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Vážení přátelé,

máme za sebou velmi náročný rok, poznamenaný pandemií onemocnění COVID_19. Všichni jsme si museli zvyknout na situaci, 
kterou jsme ještě nikdy nezažili. Život, jakoby se zastavil – v sociálních službách se, ale zastavit nemohl. Museli jsme se naučit 
používat neobvyklé ochranné pracovní pomůcky, kontaktovat se s klienty i kolegy na dálku, dodržovat přísná hygienická opatření 
při poskytování služeb. Některé naše služby byly v průběhu roku na omezenou dobu, na základě nařízení vlády ČR, úplně 
uzavřeny. Přísná hygienická opatření omezila také všechny naše projektové aktivity. V letním období, kdy přišlo rozvolnění 
omezujících opatření, jsme měli co dohánět.  

Přes skutečnost, že některé naše služby zůstaly na čas veřejnosti uzavřeny, poskytovali jsme uživatelům služby v bezkontaktním 
režimu. V prvních měsících pandemie jsme šili roušky, vozili je do terénu a rozdávali je potřebným lidem, bez ohledu na to, zda 
jsou nebo nejsou našimi uživateli. Zajišťovali jsme nákupy seniorům. Poskytovali jsme potřebným lidem potravinovou pomoc. 
V průběhu jarní i podzimní vlny pandemie jsme zprostředkovávali žákům základních škol, v lokalitách, kde působíme, kontakt 
s jejich školou, pomáhali jsme jim s domácí přípravou na vyučování.

Abychom to všechno zvládli, potřebovali jsme, hlavně v jarní vlně pandemie, dostatek ochranných pracovních pomůcek pro 
zaměstnance, které na trhu prakticky nebyly k dostání. V tom nám hodně pomohly oba kraje, od kterých jsme dostali první 
litry dezinfekce a první roušky. Začátkem léta jsme již měli vytvořenou dostatečnou zásobu všeho, co jsme pro poskytování 
služeb potřebovali -  roušky, respirátory, ochranné brýle a štíty, jednorázové rukavice. Díky mimořádným dotačním titulům MPSV, 
jsme mohli pokrýt zvýšené náklady spojené s pandemií a také jsme mohli ohodnotit naše zaměstnance za práci ve ztížených 
provozních podmínkách.

Podobně jako u ostatních poskytovatelů sociálních služeb, se ani nám zákeřná nemoc nevyhnula. Měli jsme štěstí - u nikoho 
z našich zaměstnanců, kteří onemocněli, neměla nemoc dramatický průběh a fatální konec.

Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří nepolevili v pracovním nasazení, nepodlehli obavám z nákazy, kteří pracovali nad rámec 
svých pracovních povinností. 

Děkuji Vám všem, kteří jste nám v roce 2020 pomohli, podrželi nás, ať už fi nančně nebo jenom dobrým slovem. 

S úctou

Mgr. Helena Balabánová
ředitelka SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.
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O nás
Kdo jsme a o co usilujeme
Dnešní organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., byla založena v roce 1998, jako malé občanské sdružení, 
skupinou romských a neromských lidí žijících v Ostravě. 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 2020 byla v provozu naše střediska 
sociálních služeb v Ostravě-Přívoze, Ostravě-Porubě, v Šumperku a  komunitní centrum Gombík 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.
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Předpokládaný vývoj činností v následujícím období
Pro plánování dalšího vývoje naší organizace je stěžejní 
skutečnost, že jsme vlastníky nemovitosti na adrese 
U Tiskárny 515/3 v Ostravě, která je zázemím pro posky-
tování tří našich sociálních služeb.
Jako vlastníci nemovitosti, námi nevyužité prostory 
v budově pronajímáme jiné neziskové organizaci, čímž 
jsme zvýšili neúčelově určené příjmy organizace v roce 
2020 na Kč 501 tis. Předpokládáme, že v následujícím 
období budou neúčelově určené příjmy organizace 
mírně stoupat. Z těchto příjmů splácíme zbývající 
část úvěru na koupi domu (Kč 325 tis.) a postupně 
vyrovnáváme fi nanční ztrátu předchozích let. Zároveň 
můžeme část těchto příjmů využít k pořízení nového 
vybavení středisek služeb a k pokrytí menších inves-
tičních nákladů.
Po téměř roce trvání různých omezení se vracíme 
naplno k naší práci. Ke konci roku 2021 plánujeme 
otevření nového střediska našich služeb v Hanušovicích. 

Vedle poskytovaných sociálních služeb jsme v září 2020 
zahájili realizaci projektu Chceme vědět, umět, znát!,
který je zaměřen na neformální vzdělávání školáků 
ze sociálně vyloučených lokalit a byl podpořen 
v Operačním programu věda, výzkum, vzdělávání. 
Projekt bude ukončen v roce 2023. Zároveň se snažíme 
o to, abychom mohli pokračovat v práci s předškoláky. 
S tímto záměrem jsme požádali o podporu našeho 
projektu SPOLU A BAREVNĚ z Norských fondů 
ve výzvě Tvorba motivačních prázdninových programů 
a mimoškolních aktivit pro romské děti. Projekt chceme 
realizovat ve spolupráci s dalšími sedmi partnery, 
působícími v několika městech Moravskoslezského 
kraje. 
V následujících letech se budeme snažit postupně 
zlepšit technické a materiální podmínky na našich 
střediscích 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 
zprofesionalizovali do současné podoby.

V roce 2020 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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balabanovah
Lístek s poznámkou
Vyměnit fotku domu



Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

SPOLEČNĚ-JEKHETANE
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Číslo registrace: 3256866
Místo poskytování služby: Božkova 969/65, 
Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/36, Ostrava-Přívoz; 
Dělnická 387/20
Okamžitá kapacita zařízení: 60 dětí v jednom 
okamžiku na třech střediscích

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2020 bylo hlavní 
náplní činností našich nízkoprahových zařazení pro děti 
a mládež usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu 
ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci. Poskytovat jim odbornou 
pomoc, informace a podporu, a tím tak předcházet jejich 
sociálnímu vyloučení. 
V roce 2020 jsme se setkali ze zcela ojedinělou situací, 
na kterou museli pracovníci pružně reagovat, nastavit 
si vhodné pracovní postupy v souladu s přijatými vládními 
a epidemiologickými opatřeními v souvislosti s pandemií 
COVID-19. Od poloviny března do poloviny května 2020 
byla služba našich nízkoprahových zařízení rozhodnutím 
vlády ČR uzavřena. Po znovuotevření služby pracovníci 
museli aktivity všech středisek přizpůsobit aktuálním 
hygienickým opatřením (snížením kapacity dětí v jednom 
okamžiku na středisku, pravidelné střídání jednotlivých 
dětí, používání ochranných pracovních pomůcek apod.). 
V době nouzového stavu byly aktivity všech středisek 
zaměřeny především na pomoc dětem s distanční výukou. 
Pracovníci navázali spolupráci s osmi základními školami 

na území města Ostravy a zprostředkovávali kontakt mezi 
učiteli a žáky. Pomáhali jsme žákům s domácími úkoly 
a také s konektivitou při distanční výuce, v lokalitách kde 
zřizujeme nízkoprahy. Pracovníci nízkoprahů zjistili, že 
je potřeba s dětmi kontinuálně spolupracovat nejen při 
vypracovávání úkolů, ale také je motivovat k pravidelnému 
opakování učiva a pravidelné komunikaci s jejich třídními 
učiteli. Nedostatečné rodinné zázemí, kde často rodiče 
dětí neuměli dětem s úkoly adekvátně pomoci, přivedlo 
mnoho děti právě do našich středisek. 
Pracovníci dětem ve všech střediscích poskytovali tisk 
výukových materiálů, umožnili jim přístup k počítači, kde 
si děti mohly úkoly za asistence pracovníků vypracovat. 
Nedílnou pomoci pracovníků byla i podpora dětí, které 
navštěvovaly střední školy. Zde naše podpora spočívala 
především při vypracovávání úkolů prostřednictvím online 
programů. 
Od poloviny září se epidemiologická situace opětovně 
zhoršovala a v polovině října došlo znova k uzavření škol. 
Tentokrát však nedošlo k uzavření nízkoprahových zařízení 
a s přísnými hygienickými opatřeními mohla opětovně 
probíhat pomoc dětem s distanční výukou, ale mohli jsme 
také dětem poskytovat sociální službu. Jelikož se děti 
často neuměly orientovat 
ve vyhlášených epidemiologických opatřeních, pracovníci 
si pro děti připravovali besedy a individuální rozhovory 
na téma pandemie COVID-19 a jak tomuto onemocnění 
předcházet. 
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Středisko služby Božkova (Ostrava-Přívoz)
V roce 2020 se pracovníci při práci s dětmi a mládeží 
zaměřili na prevenci sociálně patologických jevů. Jednalo 
se především o spolupráci s dětmi na vytváření vhodných 
postojů v případě konfl iktů, ať už se jednalo o spory mezi 
vrstevníky nebo o porušování společenských pravidel. 
Dále pracovníci s dětmi řešili vhodné trávení volného 
času, závislosti na návykových látkách a sociálních sítích. 
U dětí pracovníci podporovali správnou komunikaci, 
jak v kolektivu dětí, tak vhodné jednání a komunikaci 
s autoritami.

V roce 2020 využilo sociální službu ve středisku na ulici 
Božkova 101 dětí. Bylo poskytnuto celkem 2 003 inter-
vencí a 2 590 kontaktů. 

Středisko služby na Jílové (Ostrava-Přívoz)
Na tomto středisku se pracovníci věnovali dětem 
a mládeží především v navazování správných 
mezilidských vztahů. Pozornost byla věnována také 
vhodné životosprávě a zdravému životnímu stylu. Při 
skupinové práci byly děti podporovány v dodržování 
pravidel, ohleduplnosti a vzájemné pomoci. Pracovníci 
se zaměřovali i na rozvoj dovedností dětí při výtvarných 
a rukodělných aktivitách.

V roce 2020 využilo sociální službu ve středisku na ulici 
Jílová 79 dětí. Bylo poskytnuto celkem 1 671 intervencí
a 2 147 kontaktů. 

Středisko služby Dělnická (Ostrava-Poruba)
Na středisku v Ostravě-Porubě pracovníci s dětmi spolu-
pracovali na zajištění vhodné nabídky trávení volného 
času. S dětmi rovněž vedli praktické nácviky, jak se 
zachovat v konfl iktních situacích a následně s dětmi 
rozebírali správné návrhy řešení jednotlivých modelových 
situací. S dětmi byly rovněž vedeny rozhovory ohledně 
dospívání a zdravého životního stylu.  Pracovníci také 
věnovali pozornost aktuálním tématům jako je např. 
problematika závislosti na sociálních sítích a rizika 
spojená s nevhodným využíváním komunikačních 
programů na těchto sítích.

