 6,25 3,77

Terénní programy

Vedoucí služby 2 0,3

Sociální pracovník 3,25 3,24

Pracovník v sociálních službách 2,54 2,3

Podpora inkluze 
v Moravskoslezském kraji

Koordinátor aktivit 0,75 0,75

Realizační pracovník 0,75 0,75

SPOLU2

Koordinátor 1 0,2

Kontaktní pracovník v NPC 2 1

Pedagogický pracovník NPC 1 1

Kontaktní pracovník v MŠ 1 0,6

Dobrovolnictví a humanitární aktivity Koordinátor humanitárních aktivit 1 0,25

Techničtí zaměstnanci Úklid 1,11 0,83

Celkem 40,76 27,37

Lidské zdroje
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Finanční zpráva 
2019

Finanční zpráva 2019
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Finanční zpráva za rok 2019 / Náklady

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, hygiena a desinfekce, drogerie, PHM, 
materiál pro práci s dětmi, DDHM do 40 tis., apod.) 1 497 103,08

Spotřeba energie - teplo, plyn, elektrická energie, vodné 411 468,92

Opravy a udržování 242 708,52

Náklady na cestovné 155 560,16

Náklady na reprezentaci 10 256,00

Ostatní služby (školení, software, doprava uživatelů, spoje, propagace, IT, vstupné, občerstvení apod.) 1 289 593,33

   nájemné 411 369,62

Mzdové náklady 8 465 437,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 645 662,52

Zákonné sociální náklady 31 453,00

Ostatní sociální náklady 12 945,00

Daně a poplatky 6 712,31

Pokuty a penále 13 883,02

Úroky  118 563,70

Kurzové ztráty 898,32

Jiné ostatní náklady 96 264,39

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 356 944,00

Prodaný dlouhobý majetek 10 284,00

Náklady celkem 15 777 106,89
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Finanční zpráva za rok 2019 / Výnosy

Tržby z prodeje služeb

 tržby z prodeje služeb 261 146,59

 Asociace občanských poraden 5 000,00

 tržby z prodeje služeb - daňový 130 000,00

 nájemné 150 000,00

Úroky  286,58

Kurzové zisky 27,67

Zúčtování dotace - auto 2014, Dům SS, auto Šumperk 275 012,00

Jiné ostatní výnosy 14 811,23

Tržby z prodeje majetku 50 284,00

Přijaté příspěvky (dary) 442 400,08

Provozní dotace

 provozní dotace - Moravskoslezský kraj 7 109 070,99

 provozní dotace - statutární město Ostrava 1 888 000,00

 dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 913 225,35

 dotace Olomoucký kraj MPSV 3 265 552,59

 dotace města Šumperk 20 000,00

 dotace města Hanušovice 10 000,00

 nadační příspěvek NROS 101 005,91

 Nadační fond Tesco 63 024,29

 dotace MAS Horní Pomoraví 48 333,00

Výnosy celkem 15 747 180,28

Výsledek -29 926,61
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
K 31. 12. 2019 
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:  68145209
DIČ: CZ68145209
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zapsaná: Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,
 vložka 1228
Počet zaměstnanců:
 k datu 31. 12. 2019 
 celkem 35 zaměstnanců

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.

Rozhodující předmět činnosti dle zakládací listiny:

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 vzdělá-
vacích 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 znění 
pozdějších předpisů-

6.  Poradenství obětem trestných činů podle zákona 
č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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7. Poradenství v oblasti dluhové problematiky.

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

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

10.  Pořádání akcí v oblasti zájmové umělecké činnosti 
s republikovým i mezinárodním zastoupením.

11.  Pořádání odborných seminářů a  kurzů, 
zaměřených na  praxi v  sociálních službách 
a na romskou problematiku, pro různé odborné 
profesní skupiny.

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 hospodářské 
soběstačnosti organizace. O  druhu a  rozsahu 
činnosti rozhodne správní rada společnosti.

1.2 Statutární orgány
Ředitelka:  Mgr. Helena Balabánová

Správní rada: 

 • předseda:  PaedDr. Jan Eff enberger
 • členové: Jan Bongilaj
    Mgr. Vlasta Geryková 

Dozorčí rada:

• předseda:  Božena Dudy-Koťová 
• členové:  Irena Mrázková 
    Lukáš Balabán

Zakladatelé:

 • Mgr. Helena Balabánová
 • PaedDr. Jan Eff enberger
 • Božena Dudy-Koťová
 • Lenka Martišová
 • 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 
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činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí 
z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, 
účetní knihy a  ostatní účetní písemnosti) a  z  dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

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 2019 a končící dnem 31. prosince 2019.

2.1 Způsoby ocenění a odepisování
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

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

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

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
je oceněn pořizovacími cenami.

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. 

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.

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

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

2.2 Soupis hmotného majetku k 31. 12. 2019

Popis  tis. Kč
pozemky  445

budova  8 319

technické zhodnocení pronajaté nemovitosti 41

oplocení pozemku 10

automobil I (pořízen v roce 2018) 888

automobil II (pořízen v roce 2014) 350

server 57

zabezpečovací systém střediska 41

Součet 10 151

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 

 organizace stav datum Uhrazeno 
  k 31. 12. 2019 úhrady vč. penále
 OSSZ 446 20. 1. 2020 448

 VZP 81 20. 1. 2020 81

 RBP 46 20. 1. 2020 46

 ZPMV 27 20. 1. 2020 27

 ČPZP 69 20. 1. 2020 69

 VoZP 13 20. 1. 2020 13
 Součet 682    684

3.2  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
a přehled vyplacených mzdových nákladů

V roce 2019 zaměstnávala společnost celkem 35 osob 
- průměrný, evidenční přepočtený počet zaměstnanců 
ve sledovaném období je 27.

Popis tis. Kč
Mzdové náklady 8 465

Zákonné sociální pojištění 2 646

Zákonné sociální náklady 31

Ostatní sociální náklady 13

Součet 11 155
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Projekt Donátor Dotace v tis. Kč Použití v tis. Kč Úhrada v tis. Kč
Neinvestiční dotace na soc. služby – KLUB-KO a OPS Město Hanušovice 10 10 10
Blíže lidem 2019 Statutární město Ostrava 40 40 40
Hudbou a sportem proti kriminalitě Statutární město Ostrava 70 70 70
KLUB-KO 2019 Statutární město Ostrava 250 250 250
KLUB-KO Olomoucký kraj 1363 1343 1343
Primární prevence v lokalitě Jílová Statutární město Ostrava 160 160 160
NEVO DROM – Novou cestou 2019 Statutární město Ostrava 600 600 600
Občanská poradna Olomoucký kraj 465 465 465
Občanská poradna Statutární město Ostrava 400 400 400
Podpora integrace Romů v Hanušovicích 2019 Olomoucký kraj 35 31 31
Společné Vánoce v Hanušovicích 2019 Olomoucký kraj 18 18 18
Celoroční činnost soc. služeb v Šumperku Město Šumperk 20 20 20
Příspěvek na mzdy MAS Horní Pomoraví o.p.s. 64 64 64
S obědem je škola veselejší MŠMT 565 200 200
Ostrava podporuje tanec Statutární město Ostrava 20 20 20
Chceme tančit dál i přes všechny překážky Statutární město Ostrava 48 48 48
Terénní programy 2019 Olomoucký kraj 1409 1409 1409
Terénní programy 2019 Statutární město Ostrava 300 300 300
Investiční účelová dotace „Dům sociálních služeb 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE“

Statutární město Ostrava 500 500 500

Pomůžeme dětem změnit život 2019-2020 NROS 291 97 248
Pomozte mi splnit si svůj sen 2018-2019 NROS 4 4 4
Podpora inkluze v MSK Moravskoslezský kraj 532 532 532
Spolu 2 OP VVV, MŠMT 1480 1480 1500
Tancem, zpěvem a sportem proti nudě MŠMT 274 234 234
KLUB-KO Moravskoslezský kraj 1309 1309 1 309
NEVO DROM – Novou cestou 2019 Moravskoslezský kraj 2840 2840 2840
Občanská poradna Moravskoslezský kraj 986 986 986
Terénní programy 2019 Moravskoslezský kraj 1442 1442 1422
Součet 15 495 14 872 15 023

3.3 Přijaté dotace a nadační příspěvky
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4.  Doplňující informace 
k rozvaze, výkazu zisků a ztrát

4.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním 
právem, popř. u nemovitých věcí věcným břemenem, 
s uvedením povahy a formy tohoto zajištění

Zástavním právem je zatížena budova a pozemky, které 
jsou zapsány v LV 978, katastrální území Přívoz 713767  
–  jde o parcely 437/1, jejíž součástí je stavba s číslem 
popisným 515 a dále parcely 388/23 a 1410.