V roce 2020 využilo sociální službu nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Porubě 51 dětí. Bylo 
poskytnuto celkem 1794 intervencí a 1727 kontaktů.

Příklad dobré praxe
Mário má 11 let a do našeho nízkoprahového zařízení 
začal docházet před 6 měsíci. Mário, pochází z velmi 
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chudých rodinných poměrů, žije na ubytovně spolu s matkou 
a dalšími třemi sourozenci. Otec rodinu opustil, když Máriovi 
byly dva roky. Když Mário přišel poprvé do našeho zařízení, 
tak se bál navazovat kontakt s ostatními dětmi, nevěřil si a 
držel se v ústraní. Pracovníci postupně začali s Máriem vést 
rozhovory s cílem mu dodat sebedůvěru, také ho zapojovali 
do společných aktivit s ostatními dětmi. Postupem času 
bylo na Mário vidět, že do našeho zařízení rád dochází 
a že se také více zapojuje do společných hovorů a aktivit 
s ostatními dětmi. Pracovníci se u Mária také zaměřili na pomoc 
a podporu při distanční výuce. Mário měl značné mezery 
ve vzdělání, třetí třídu musel dokonce opakovat. S Máriem 
bylo tedy zahájeno pravidelné vypracovávání úkolů k distanční 
výuce. Pracovníci s ním také vedli rozhovory, které měly 
za cíl motivovat Mária k odpovědnosti a samostatnosti při 
školní přípravě. Spolupráce byla se souhlasem Mária navázána 
také s jeho třídní učitelkou. Ta se domluvila s Máriem na indivi-
duálních konzultacích a pomohla mu s obtížnějším učivem. 
Nastavená spolupráce byla nakonec úspěšná a Mário zdárně 
dokončil čtvrtý ročník. V našem zařízení si našel několik 
dobrých kamarádů a dokonce se zapojil do sportovních aktivit 
s ostatními dětmi. 
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Uživatelé služby NZDM

Intervence a kontakty NZDM

Oblasti řešených zakázek NZDM

škola a vzdělání 

základní dovednosti 

vztahy

 kriminalita

 zdraví a životospráva 

chlapci 
Jílová
50

kontakty 
Jílová
2 147

chlapci 
Poruba
23

kontakty 
Poruba
1 727

dívky 
Jílová

29

intervence 
Jílová
1 671

dívky 
Poruba

28

intervence 
Poruba

1 794

chlapci 
Přívoz 
64

kontakty 
Přívoz 
2 590

dívky 
Přívoz 

37

intervence 
Přívoz 
2 003

                                                                       39 %

                                                    30 %

                            18 %

          4 %

    3 %

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v číslech



Občanská poradna
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě 
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SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Číslo registrace: 5344963
Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, 
Ostrava-Přívoz; Dělnická 20, Ostrava-Poruba
Okamžitá kapacita služby: 2 uživatelé 
v jednom okamžiku

V roce 2020 byla práce občanské poradny zásadně ovlivněna 
pandemií COVID-19. V této složité době poradkyně kromě 
obvyklé činnosti pomáhaly uživatelům, ale i jiným osobám, 
s řešením záležitostí související s pandemií. Pracovnice 
rozdávaly roušky, zajišťovali kontakty na dobrovolníky, kteří 
pomáhali s nákupy seniorům, podávaly informace osobám 
v karanténě a poskytovaly osvětu ohledně hygienických 
opatření. Během nouzového stavu služba nebyla uzavřena, 
s uživateli poradkyně však více komunikovaly telefonicky 
a elektronicky. Poradkyně rovněž pracovaly na standardních 
zakázkách uživatelů. Stejně jako v předešlých letech, tak 
v roce 2020 měla občanská poradna nejvíce zakázek 
z oblasti dluhů. Bohužel ruku v ruce s pandemií COVID-19, 
ztratilo příjem hodně uživatelů, kteří pracovali na dohodu 
o provedení práce. Z tohoto důvodu i lidé, kteří neměli dluhy, 
nebo měli malé dluhy, se ocitli v předlužení, které nemohli 
řešit. Přestože byl omezen volný pohyb osob, podomní 
prodejci energií neváhali zneužít i této situace a přibylo 

několik nových zakázek ohledně odstoupení od smlouvy 
podepsané distančním způsobem.  Dalším problémem, 
který se během pandemie zhoršil, bylo bydlení. Uživatelé, 
kteří měli menší příjmy nebo zůstali úplně bez příjmu, měli 
problém platit nájem a někteří i o bydlení přišli. 

Pro zkvalitnění služby Občanské poradny se poradkyně 
v září 2020 připojily k projektu Optimalizace odborného 
sociálního poradenství a poskytování dluhového 
poradenství MSK, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.
0/15_007/0010399, který byl podpořen z Operačního 
programu Zaměstnanost v rámci klíčové aktivity 3 „Podpora 
služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“ 
a k projektu Podpora rozvoje sociální práce a služeb 
v Ostravě. 

Díky členství našich poraden v Asociaci občanských 
poraden, jsme měli možnost pomoci 14 našim uživatelkám 
– samoživitelkám, kterým, naším prostřednictvím, darovala  
IKEA Česká republika, s. r. o. a Ingka Centres Česká republika 
s. r. o.  vybavení do bytu, bytové doplňky nádobí, školní 
potřeby a hračky pro děti v hodnot Kč 5 000,-- pro jednoho 
rodiče s dětmi. 

Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě
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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
Uživatelka služby, paní Simona žije se svým manželem a čtyřmi 
dětmi, které má svěřené do pěstounské péče v nájemním bytě. 
Spolu s manželem si dávají život „do pořádku“, především 
v oblasti dluhů. V poradně paní Simoně pomohla poradkyně 
sepsat Návrh na povolení oddlužení, které bylo následně soudem 
povoleno. Následně se uživatelka ocitla v krizové situaci, neboť 
dostala výpověď z nájmu bytu. V bytě s ní totiž bydleli i další 
příslušníci rodiny, kterým se nedařilo nalézt své vlastní bydlení. 
Jednalo se jak o dospělé osoby, tak malé děti. Paní Simona 
si nevěděla s touto situací rady, a tak požádala poradkyni o pomoc 
s nalezením nového bydlení. Ta s uživatelkou problém intenzivně 
řešila a společně s uživatelkou procházela různé způsoby řešení 
jejího problému. Poradkyně se také snažila uživatelce vysvětlit, 
že hlavním důvodem výpovědi bylo to, že se v bytě nacházelo 
příliš mnoho osob, což se z logických důvodů vlastníkovi bytu 
nelíbilo. Vzhledem k velkému počtu dětí, paní Simona nedokázala 

vzdálenější rodině říci, aby se vystěhovali. V rámci několika 
konzultací poradkyně s uživatelkou následně začala hledat vhodné 
bydlení. Poradkyni se podařilo zkontaktovat úřad příslušného 
městského obvodu, ve kterém má uživatelka trvalý pobyt. Úřad 
uživatelce našel vhodný byt od společnosti Heimstaden Czech 
s.r.o. Tato společnost však 14 dní před nastěhováním byt odmítla 
předat. Poradkyně zkontaktovala uživatelku s dalšími organi-
zacemi, poskytující sociální bydlení a také opětovně oslovila Úřad 
městského obvodu Moravská Ostrava-Přívoz a s rodinou uživa-
telky sepsala dopis starostce obvodu. Poradkyně s uživatelkou 
také hledaly byt v komerční sféře, ale ta by příliš zatížila fi nanční 
rozpočet celé rodiny, vzhledem k tomu, že jsou oba manželé 
v insolvenci, tudíž jim zůstává pouze nezabavitelná částka příjmů. 
Všechny žádosti byly podány a organizace, nabízející bydlení byly 
osloveny a nezbývalo než čekat. Paní Simona byla velmi ráda, že 
s ní poradkyně zkonzultovala celou situaci, neboť se cítila velmi 
špatně po psychické stránce. Doma panovala nervozita, všichni 
byli ve stresu, což mělo také velmi negativní vliv na nezletilé děti, 
které pod vlivem pandemické situace, zůstávaly doma na on-line 
výuce. Nakonec jako první zareagovala společnost Heimstaden 
Czech s.r.o., která rodině nabídla byt 3+1. Paní Simona s rodinou 
měla možnost si byt prohlédnout a smlouvu podepsala. Tímto 
byl hlavní problém vyřešen a rodina se mohla konečně vrátit 
k normálnímu životu.

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
získala tyto akreditace:



Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě v číslech

Oblasti řešených zakázek OP Ostrava

dluhy

ochrana spotřebitele

rodina a mezilidské vztahy

sociální  dávky

občansko právní vztahy

trestní právo

Uživatelé služby Ostrava

ženy 
235

muži 
140

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
253

intervence 
1 674

                                                                         58 %

       8 %

     7 %

   5 %

   5 %

  4 %
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě
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SPOLEČNĚ-JEKHETANE

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.

Příchod pandemie COVID-19 v březnu roku 2020 
zásadně ovlivnil chod organizace, poskytování služby i 
život uživatelů. Doprovody byly uživatelům poskytovány 
dle potřeby, vzhledem k pandemii, zákazu setkávání a 
omezování služeb pracovnice věnovaly větší pozornost 
podpoře samostatnosti uživatele. Tato větší míra podpory 
v samostatnosti byla prováděna v rámci aktivních nácviků 
rozhovorů při telefonické komunikaci. V těchto případech 
s uživateli pracovnice nacvičily postup a  průběh jednání, 
jak v  případě telefonického i  osobního jednání.  Pokud 
to situace vyžadovala, pracovnice doprovázely uživatele 
na jednání ohledně vyřízení sociálních dávek, dokladů, k 
lékaři, k dodavatelům energií, pronajímatelům bytů apod. 
Všechny tyto činnosti se komplikovaly v důsledku dopadu 
nouzového stavu – byly ochromeny úřady, všechna jednání 
se přesouvala do on line prostředí.

V roce 2020 se zhoršila situace uživatelů v oblasti absence 
bydlení, ztráty bydlení nebo s hledáním vhodnějšího 
bydlení. Pandemie ovlivnila průběh hledání bydlení. Úřady 
i organizace byly ve své činnosti omezeny a bylo procesně 
náročné s nimi komunikovat a vyřídit veškeré záležitosti 
spojené s vyřízením bydlení. Pracovnice pomáhaly 
uživatelům nalézt volné byty, bydlení v azylových domech 
nebo ubytovnách. 
Situace s pandemií vyžadovala také zvýšenou činnost 
v poskytování pomoci v rámci témat spojených s lékařskou 
péčí, zdravotní problematikou a hygienou. Pracovnice 
prováděly intenzivní osvětu o základních hygienických 
návycích, jejich důležitosti a potřebě dodržování. Dále 
prováděly osvětu o onemocnění COVID-19 a opatřeních, 
které zamezí jeho šíření. 

V počátku vypuknutí pandemie pracovnice přispívaly 
ke zlepšení situace šitím roušek a jejich distribucí v lokalitách, 
kde lidé těmito pomůckami vůbec nedisponovali. Lékařská 
péče byla v roce 2020 pro uživatele stále méně dostupná a 
komplikovaná. Lékařská péče byla  na telefonické objednání 
a často byla omezena pouze na telefonickou konzultaci. 
Pracovnice tyto telefonické kontakty uživatele s lékařem 
zprostředkovávaly ve zvýšené míře.

Terénní programy 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě
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V roce 2020 uživatelé měli rovněž velký zájem o hledání 
nového zaměstnání a zlepšení své fi nanční situace. Tuto 
možnost však pandemie znemožňovala vzhledem k nesta-
bilitě pracovního trhu. Ve zvýšené míře také pracovnice 
poskytovaly poradenství a pomoc při vyřizování sociálních 
dávek. Vzhledem k omezenému chodu úřadů museli 
uživatelé dokládat formuláře elektronicky. Náročnou 
elektronickou komunikaci uživatele s úřadem pracovnice 
podporovaly činnostmi, jako bylo skenování formulářů, 
odesílání elektronickou poštou, tištění dokladů, jejich 
kopírování, aj.

Pracovnice se dále zapojovaly do pomoci v oblasti řešení 
vztahů, dluhové problematiky, fi nanční gramotnosti a hospo-
daření v domácnosti. Pracovnice se účastnily Multidiscipli-
nárních týmů sestavených pod záštitou statutárního města 
Ostravy a při pomoci uživatelům spolupracovaly se zástupci 
města Ostravy, Úřadem práce, Okresní správou sociálního 
zabezpečení v Ostravě, Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. 
a dalšími neziskovými organizacemi. 

Pracovnice služby se v roce 2020 vždy přizpůsobovaly 
aktuální situaci, řídily se nařízením vlády ČR a nově vzniklých 
vnitřních pravidel pro poskytování služby při pandemii. 

O těchto změnách jako je např. provoz úřadů, vyřizování 
dávek, uzavření obchodů, dostupnost lékařské péče aj. 
pracovnice uživatele pravidelně informovaly. Pracovnice 
zároveň pomáhaly s distribucí potravinové pomoci, hygie-
nických, ochranných a desinfekčních prostředků uživatelům. 
Poskytování sociální služby v roce 2020, kterou provázel boj 
s pandemií nemoci COVID-19 bylo pro pracovnice terénních 
programů velmi náročné. Kontakty s uživateli musely 
v tomto roce probíhat za dodržování přísných hygienických 
opatření. Podmínky 
pro osobní jednání s uživatelem byly ztížené nutností 
dodržovat všechna hygienická opatření jak ze strany 
pracovníka tak uživatele.

Příklady dobré praxe
Paní Gizela žije sama v bytovém domě v odlehlé části města. 
Na službu se paní Gizela obrátila s žádostí o podporu při jednání 
s pracovníky na úřadech a při komunikaci s praktickou lékařkou 
ohledně jejího zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že se paní 
Gizela na službu obrátila v době, kdy Českou republiku zasáhla 
pandemie onemocnění COVID-19, kterou provázelo omezení 
služeb, pohybu a setkávání osob, byla tato zakázka pro terénní 
pracovnici velkou výzvou. 



22

Terénní pracovnice na zakázkách s paní Gizelou pracovala 
v konzultační místnosti v podmínkách, které jí pandemická 
situace dovolovala. Setkání probíhalo za dodržení všech hygie-
nických pravidel, které provázelo připravenou vydesinfi kovanou 
místnost, nasazení respirátorů jak u pracovnice tak klientky, 
odstup dvou metrů a jednání ve zkráceném časovém rozpětí. 
Terénní pracovnice v úvodu spolupráce informovala paní Gizelu 
o opatřeních, které jsou nutné dodržovat a jaký mají na zlepšení 
situace vliv. Po vzájemném porozumění podmínek pro setkávání 
sdělila paní Gizela, že potřebuje kontaktovat svou lékařku, která ji 
sdělila, že to lze pouze po telefonické domluvě. Paní Gizela ví jaké 
má zdravotní potíže, nicméně neví, jak tyto informace co nejlépe 
sdělit mimo osobní setkání přes telefon, aby došlo k porozumění 
na obou stranách. Terénní pracovnice paní Gizelu připravila 
na telefonický hovor v rámci nácviku jednání, vysvětlila, jak své 
zdravotní obtíže popsat a jak se tázat na možnosti léčby. Terénní 
pracovnice zprostředkovala telefonický hovor a za souhlasu paní 
Gizely proběhl telefonát na hlasitý odposlech pro případ, že by 
paní Gizela neporozuměla sdělení lékařky. Telefonát proběhl 
velmi dobře, paní Gizela se držela pokynů terénní pracovnice a 
dokázala se s lékařkou dohodnout na zaslání lékařského předpisu. 
Po skončení telefonátu si terénní pracovnice s paní Gizelou jednání 
zrekapitulovaly pro ujištění, že paní Gizela situaci porozuměla. 
Terénní pracovnice vysvětlila paní Gizele, kde a jak si zaslaný 
e-recept může vyzvednout a začít s léčbou. 

Další zakázkou paní Gizely bylo pomoci s vyřízením již dlouhodobě 
pobíraných dávek v hmotné nouzi a dávek státní sociální podpory. 
Pandemická situace si žádala omezení provozu všech úřadů 
a nemožnosti osobního setkání pro vyřízení těchto dávek. 
Možnost pro vyřízení byly pouze elektronickou formou, ke 
které paní Gizela neměla žádný přístup. Došlo k dalšímu setkání 
v konzultační místnosti, kde terénní pracovnice pomohla tyto 
formuláře elektronicky vyplnit. Předcházelo tomu zřízení emailové 
schránky pro paní Gizelu. Tyto formuláře se za pomocí terénní 
pracovnice podařilo úspěšně vyplnit a odeslat na příslušné úřady. 
Terénní pracovnice s paní Gizelou naplnily společně obě zakázky 
i přes velmi obtížnou a nepříznivou situaci spojenou s pandemií 
COVID-19. Paní Gizela má zajištěnou léčbu a podané všechny 
žádosti pro získání dávek, které ke zlepšení své životní situace 
potřebuje.
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě v číslech

Oblasti řešených zakázek TP Ostrava

fi nanční podpora

bydlení

zaměstnání

životní styl

dluhy

vztahy 

veřejné služby 

doklady

                                                                    39 %

                                            24 %

                      10 %

                   9 %

               8 %

      5 %

2 %

2 %

Uživatelé služby Ostrava

ženy 
146

muži 
41

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
2 058

intervence 
1 722



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

V roce 2020 došlo z důvodů pandemie COVID-19 
ke změnám ve způsobu poskytování služby, což mělo 
za následek omezení přímého kontaktu s uživateli 
na nezbytně nutnou dobu nebo přerušení přímého kontaktu 
s uživatelem vůbec. Začátkem roku 2020 pracovnice hledaly 
cesty, jak fungovat za takto složitých podmínek. V letních 
měsících došlo k částečnému rozvolnění přijatých vládních 
a epidemiologických opatření, a tak i přes složitou situaci 
v oblasti setkávání, se podařilo, alespoň částečně plnit úkoly 
služby a to i v oblasti osvěty. 

Pracovnice v minulém roce nejčastěji pomáhaly řešit 
problémy uživatelů v oblasti rozvoje rodičovských kompe-
tencí, posilování rodičovské role a rodičovských dovedností, 
znalosti vývojových potřeb dítěte, prevenci zanedbávání 
péče o děti, podporu dobrých vztahů v rodině, péči o dítě 
se specifi ckými potřebami, úpravu prostředí vhodného 

pro zdravý vývoj dítěte, sociální dávky, hospodaření 
rodiny a vedení domácnosti, rodinný rozpočet, učení 
se šetrnosti a hospodárnosti, problematiku zdraví, zdravot-
nictví a životosprávy, zajištění zdravotní péče (problematika 
absence praktického lékaře pro děti, objednání a doprovod 
k vyšetření, vyhledání specializované péče), podporu 
zdravého životního stylu, osvěty v oblasti hygieny, zdraví aj. 

V rámci působnosti služby se pracovnicím podařilo reali-
zovat osvětové besedy a akce pro rodiče s dětmi, které 
se týkaly následujících témat: bezpečnost o prázdninách, 
hygienické návyky u dětí v předškolním věku, veš dětská 
a její prevence. Proběhly také aktivizační akce: Dětský den, 
představení zdravotního klauna, Mikuláš. Akcí a besed se 
účastnilo celkem 40 rodičů a 108 dětí. Tyto akce sklidily 
pozitivní ohlas nejen ze strany dětí, ale také i ze strany 
rodičů.  Pracovnice se během roku také zapojily do akce 
podpory samoživitelů. Ve spolupráci s IKEA Česká republika, 
s. r. o., která darovala vybavení domácnosti a potřeby pro 
děti v hodnotě Kč 66 tis., které pracovnice rozdělily mezi 
osm rodin s dětmi. 