Dlouhododobá část 439 tis. Kč

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2019 439 tis. Kč

4.2 Pohledávky
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti delší 
než 180 dnů po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka má pouze jednu pohledávku po splatnosti 
delší než 180 dnů. Jedná se o pohledávku ve výši 147,62 Kč.

4.3 Závazky
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. 

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.

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 2019 
tvořeny účelovými dotacemi, nadačními příspěvky 
a ziskem z pronájmů. Veškeré výnosy pochází z území 
České republiky. 
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Název účtu tis. Kč
Tržby z prodeje služeb 396

Tržby z nájmů 149

Rozpuštění investiční dotace 2019 275

Jiné ostatní výnosy 15

Tržby z prodeje majetku  50

Přijaté příspěvky a dary 442

Provozní dotace 14 418

Součet 15 747

4.5 Audit
Audit účetní závěrky provedla paní auditorka Ing. Gita 
Štolfová, Školní 6911, 765 020 Otrokovice, IČ 64465012. 
Jiné služby paní auditorkou nebyly poskytovány.

4.6 Ostatní informace
Účetní jednotka neposkytla členům správní a dozorčí 
rady žádné odměny, ani nepeněžní plnění.

Účetní jednotka nemá účast v žádných jiných účetních 
jednotkách.

Vlastní zdroje organizace se v průběhu roku 2019 zvýšili 
na 7 026 tis. Kč. Zvýšení vlastních zdrojů nastalo v roce 
2019 z  titulu přijetí investičních dotací na  celkovou 
rekonstrukci budovy č. p. 515, katastrální území Přívoz, 
a to ve výši 3 885 tis. Kč.  

V  roce 2018 byla do  majetku organizace pořízena 
budova č. p.  515, katastrální území Přívoz (Dům 
sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE), ve  které 
jsou poskytovány tři sociální služby a sídlí zde i vedení 
společnosti. Kupní cena byla hrazena z  investiční 
dotace IROP ve výši 3 942 tis. Kč. V letech 2018-2019 
proběhla celková rekonstrukce domu v celkové částce 
4 681 tis. Kč, která byla hrazena převážně z investičních 
dotací.

V  roce 2019 vykázala účetní jednotka ztrátu ve  výši 
30 tis. Kč.

Daňový základ pro výpočet daně z příjmů právnických 
osob je 10 tis. Kč. Daňová úspora za rok 2019 činí 
1 900,- Kč.

V Ostravě dne 8. června 2020

 Mgr. Helena Balabánová
 ředitelka
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S kým jsme spolupracovali v roce 2019

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.

MAS Horní Pomoraví, o. p. s.

Nadace rozvoje občanské společnosti

NOVÁ ŠANCE, z. s. Ostrava-Hrušov

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 
pobočka Ostrava

Potravinová banka Ostrava, z. s.

Renarkon o. p. s., Ostrava

Rubikon centrum, z. s.

Salesiánské středisko volného času Don Bosco, 
Ostrava

Sdružení azylových domů v ČR, z. s.

SOS dětské vesničky, z.s. pobočka v Zábřehu

Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava

Agentura pro sociální začleňování – Ostrava

Úřad 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, kontaktní pracoviště Ostrava 
(Moravská Ostrava)

Úřad vlády České republiky
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V roce 2019 naši organizaci podpořili
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Organizační sktruktura SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Správní rada Dozorčí rada

Ředitel

Projektové týmy

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

Administrativně - 
technický úsek

pobočky 
Ostrava

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách

• ekonom
•  asistent 

ředitele

• údržba 
• úklid

• vedoucí
•  sociální 

pracovník

• vedoucí
•  sociální 

pracovník

pobočky 
Ostrava

pobočka 
Šumperk

pobočky 
Ostrava

pobočka 
Ostrava

pobočka 
Šumperk

pobočka 
Šumperk

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

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
Jílová 2662/36, 702 00 Ostrava-Přívoz
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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