Na podzim se situace v oblasti vývoje pandemie zhoršila 
a došlo k uzavírání obchodů a služeb. Pracovnice, které 
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Příklady dobré praxe
Rodina pana Romana má 6 členů, z toho 5 dětí. Pan Roman 
je samoživitel a společně s dětmi bydlel v jednom pokoji na 
ubytovně, v podmínkách, které nevyhovovaly potřebám dětí. 
Navíc, rodina měla problém s fi nancováním předraženého 
nájmu. Otec rodiny se aktivně zajímal o nové možnosti bydlení 
a snažil se zajistit potřeby dětí v oblasti zdraví, hygieny a jejich 
vzdělání. Pan Roman pravidelně spolupracoval s pracovnicemi 
KLUB-KA při vyhledání nového bytu. Později se rodina přestě-
hovala do sociálního bytu společnosti Modré bydlení z. s., kde 
mají děti vhodnější, udržitelné podmínky k životu. Pracovnice 
služby rovněž ve spolupráci s uživatelem zajistily všem členům 
rodiny postele na spaní, lůžkoviny, nábytek a další základní 
vybavení bytu, aby mohla rodina žít a řádně fungovat ve všech 
oblastech. Rodina v současné době zvládá plnit všechny své 
funkce

se již zkušeně orientovaly, jak chránit sebe i uživatele dále 
poskytovaly službu. Za velký úspěch pracovnice považují 
zajištění sociálního bydlení ve společnosti Modré bydlení 
z. s. pro 10 rodin z ubytoven nebo bez přístřeší v období 
pandemie COVID-19. 
Pracovnice se podílely na aktivizaci uživatelů, tak, aby 
si těžce získané bydlení  udrželi. Dále pracovnice aktivně 
pomáhaly uživatelům při vyřizování nájemních smluv, zajiš-
ťování podkladů při žádostech na úřad práce, což je vždy 
náročná část spolupráce při zajištění nového bydlení pro 
uživatele. Celá situace byla o to komplikovanější, že v době 
pandemie úřady a instituce pracovaly v omezeném režimu. 

Pracovnicím se podařilo i v náročných podmínkách, v době 
nouzového stavu dotáhnout jednotlivé zakázky uživatelů 
do úspěšného konce. Zvláště je třeba vyzdvihnout osobní 
nasazení pracovnic v době pandemie. Situace byla vážná 
a pracovnice se mohly právem cítit ohroženy, neváhaly 
a za použití všech dostupných ochranných prostředků 
konaly věci nadstandardně, a to především při zajišťování 
nového bydlení pro rodiny s dětmi z ubytoven a uživatele, 
kteří přišli o bydlení v době pandemie.
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KLUB-KO v Ostravě v číslech

Uživatelé služby Ostrava

děti 
172

rodiny 
68

ženy 
65

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
1 095

intervence 
1 078

muži 
3

Oblasti řešených zakázek KLUB-KO Ostrava

hospodaření a vedení domácnosti 

fi nanční podpora

zdraví, životospráva 

vzdělávání dětí

komunikační dovednosti 

dluhy 

příprava na rodičovství

kontakt rodiny s dítětem v NRP  

problematické rodinné vztahy   

rodičovské dovednosti

                                                           39 %

                                       26 %

                   13 %

        5 %

        5 %

     3 %

     3 %

  2 %

  2 %

1 % 



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 2020 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.
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Občanská poradna
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku 



31

Číslo registrace: 6804682
Místo poskytování služby: Hlavní třída 13/3, Šumperk
Okamžitá kapacita služby: 1 uživatel v jednom okamžiku

V roce 2020 jsme si všichni zažili zcela novou situaci, která 
nakonec přerostla v celoroční záležitost. Na jaře byl vyhlášen 
nouzový stav, který následně pokračoval téměř celý rok. 
Nejprve jsme se museli naučit v tomto stavu fungovat, 
zjistili jsme co možné je a co nikoli. V podstatě jsme se ocitli 
v novém světě, kdy se lidé nepoznají na ulici, protože obličej 
je zakryt rouškou. Kdy schody do poradny najednou nejsou 
složité jen pro seniory a kuřáky, ale pro každého bez rozdílu, 
protože udýchat dvě patra s rouškou či respirátorem, to je 
opravdu pro odolné jedince. 

V době vyhlášeného nouzového stavu služba poradny 
probíhala z počátku telefonicky a e-mailovou formou, jen 
nejnutnější případy řešila poradkyně osobním setkáním. 
Poradkyně v době nouzového stavu rovněž zajišťovala 
koordinaci přebírání desinfekčních prostředků a roušek 
u distributora a jejich následným rozvozem uživatelům. 
Na základě nouzového stavu pracovníci tuto pomoc posky-
tovali všem občanům, nejen uživatelům služby. 

Zásadně se také změnily dotazy, které poradkyně musela 
řešit. Velkou část pracovní doby tak poradkyně strávila 
studiem nových Usnesení vlády ČR a jejich výkladem, aby 
byla schopná odpovídat na dotazy ohledně ošetřování 
člena rodiny v době nouzového stavu, mzdy při home 
offi  ce, možnostech využití mateřských škol pro zaměst-
nance kritické infrastruktury atd. Následně se začali obracet 
uživatelé na poradkyni s dotazy, které souvisely se ztrátou 
příjmu (např. odklad platby nájmu, odklad splátek půjček 
či hypotéky, čerpání fi nanční podpory z různých COVID 
programů). 
V letním období se vrátila alespoň na část úvazku 
do poradny kolegyně po rodičovské dovolené a velmi rychle 
se opět zorientovala v práci poradce. V tomto období 
poradkyně krátce řešily zcela běžnou problematiku jako 
v jiných letech, aby následně na podzim začalo vše znovu 
a my museli opět začít plavat v moři covidu. Na podzim 
poradkyně opětovně řešily otázky související s epidemio-
logickou situací (např. povinnost nosit respirátor, právo dětí 
na vzdělání ve škole a to nikoliv v distanční formě, povinnost 
hradit splátky v době nouzového stavu).

I v tomto roce pracovnice poskytovaly podporu seniorům 
v projektu „Realizace poradenství a podpory pro seniory“, 
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jehož cílem je cílená pomoc pro občany v seniorském věku 
a pomoc s řešením problémů, které s tímto souvisí. Změnila 
se opět struktura dotazů, senioři trpěli izolací a neuměli 
se orientovat v aktuálně platných vládních a epidemio-
logických nařízeních. Velkým tématem byl strach. Strach 
z onemocnění, z toho, že zemřou a neuvidí už děti 
a vnoučata, strach jak zvládnou hradit závazky, když 
si nemohou nyní přivydělávat k důchodu.  

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)

Pandemie COVID-19 jako důvod 
k ukončení styku s dítětem

Na poradnu se obrátil v jarních měsících otec desetiletého Járy. 
S matkou Járy je klient rozveden a následně se s matkou dohodli 
na střídavé péči. Střídavá péče se však matce přestala zamlouvat 
a požádala soud o změnu a svěření Járy do své výhradní péče 
s tím, že otci byl umožněn kontakt o víkendech a o prázdninách. 

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
získala tyto akreditace:

Na jaře, po vypuknutí pandemie, však matka odmítala Járu za 
otcem pouštět a uváděla, že není v zájmu syna, aby v takové 
době cestoval a navštěvoval otce a prarodiče z otcovy strany. 
Otec se obrátil na naši poradnu a s poradkyní tedy sepsali podání 
na soud, kdy se otec domáhal dodržování usnesení. Současně 
však otec hovořil o tom, že stále chce syna do střídavé péče. Na 
další schůzce tedy sepsali s poradkyní návrh na střídavou péči, 
kterou klient podal na soud. Jára sám nevidí ve střídavé péči 
problém, matka pracuje v supermarketu na směny a tak je Jára 
jeden týden po příchodu ze školy stále doma sám s matčiným 
novým partnerem, ke kterému nemá dobrý vztah. Tento týden 
by tedy raději byl u otce. Domluva s matkou Járy však nebyla 
možná, vztahy rodičů byly natolik narušeny, že komunikace nebyla 
smysluplná. Poradkyně se snažila písemnou formou navrhnout 
nějakou dohodu, avšak bez úspěchu. Soud nakonec žádost otce 
Járy odmítl a on se rozhodl podat odvolání. Vzhledem k podzimní 
vlně pandemie COVID-19 se však spis stále nedostal na řadu a otec 
Járu ani na podzim nevídal, protože matka Járy opět odmítla plnit 
usnesení soudu o víkendových pobytech Járy u otce a prarodičů. 

Z tohoto příběhu je vidět, jak neblahý vliv mohla mít pandemie 
COVID-19 na rodinné vztahy. To, co předtím fungovalo jen 
s vypětím všech sil, v pandemii fungovat přestalo. Narušení 
vztahů v rodinách, obavy z onemocnění, chybějící sociální kontakt 
pracovnice v poradně vnímaly jako mnohem závažnější problém 
než potíže s fi nancemi, které však také nebyly zanedbatelné.
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Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku v číslech

Oblasti řešených zakázek OP Šumperk

dluhy

rodina a mezilidské vztahy 

bydlení 

občansko právní vztahy

trestní právo

                                                                             53 %

        8 %

        8 %

        8 %

     5 %

Uživatelé služby Šumperk

ženy 
125 

muži 
77

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
507

intervence 
690



Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku 
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Číslo registrace: 4672580
Místo poskytování služby: území obce s rozšířenou 
působností Šumperk (nejčastěji, Hanušovice, Staré 
Město, Šumperk, Vysoké Žibřidovice, Sudkov, Jindřichov, 
Vojtíškov, Rapotín)
Okamžitá kapacita služby: 3 uživatelé v jednom okamžiku

Rok 2020 byl pro terénní pracovníky především rokem 
nových výzev, kdy nikdo zpočátku netušil, že pandemie 
COVID-19  přesáhne i do roku 2021. Nouzový stav na jaře 
2020 poněkud proměnil styl práce, když bylo potřeba pružně 
zareagovat na přísná epidemiologická opatření. Přesto 
se dařilo terénní službu nadále poskytovat v přirozeném 
prostředí uživatelů. Pokud počasí umožnilo, místem pro 
setkávání se stávaly často venkovní prostory, vždy ovšem 
bylo pro pracovníky samozřejmostí zachování soukromí 
uživatelů. Pro uživatele bylo zase důležité, že ze strany 
služby se jim v nelehké době dostávalo nejen materiální 
pomoci v podobě potravin, ale také je pracovníci pravidelně 
zásobovali ochrannými prostředky - rouškami, rukavicemi 
i dezinfekcí. Řadu uživatelů bylo potřeba podrobněji infor-
movat o aktuální situaci v souvislosti s epidemií, zdaleka 
ne všichni totiž měli přístup ke sdělovacím prostředkům. 
Pracovníci podrobně vysvětlovali, jaká vládní opatření jsou 

aktuálně platná a co z nich konkrétně pro uživatele vyplývá. 
Podařilo se tak mezi uživateli zabránit šíření nejrůznějších 
dezinformací. Jako poměrně nebezpečná se jevila například 
ta, že v době nouzového stavu není potřeba platit nájemné 
za byt.  

V létě byl pracovní tým rozšířen o další pracovnici, takže 
pracovníci mohli poskytovat službu širšímu spektru uživatelů. 
S rozvolněním epidemiologických opatření vyvstala potřeba 
řešit obvyklé problémy uživatelů, které se pandemií ještě 
více prohloubily. Jednalo se o pomoc s hledáním vhodného 
bydlení, hledáním práce a vyřizováním nejrůznějších agend 
na úřadech. Nijak pracovníky nezaskočilo, že se na podzim 
epidemiologická situace opět zhoupla, a to, co zažívali 
v jarních měsících, se ještě s větší intenzitou opakovalo. Opět 
pracovníci začali řešit problematiku související s pandemií 
COVID-19. Jako velký problém se u řady klientů ukázala 
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Příklady dobré praxe
Štefan oslovil terénního pracovníka v listopadu roku 
2020. Štefan je šikovný žák deváté třídy základní školy, 
pochází z romské rodiny. Má pět sourozenců, rodiče sice 
dětem vytvářejí dobré zázemí, ale nemají dostatek fi nancí 
na to, aby mohli svému synovi hradit výdaje spojené s jeho 
budoucím studiem. Štefan je ambiciózní, i přes nepříznivou 
fi nanční situaci rodiny, touží studovat na obchodní akademii 
a vzhledem k dobrým výsledkům na základní škole je velká 
šance, aby se jeho sen uskutečnil. Proto se chlapec obrátil 
na terénního pracovníka, který po zmapování situace začal 
Štefanovi intenzivně pomáhat s hledáním vhodného stipen-
dijního programu. Tato smysluplná fi nanční podpora by 
mohla náklady na učebnice či internát alespoň částečně 
pokrýt. Štefan si chtěl v prvopočátku vydělávat na studium 
sám a aktivně si hledal odpolední brigády. Tato možnost 
se však z důvodu pandemie COVID-19 ukázala jako nereálná 
a potřeboval tedy pomoc „zvenčí“. Navíc byl Štefan 

po řadu měsíců časově omezený distanční výukou, svědomitě 
se také snažil připravit na přijímací řízení, které je v době 
nouzového stavu obzvlášť složité. Terénní pracovník tedy 
pomohl Štefanovi vyhledat a zažádat o vhodný stipendijní 
program, přičemž na celém procesu pomoci se účastnila 
i jeho třídní učitelka, která mu byla oporou především 
v přípravě na přijímací zkoušku. Štefanovi se však, přijímací 
zkoušku nepodařilo úspěšně složit. Pracovník proto navrhl 
Štefanovi, aby společně napsali odvolání, které bylo 
ředitelem školy přezkoumáno, a Štefan byl následně přijat 
ke studiu na střední škole.

distanční forma výuky dětí, kdy rodinám často chybělo 
potřebné technické vybavení. Nicméně, ani tato realita 
nemusela být překážkou. Školy v regionu nabízely různé 
formy distanční výuky včetně „papírové,“ ke které nebyla 
potřeba výpočetní technika. Nedílnou součástí pomoci 
rodinám v této oblasti bylo opakovaně rodiny přesvěd-
čovat, že doba lockdownu rozhodně není důvodem, proč 
školní povinnosti ignorovat a omezené příjmy nejsou hlavní 
bariérou  ke vzdělání. 
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku v číslech

Oblasti řešených zakázek OP Šumperk

bydlení 

fi nanční podpora 

životní styl 

vzdělání 

zaměstnání

veřejné služby

dluhy 

vztahy 

ochrana spotřebitele 

doklady

Uživatelé služby Šumperk

ženy 
28

muži 
22

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
299

intervence 
976

                                                   34 %

                              20 %

                  12 %

                11 %

          7 %

       6 %

     4 % 

   3 %

  2 % 

  2 %



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

V roce 2020 byla služba KLUB-KO omezena ve své činnosti, 
a to především z důvodu pandemie COVID-19 a také 
odchodem pracovnice na mateřskou dovolenou. V období 
od poloviny března do poloviny května 2020 byla služba 
rozhodnutím Vlády ČR uzavřena.
Přísná proti epidemiologická opatření pokračovala i po 
znovuotevření služby, navzdory náročným pracovním 
podmínkám, které nastaly v rámci dodržování těchto 
opatření, narostl počet terénních služeb od července téměř 
o 100%.

V létě 2020 se pracovní tým služby rozšířil o dva pracovníky. 
Díky novému personálnímu obsazení byli pracovníci 
schopni poskytnout podporu většímu počtu rodin. Oproti 
předchozímu roku došlo k více jak trojnásobnému nárůstu 
intervencí tykajících se vzdělávání dětí. Důvodem nárůstu 
intervencí byla absence dětí ve škole a distančnímu 

vzdělávání, kdy děti potřebovaly větší podporu pracovníků 
služby. Pracovníci poskytovali dětem podporu při vzdělávání 
i v období letních prázdnin, kdy se s dětmi zaměřili na oblasti 
ve výuce, které děti během pandemie COVID-19 nezvládaly. 
K nárůstu počtu zakázek uživatelů došlo i v oblasti hospo-
daření rodiny.

Během minulého roku organizace rovněž navázala spolu-
práci s Potravinovou bankou v Olomouckém kraji, z. s. 
a služba tak mohla zajistit větší podporu potřebným 
rodinám, jejichž životní úroveň a situace byla také velmi 
ovlivněna nouzovým stavem v době pandemie.
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Příklady dobré praxe
Mladá rodina (Jana a Petr) se třemi dětmi se rozhodli pořídit 
si vlastní bydlení. Nastěhovali se se však do rodinného domu, 
který byl ve velmi špatném stavu. Rodinný dům byl pro ně 
fi nančně dosažitelný, protože se s majitelem dohodli na 
přijatelných splátkách. Rodina byla rozhodnuta dům po 
částech rekonstruovat. Největším problémem domu však 
bylo, že v něm krátkodobě netekla voda. V období, kdy 
v domě netekla voda, nebyla hygiena rodiny dostačující. 
Tento stav způsobil, že se u nejmladšího dítěte (3měsíce) 
projevily hluboké opruzeniny. Rodinu navštěvovala pracovnice 
sociálně-právní ochrany dětí, která si hlubokých opruzenin 
u dítěte všimla a upozornila rodiče, aby co nejdříve zajistili 
dítěti lékařskou péči. Rodiče, bohužel, i přes opakované 
výzvy pracovnice nevyhledali dětského lékaře a nenechali 
dítě ošetřit. Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí sepsala 
návrh soudu na vydání předběžného opatření a děti byly 
odebrány do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Orgán sociálně právní ochrany dětí kontaktoval naší službu s 
žádosti o účasti na případové konferenci, kde byly projednány 
kroky spolupráce se službou a s dalšími odborníky. Zakázkou 
rodiny byla zejména úprava bytových poměrů tak, aby se 
děti mohly co nejdříve vrátit do rodiny. Ve spolupráci s naší 
službou si rodina zajistila materiální vybavení bytu, oblečení 
pro děti a základní potraviny. Pracovnice služby rodinu pravi-
delně navštěvovala, avšak spolupráci částečně komplikovala 
opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Pracovnice služby 
se snažila do domácnosti vstupovat co nejméně, nicméně bylo 
nevyhnutelné mapovat bytové úpravy a jejich dostatečnost. 
Maximální počet schůzek byl tak přesunut před dveře domu. 

Mezi partnery později došlo ke vzájemnému obviňování, kdo z 
nich je vinen za odebrání dětí. Pracovnice služby tedy začala 
s partnery řešit vztahové problémy, probíhaly motivační 
rozhovory a ujasnění si cíle, kterým bylo získat děti zpět a mít 
pro ně vybudovaný domov i citové zázemí. Motivace rodičů 
získat děti zpět byla veliká, proto si ve velmi krátkém čase 
dokázali upravit bytové poměry tak, aby byly vhodné pro 
děti. Partner si našel brigádu a zajistil tak pro rodinu příjem. 
Následně si rodiče upravili a vybavili potřebným nábytkem 
dětský pokoj a zrekonstruovali koupelnu a napojili vodu. 
Jakmile byly bytové poměry vhodně upraveny, vztah mezi 
partnery se urovnal a děti byly nakonec rodičům svěřeny 
zpět do péče. Pracovnice služby do rodiny nadále dojíždí, na 
žádost rodiny spolupráce pokračuje. V současné době rodiče 
pracují na nové zakázce: Rodina podporující vzdělávání dětí 
a umožňující jejich zdravé trávení volného času.
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KLUB-KO na Šumpersku v číslech

Oblasti řešených zakázek KLUB-KO Šumperk

podpora vzdělávání dětí 

hospodaření 
a vedení domácnosti 

bydlení 

rodičovské dovednosti 

náhradní rodinná péče 

zdravé trávení volného času 

vztahy 

zdraví, životospráva  

rodinné a občanské 
právo, doklady

Uživatelé služby Šumperk

děti 
74

rodiny 
40

muži 
6

ženy 
34

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
441

intervence 
810

                                                                          57 %

                            19 %

                11 %

       5 %

    3 %

   2 %

  1 % 

  1 % 

  1 % 
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Pracujeme s dětmi 
a mladými lidmi

Kromě registrovaných sociálních služeb realizujeme projekty 
zaměřené na práci se školními dětmi a rodinami s malými 
dětmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se 
o motivační, informační a vzdělávací aktivity a podporu 
zájmové činnosti. 
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.

Street dance
V roce 2020 pracovníci děti podporovali v tanečních 
aktivitách streetových tanců. I přes přísná epidemiologická 
opatření se děti z naší taneční skupiny A.D.S. company 
zúčastnily několika soutěží na republikové úrovni.

Czech Dance Championship v Jablonci nad Nisou –  
v srpnu se děti z A.D.S. company zúčastnily otevřeného 
Mistrovství České republiky České asociace tance. Této 
prestižní soutěže se tradičně účastní tanečníci a taneční 
kolektivy z celé ČR všech tanečních žánrů, různých věkových 
kategorií, všech výkoností. V městské hale v Jablonci nad 

Nisou děti z A.D.S. company soutěžily v kategoriích urban 
street dance a popping locking. Mezi našimi účastníky byly 
i děti, které se taneční soutěže účastnily poprvé v životě. 
Mohly zakusit pocit zatančit si na prostorném parketu před 
zkušenou porotou profesionálních tanečníků. Největšího 
úspěchu dosáhl Honza K., který se stal novým trojnásobným 
Mistrem České republiky v tanečních disciplínách v kategorii 
urban street dance sólo. Dalším významných úspěchem 
bylo získání 1. místa Honzy K. a Zdeňka B. v kategorii urban 
street dance duo v kategorii locking a popping.

Talent 2020 – tato talentová soutěž probíhala v důsledku 
přísných epidemiologických opatření jíž v online prostředí. 
Soutěž proběhla pod záštitou organizace Světlo Kadaň, z. s. 
a byla určena zejména pro děti a mládež, kteří navštěvují 
různá nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v České 
republice. V porotě zasedl starosta a místostarosta města 
Kadaň, dále zpěvák a herec David Kraus, herečka Anna 
Polívková a producent a textař Michal Horáček. V této 
soutěži se kluci z A.D.S. company umístili se svým vystou-
pením streetových tanců na krásném 3.místě a Zdeněk B. 
z této skupiny dokonce obsadil 2. místo.

Talentová soutěž „Ukaž, co umíš“ (online) – tato talentová 
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soutěž byla pořádána organizací EUROTOPIA, CZ, o. p s., kde sympatií poroty 
získali hip hopové duo Lucie K. a Leona P. z našeho nízkoprahového střediska 
Jílová. 

World  Dance Show 2020 v Turnově –  této prestižní soutěže se děti z A.D.S. 
company za přísných hygienických a bezpečnostních opatření zúčastnily 
v měsíci prosinci. Výsledkem bylo získání 12 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzových 
medailí, a to v kategorii streetových tanců. 
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Dance Ostrava Grand Prix 2020 – poslední soutěž tohoto 
roku se opět konala v online prostředí. Zde děti z A.D.S. 
company získaly 12 zlatých, 8 stříbrných a 5 bronzových 
medailí. Nejlepším tanečníkem byl vyhlášen Zdeněk B., který 
získal 5 zlatých medailí, a to v kategorii hip hop sólo, hip 
hop duo, hip hop trio, street dance sólo a elektro-boogie 
sólo. Velký obdiv patří i dětem, které začínají se streetovými 
tanci a umístily se na předních místech.

Fotbal
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v minulém roce 
pracovníci s dětmi uspořádali několik fotbalových zápasů 
např. Valentýnský fotbalový turnaj, Mini fotbálek ke Dni dětí, 
Minifotbálek ODVETA!!!, fotbalové utkání starších hráčů ve 
Frýdlantu nad Ostravicí.  Významnou aktivitou o letních 
prázdninách bylo uspořádání fotbalového soustředění 
v Horní Lomné. Celé soustředění bylo koncipováno jako 
příprava na fotbalovou Don Bosco ligu, které se děti každý 
rok pravidelně účastní. Důraz byl kladen na pravidelné 
tréninky, schopnost dětí hrát v týmu, dodržování fair play 
a utužení disciplíny. Tréninky byly doplněny soutěžemi, které 
byly zaměřeny na posílení fyzické kondice.

Stolní tenis
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I zde nepříznivá epidemiologická situace ovlivnila pořádání 
utkání ve stolním tenise pro širší skupinu děti. I tak 
se pracovníkům podařilo uspořádat několik menších utkání 
pro děti z našich nízkoprahových zařízení.

Plavání
Velmi oblíbenou aktivitou mezi dětmi byly aktivity zaměřeny 
na výuku a rozvoj plaveckých dovednosti. Během rozvolnění 
epidemiologických opatření v průběhu letního období 
pracovníci s dětmi opakovaně navštívili areál VODNÍ SVĚT 
!!! v Ostravě. 

Další aktivity
Děti pracovníci také podporují v hudebních aktivitách 
a v tanečních aktivitách romských i moderních tanců. 
V únoru 2020 pracovníci s dětmi z našich nízkoprahových 
zařízení uspořádali hudebně-taneční vystoupení v domově 
pro seniory v Přerově. Toto vystoupení sklidilo nejen příznivý 
ohlas mezi dětmi, které se na vystoupení pečlivě připra-
vovaly, ale také i ze strany seniorů zdejšího domova.

Děti se také pravidelně zapojují do nejrůznějších soutěží, 
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a získal cenu poroty. Bohoušek se zapojil do soutěže tancem 
a zpěvem písně  „Kdyby se v komnatách“. 

ve kterých mohou předvést své dovednosti. V roce 2020 
se děti opět zapojily do soutěže Romano Suno.  Romano 
suno - Romský sen je literární a výtvarná soutěž pro děti 
základních, středních škol a dětských domovů ze všech 
koutů České republiky. Tuto soutěž pravidelně pořádá 
obecně prospěšná společnost NOVÁ ŠKOLA, o. p. s. V této 
soutěži byly oceněny výtvarné práce našich dětí z nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Porubě, 
a to 1. místem ve výtvarné kategorii 1. - 3. třída a 2. místem 
ve výtvarná kategorii 4.- 6. třída.

V měsíci srpnu se tradičně konala vernisáž výtvarných 
prací, která proběhla v knihovně města Ostravy na pobočce 
ve Vítkovicích. Vernisáž s názvem „Svět zvířat“ připravily děti 
z našich nízkoprahových zařízení, dále děti ze sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO a děti z centra 
pro rodiče a děti SPOLU2. Vernisáž byla spojená s dopro-
vodným programem hudebně-tanečního vystoupení dětí 
z našich nízkoprahových zařízení. V září se děti zúčastnily 
6. ročníku BAMBIFESTU, přehlídky dětských sdružení 
a organizací pracujícími s dětmi. Děti se do programu zapojily 
ukázkou romských a streetových tanců.
V prosinci se děti účastnily talentové soutěže „Ukaž, 
co umíš“. V této soutěži dosáhl svého prvního úspěchu 
Bohoušek z nízkoprahového zařízení v Ostravě-Přívoze 
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Kdo naše aktivity podpořil

Všechny tyto aktivity bychom nemohli realizovat bez fi nanční 
podpory. V roce 2020 jsme realizovali mnoho projektů, které 
byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy, statutárním městem Ostrava, nadačními prostředky 
i dary od právnických a fyzických osob.

Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II (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. V rámci tohoto projektu jsme měli v plánu s našimi 
malými tanečníky na dvě mezinárodní taneční soutěže do 
zahraničí (Polsko a Ukrajina), bohužel, z důvodu pandemie 
onemocnění Covid-19, jsme plánované výjezdy museli zrušit.

Hudbou a sportem proti kriminalitě 2020 (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 Jílová 
a okolí prostřednictvím hudebních, tanečních, kulturních 
a sportovních aktivit. Do aktivit tohoto projektu se v roce 
2020 aktivně zapojilo 103 dětí.

Primární prevence v lokalitě Jílová 2020 (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 neproduktivním způsobem, který může vést až 
ke kriminální činnosti a dalším sociálně patologickým jevům. 
Celkem se aktivit projektu v roce 2020 zúčastnilo 108 dětí.
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Pomůžeme dětem změnit život (projekt podpořen 
nadačním příspěvkem NROS) - díky fi nanční podpoře 
ze 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 2020 v Horní Lomné.

Vy rozhodujete, my pomáháme - fi nanční podpora 
na realizaci malých veřejně prospěšných projektů Nadačního 
fondu Tesco a NROS

Sport dává naději všem dětem – cílem projektu bylo 
uspořádat několik fotbalových utkání pro chlapce ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, zároveň byly z fi nančních 
prostředků pro chlapce zakoupeny fotbalové dresy, obuv 
a také sportovní branky pro fotbalové zápasy. 

Děti pečou dětem z azylových domů – účelem projektu 
bylo dětem nabídnout aktivity, v rámci kterých by se naučily 
základní dovednosti, které jsou potřebné v každodenním 

životě. Jednou z těchto aktivit je i aktivita vaření a příprava 
pokrmů. Prostřednictvím této aktivity  pracovníci společně 
s dětmi upekli a nazdobili perníčky, které poté společně 
zanesli do Domova pro matky s dětmi v Ostravě-Porubě. 
Z fi nančních prostředků projektu byly dovybaveny kuchyňky 
na všech třech střediscích nízkoprahových zařízení.

Chudé děti chtějí poznat Královehradecký kraj -  díky 
fi nančnímu příspěvku projektu byl pro děti uspořádán 
dvoudenní výlet do Safari parku ve Dvoře Králové. Pro děti 
byl tento výlet jedinečná příležitost, jak se vymanit alespoň 
na chvíli ze sociálně vyloučené lokality, poznat nové místo 
a dozvědět se spoustu užitečných informací ze světa zvířat.

Hipoterapie pro děti – díky projektu jsme s dětmi mohli 
navštívit Dětský ranč v Hlučíně, kde byl pro děti připraven 
program, který zahrnoval besedu o životě koní a ukázku, 
jak o koně správně pečovat. Završením programu byla 
rekondiční jízda na koni.

Počítač pro chudé děti – z fi nančních příspěvků projektu 
jsme zakoupili počítač pro děti z našich nízkoprahových 
zařízení. Děti tak mohou na počítači procvičovat nejen své 
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školní znalosti, ale také s pomocí pracovníků pracovat na 
bezpečnějším pohybu na internetu.

Tábor pro chudé děti – v červenci 2020 se děti z našich 
nízkoprahových zařízení mohly účastnit tanečního 

soustředění v krásném prostředí v Horní Lomné. Účelem 
soustředění bylo připravit děti na následující taneční sezónu 
ve streetových tancích a motivovat je k co nejlepším 
výsledkům na tanečních soutěžích.
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CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT! 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573)

V srpnu 2020 byl zahájen projekt, který má za cíl zkvalitnit 
neformální vzdělávání dětí a mládeže v lokalitě Moravská 
Ostrava a Přívoz a Poruba prostřednictvím realizace volno-
časových klubů a projektových dnů. Díky aktivitám projektu 
mohou rovněž pracovníci v neformálním vzdělávání rozvíjet 
své kompetence v oblastech osobnostního rozvoje, ICT, 
polytechniky, kulturního povědomí, a to i prostřednictvím 
sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Od září 2020 
v naší organizaci začaly probíhat volnočasové kluby 
(badatelský klub, klub praktických dovedností a klub 
demokratického občanství). 

Badatelský klub - cílem klubu je zábavnou formou bádat 
nad zákonitostmi přírodních věd, zkoumat a pozorovat 
fyzikální jevy či experimentovat prostřednictvím nejrůz-
nějších pokusů. V rámci aktivit klubu se pracovníci věnovali 
s dětmi prozkoumávání podzimní přírody či jednoduchým 
pokusy prozkoumávali tajné písmo.

Klub praktických dovedností - je zaměřen na rozvoj 
polytechnických dovedností v přírodovědné, environmen-
tální a technické oblasti – tedy praktických dovednosti 
pro nakládání s přírodou, prostředím a technikou, pro 

různé formy zpracování zdrojů. V klubech se pracovnice 
zaměřily na posílení jemné motoriky dětí prostřednictvím 
výtvarných aktivit (např. malba, modelování z moduritu) 
či vyrábění vánočních výzdob.

Klub demokratického občanství - aktivity kluby jsou orien-
továny na získání znalostí a dovedností pro demokratické 
občanství, občanskou aktivitu, iniciativu a participaci. 
Rozvíjeny jsou dovednosti a postoje jako např. týmová 
práce, kooperativní dovednosti, komunikace, budování 
vzájemné tolerance a respektu k odlišnostem, předcházení 
a řešení konfl iktů. V roce 2020 se pracovnice společně 
s dětmi věnovala prostřednictvím diskuzí, besed a hraní 
modelových situací např. komunikaci ve společnosti, 
tématu šikany a jejímu předcházení či asertivnímu způsobu 
řešení konfl iktů ve společnosti.

Tyto kluby navštěvují děti a mládež ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, tedy 
z rodin, které nemají dostatečné fi nanční prostředky na 
úhradu volnočasových aktivit svých dětí. Za rok 2020 se 
do těch to aktivit zapojilo přes 50 dětí. Bohužel, tak jako 
jiné aktivity v naší organizaci i aktivity tohoto projektu byly 
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SPOLU 2 jede v Ostravě 
již třetím rokem !!!

Již třetím rokem realizuje naše organizace v Ostravě-Přívoze 
projekt s názvem SPOLU 2 (reg.č. CZ.02.3.61/0.0./0.0/16_0
39/0008945). 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 socioekonomického znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části 
Moravská Ostrava a Přívoz. 

V roce 2020 byla realizace projektu jako další činnosti 
organizace poznamenána pandemií COVID-19, vyhlášením 
nouzového stavu a mimořádných opatření, které pracov-
níkům znemožňovaly realizovat některé aktivity s rodiči 
i se zapojenými mateřskými školami. Činnost předškolního 
centra probíhala i v průběhu letních prázdnin, pracovníci co 
nejvíce, dle počasí využívali zahradu tak, aby se děti mohly 
pořádně vyřádit, ale zároveň i se něco naučit. S ohledem 
na zvýšená hygienická opatření pracovníci aktivity s rodiči 
realizovali omezeně, a to pouze ve venkovních prostorách.

V roce 2020 se pracovníkům podařilo zrealizovat následující 
akce: Dětský den, výlet do ZOO, rozloučení s prázdninami 
a divadelní představní. Těchto akcí se zúčastnily rodiče 
společně s dětmi. S dětmi byl pak následně uspořádán výlet 
do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Pro rozšíření 
informovanosti mezi rodiči a dětmi proběhly následující 
vzdělávací besedy: Bezpečnost dětí o prázdninách, Hygie-
nické návyky u dětí předškolního věku a Pedikulóza.

Společné aktivity s mateřskými školami byly téměř zcela 
znemožněny, ale i tak se v září pracovníkům, před druhou 
vlnou pandemie, podařilo zrealizovat několik adaptačních 

od poloviny října 2020 v důsledku pandemie COVID-19 
přerušeny.

Pracujeme s předškoláky a jejich rodinami
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Dobrovolnictví a humanitární aktivity

Dobrovolnictví je v naší organizaci spojeno s realizací 
projektu Blíže lidem, který je zaměřen na humanitární 

aktivity, které poskytujeme nad rámec sociálních služeb. 
Projekt získal akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti 
dobrovolnické služby a zároveň také v roce 2020 tímto 
úřadem fi nančně podpořen. V roce 2020 jsme pokračovali 
v těchto, již v minulých letech započatých humanitárních 
aktivitách:

Podpora dobrovolnické práce
Dobrovolnictví bylo v naší organizaci hodně poznamenáno 
nouzovým stavem v ČR vyhlášeném v souvislosti s pandemií 
nemoci COVID-19. V průběhu roku 2020 pracovalo v naší 
organizaci celkem 6 dobrovolníků, z toho 1 na krátkodobou 
smlouvu a 5 na dlouhodobou smlouvu. Dobrovolníci celkem 
odpracovali 103 dobrovolnických hodin. Dobrovolníci 
s dlouhodobou smlouvou pracovali v našich nízkoprahových 
zařízeních, kde pomáhali především s distanční výukou dětí 
a při volnočasových aktivitách. 

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 2020 jsme podpořili 

dní na partnerských mateřských školách, projektový den 
a dokonce absolvovat s dětmi společnou návštěvu 
divadelního představení.

V roce 2020 se do projektu zapojilo celkem 19 rodin 
a 24 dětí. 



53

celkem 856 jednotlivců a 512 rodin (složených ze 411 
dospělých osob a z 544 dětí). Rozdali jsme 9 604 kg
hlavně potravin, ale i jiných komodit - např. drogérie. 
Komodity byly získávány z různých zdrojů, včetně 
Operačního programu pomoci nejchudším. V listopadu 
2020 se konala, z plánovaných tří, pouze jediná Sbírka 
potravin. Sbírka se konala bezkontaktně, za zvýšených 
hygienických opatření. Náš výtěžek ze Sbírky potravin činil 
400 kg potravin a jiných komodit. 

Předáváme zkušenosti

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

V našich sociálních službách absolvují praxi studenti 
středních, vyšších odborných  i vysokých škol. V této 
oblasti hodně spolupracujeme se Střední školou prof. 
Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. V roce 2020 v naší 
organizaci absolvovali svou odbornou praxi studenti 
sociální práce z Vyšší odborné školy sociální Ostrava 
a z Ostravské univerzity, fakulty sociálních studií.  
Účelem odborných praxí je přiblížit studentům provoz 

našich zařízení, cílovou skupinu uživatelů a filozofii, 
na které je postavena sociální práce našich sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Nedílnou 
součástí odborných praxí studentů na našich zařízeních je 
i představení administrativní složky práce našich zaměst-
nanců v přímé péči. Studenti se u nás učí, co jsou to 
standardy kvality poskytované služby a jak se zavádějí
do praxe sociální služby.

Největší zájem studentů o praxe v naší organizaci je 
ve službě nízkoprahového zařízení 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 2020 celkově v naší organizaci absolvovalo svou 
odbornou praxi 11 studentů různých typů škol.
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Projekty organizace realizované v roce 2020 

Kromě registrovaných sociálních služeb, které jsou z podstatné části hrazeny z dotací krajů (Moravskoslezského 
a Olomouckého), poskytovaných Ministerstvem 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. 

Neinvestiční projekty

SPOLU 2 
(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 znevýhodňujícího 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 2020 
se do projektu zapojilo celkem 19 rodin a 24 dětí. 

Projekty fi nancované z prostředků Evropské Unie
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Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2020
Účelem dotace je podpora realizace 4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací 
na území statutárního města Ostravy:

  Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
  Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE
  KLUB-KO
   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT! 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573) 
Projekt byl zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání 
dětí a mládeže v lokalitě Moravská Ostrava a Přívoz 
a Poruba realizací volnočasových klubů a projektových 
dnů s využíváním nových metod a forem práce s cílem 
rozvíjet jejich klíčové kompetence pro zlepšení výsledků 
ve vzdělávání. Pracovníci v neformálním vzdělávání budou 

rozvíjet své kompetence v oblastech osobnostního rozvoje, 
ICT, polytechniky, kulturního povědomí, a to i prostřed-
nictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Projekt 
byl zahájen v srpnu roku 2020 a bude pokrčovat do dubna 
roku 2023.
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Statutární město Ostrava podpořila v roce 2020 celkem 9 projektů. Tyto projekty byly zaměřeny na zajištění provozu 
sociálních služeb, podporu sociálního začleňování a podporu dobrovolnictví. Realizovány byly zejména:

NEVO DROM – Novou cestou 2020 – sociální služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2020 – sociální služba odborného sociálního poradenství

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2020 – sociální služba terénních programů

KLUB-KO 2020 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

Projekty podpořené statutárním městem Ostrava

Projekty realizované 
v Olomouckém kraji

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb 
na území Olomouckého kraje v roce 2020 - cílem dotace 
bylo zajištění běžného provozu 3 sociálních služeb posky-
tovaných 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).

Dotace Města Šumperk na celoroční činnost pro rok 2020 
Z dotace bylo podpořeno poskytování služeb sociální 
prevence na území města Šumperk.

Dotace z rozpočtu Města Hanušovice na rok 2020
Z dotace bylo podpořeno poskytování služeb sociální 
prevence na území města Hanušovice.

GOMBÍK – komunitní centrum v Hanušovicích
Dlouhodobý cílem projektu byla pravidelná práce 
s předškolními dětmi ve věku 3–5 let (případně dětmi 
staršími v odkladu školní docházky), které nenavštěvovaly 
mateřskou školu. Komunitní centrum GOMBÍK, která 
naše organizace provozuje v Hanušovicích, fungovalo 
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od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 11:30. Zde práce s dětmi 
byla rozdělena tematicky dle ročních období a zahrnovala 
všechny aspekty dětského vývoje. Děti se pod vedením 
pracovníků učily udržení pozornosti, jemné i hrubé motorice, 
respektování autority či dodržování časových úseků. Část 
dne byla vždy určena na volnou hru, ke které mohly děti 
využít všechny Montessori pomůcky, které jsou v centru 
k dispozici a přirozeně se tak opět učit. Realizace projektu 
byla v roce 2020 ztížena celkovou pandemickou situací. 

Provoz komunitního centra GOMBÍK byl z větší části hrazen 
z dotace Úřadu Vlády ČR v dotačním programu Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020 a dále 
z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci dotačního titulu 
Podpora integrace romských komunit 2020.

Komunitní aktivity pro děti na Hanušovicku
Projekt byl zaměřen na přípravu a realizaci celkem dvou 
celodenních aktivit. První aktivitou byl celodenní výlet pro 
děti 10-17 let do areálu Dolní Vítkovice. Druhou pak akce 
s názvem „Loučíme se s prázdninami 2020“. Částečné pokrytí 
výdajů spojených s těmito aktivitami bylo fi nancováno 
z dotace Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence 
sociálního vyloučenía komunitní práce pro rok 2020.

Dotace poskytnuté ústředními orgány

Dotace poskytnutá Úřadem vlády ČR

SPOLEČNĚ na Hanušovicku 2020 - projekt byl 
zaměřen zejména na práci s rodinami, rodiny s dětmi 
a na dospělé osoby žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách na Hanušovicku. Cílem projektu bylo 
dosáhnout u dospělých osob co největších pozitivních 
změn v sociální oblasti, pomoci dětem ze sociálně 
znevýhodněných rodin s přípravou do školy, umožnit 
jim smysluplné trávení volného času a pomoci 
občanům zapojit se plnohodnotně do života v obci. 
V rámci projektu bylo uskutečněno několik výstupů např.: 
školní příprava dětí, volnočasové aktivity pro rodiče 
s dětmi, akce“ Loučíme se s prázdninami“, výlet pro děti 
staršího věku. Projekt byl v roce 2020 podpořen Úřadem 
vlády České republiky v programu Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce pro rok 2020 a spolufi nan-
cován z rozpočtu Olomouckého kraje. Projektové aktivity 
byly do určité míry omezeny v důsledku pandemické 
situace.

Mimořádné dotace poskytnuté MPSV
V souvislosti se zvýšenými provozními náklady organizací 
poskytujícími sociální služby v době nouzového stavu 
vyhlásilo MPSV dva mimořádné dotační tituly. V rámci 
dotačního titulu na podporu fi nančního ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 

balabanovah
Lístek s poznámkou
Nadpis zarovnat do svislice
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s epidemií COVID-19 získala naše organizace Kč 352 tis., 
na vyplacení mimořádných odměn za zvýšené pracovní 
nasazení všem zaměstnancům.

V rámci dotačního titulu MPSV na fi nancování zvýšených 
provozních nákladů v sociálních službách v souvislosti 
s pandemií COVID-19 získala naše organizace fi nanční 
podporu ve výši Kč 73 tis., díky které jsme mohli pokrýt 
náklady na ochranné pracovní pomůcky a dezinfekci.

Dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR 
V roce 2020 jsme získali fi nanční podporu našeho 
projektu Setkání vzájemného porozumění od Ministerstva 
kultury ČR, kterou jsme však nemohli využít a byli jsme 
nuceni jí vrátit poskytovateli v plné výši. Nouzový stav 
a omezení všech veřejných akcí nám znemožnilo projekt 
realizovat.

Dotace poskytnutá Ministerstvem vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR podpořilo v roce 2020 náš projekt 
dobrovolnictví Blíže lidem.

Dotace poskytnutá Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR
Finanční podporu MŠMT získal v roce 2020 náš projekt 
Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II.

Dotace poskytnutá Nadací České spořitelny
Nadace České spořitelny nám poskytla fi nanční částku, 
za kterou jsme mohli nakoupit v první vlně coronakrize 
nedostatkové ochranné pracovní pomůcky pro naše 
zaměstnance, ale také dva nové šicí stroje, bavlněné 
látky a galanterní potřeby, abychom mohli šít roušky 
pro naše uživatele.

balabanovah
Lístek s poznámkou
Prosím, sem vložte poslanou fotku s rouškami
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Lidské zdroje

Služba – projekt Pracovní pozice Počet zaměstnanců - PS 
(roční průměr)

Pracovní úvazky - PS 
(roční průměr)

Vedení organizace
Ředitelka 1 ,00 0,93
Ekonom, účetní 1 ,00 0,96
Asistentka ředitelky 0,67 0,67

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

Vedoucí služby 1,00 0,48
Sociální pracovník 3,01 2,17
Pracovník v sociálních službách 4,57 4,44

Občanská poradna
Vedoucí služby 2,00 0,25
Sociální pracovník 4,25 2,75

KLUB-KO
Vedoucí služby 2,00 0,38
Sociální pracovník 1 ,25 1 ,25
Pracovník v sociálních službách 5,50 3,87

Terénní programy
Vedoucí služby 2,00 0,38
Sociální pracovník 3,00 3,00
Pracovník v sociálních službách 2,92 2,72

Společně na Hanušovicku 2020
Koordinátor 0,92 0,09
Komunitní pracovník 0,85 0,35

SPOLU2

projektový manažer 1 ,00 0,20
Kontaktní pracovník v NPC 2,00 1,00
Pedagogický pracovník NPC 0,90 0,90
Kontaktní pracovník v MŠ 1,00 0,60

Chceme vědět, umět, znát!

projektový manažer 0,33 0,03
koordinátor projektu 0,42 0,13
účetní projektu 0,42 0,04
pracovník neformálního vzdělávání 
dětí a mládeže 1,83 0,18

Dobrovolnictví a humanitární aktivity Koordinátor 1 ,00 0,18
Úklid Úklid středisek 1,00 0,50

Celkem 45,84 28,45



Finanční zpráva 2020
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Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, hygiena a desinfekce, drogerie, PHM, materiál pro práci s dětmi,
DDHM do 40 tis., apod.) 1 524 037,42

Spotřeba energie - teplo, plyn, elektrická energie, vodné 398 768,30

Opravy a udržování 140 976,97

Náklady na cestovné 43 829,00

Náklady na reprezentaci 1 455,00

Ostatní služby (školení, software, právní a ekonomické služby, telefonní poplatky, internet, poštovné, 
odvoz odpadů, inzerce a propagace, správa IT, pult centralizované ochrany středisek apod.) 842 390,12

Nájemné 390 403,41

Mzdové náklady 9 632 569,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 423 914,91

Zákonné sociální náklady 66 273,20

Ostatní sociální náklady 500,00

Daně a poplatky 18 722,00

Pokuty a penále 13 779,39

Úroky 22 451,71

Kurzové ztráty 71,15

Jiné ostatní náklady 123 546,49

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 426 796,00

Náklady celkem 16 070 484,07

Náklady
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Tržby z prodeje služeb

tržby z prodeje služeb 138 708,00

Asociace občanských poraden 17 000,00

nájemné 211 020,00

Výnosové úroky 330,48

Zúčtování dotace - auto 2014, Dům SS, auto Šumperk 396 190,08

Jiné ostatní výnosy 18 173,70

Přijaté příspěvky (dary) 755 508,28

Provozní dotace

Provozní dotace - Moravskoslezský kraj 7 111 000,00

Provozní dotace - statutární město Ostrava 1 782 893,83

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 529 371,35

Dotace Úřad vlády ČR 123 736,62

Dotace Olomoucký kraj MPSV 3 630 600,00

Dotace města Šumperk 19 000,00

Dotace Ministerstv vnitra ČR 26 000,00

Dotace města Hanušovice 20 000,00

Účelová dotace MPSV 367 839,94

Výnosy celkem 16 147 372,28

Výsledek hospodaření 76 888,21

Výnosy
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020

Příloha k 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. 2020 celkem 37 zam.

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

  •  občanská poradna (odborné sociální poradenství)

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

 2. Poskytování motivačních, informačních a vzdělávacích
  aktivit rodinám s dětmi, žijícím zejména v sociálně 
  vyloučených lokalitách.
 3. Podpora zájmové činnosti formálně neorganizovaných 
  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.
 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 
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  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.

Datum vzniku společnosti:
Společnost vznikla na základě Rozhodnutí shromáždění členů 
občanského sdružení SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. o změně 
právní formy na obecně prospěšnou společnost podle zákona 
č. 68/2013 Sb. dne 22. října 2013.
Do rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána 
dne 14. prosince 2013 Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 1228.

1.2 Statutární orgány

Ředitelka: Mgr. Helena Balabánová

Správní rada:
  - předseda:  PaedDr. Jan Eff enberger

  - členové: Jan Bongilaj
                   Mgr. Vlasta Géryková 

Dozorčí rada:
 - předseda:  Božena Dudy-Koťová 
 - členové:     Irena Mrázková 
                      Lukáš Balabán

Zakladatelé:
- PaedDr. Jan Eff enberger
- Mgr. Helena Balabánová
- 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 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.
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Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Měrnou 
jednotkou jsou tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu 
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých 
aktivitách. Příloha je zpracována za účetní období počínající 
dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 31. prosince 2020.

2.1 Způsoby ocenění a odepisování

2.1.1  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena 
je vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.
Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací 
cena je vyšší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn 
pořizovacími cenami.

2.1.2 Odpisování
Účetní odpisy byly stanoveny na základě interní směrnice. 
Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně 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. 

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

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

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

Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 
7 tis. Kč a doba využitelnosti je kratší, než 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.
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Popis  tis. Kč

Pozemky 445

Budova 8 319

Technické zhodnocení pronajaté nemovitosti 41

Plot (oplocení pozemku) 10

Služební vozidlo I (pořízeno v roce 2018) 888

Služební vozidlo II (pořízeno v roce 2014) 350

Server 57

Zabezpečovací systém na střediscích 41

Technické zhodnocení budovy 
U Tiskárny - 2x nájezdy pro kočárky, 
4x dveře z podlahový roštů (sklep)

37

Součet 10 188

organizace stav k 31. 12. 
2020 datum úhrady Uhrazeno vč. 

penále

OSSZ 598 9. 2. 2021 600

VZP 113 9. 2. 2021 114

RBP 77 9. 2. 2021 79

ZPMV 63 9. 2. 2021 64

ČPZP 92 9. 2. 2021 93

VoZP 19 20. 1. 2021 19

Součet 10 188 684

popis tis. Kč

Mzdové náklady 9 633

Zákonné sociální pojištění 2 424

Zákonné sociální náklady 66

Součet 12 123

Soupis hmotného majetku k 31. 12. 2020

2.1.3 Změny oceňování, odepisování 
 a postupů účtování 
 Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní  
 jednotce k žádným změnám.

3. Doplňující údaje k Rozvaze 
 a k Výkazu zisku a ztráty
3.1  Přehled splatných závazků pojistného na sociálním
 zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
 zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění 
 a evidované daňové nedoplatky

3.2 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
Průměrný evidenční přepočtený počet 

 zaměstnanců ve sledovaném období je 28,45.
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3.3 Přijaté dotace

Poračování na další straně

Projekt Donátor Dotace 
v tis. Kč

Použití 
v tis. Kč

Úhrada 
v tis. Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE Moravskoslezský kraj 3107 3107 3107

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE Moravskoslezský kraj 1534 1534 1534

KLUB-KO Moravskoslezský kraj 1414 1414 1414

Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE Moravskoslezský kraj 1056 1056 1056

Terénní programy 2020 Olomoucký kraj 1633 1633 1633

KLUB-KO Olomoucký kraj 1486 1486 1486

Občanská poradna Olomoucký kraj 442 442 442

NEVO DROM – Novou cestou 2020 Statutární město Ostrava 600 600 600

Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2020 Statutární město Ostrava 400 400 400

Terénní programy 2020 Statutární město Ostrava 300 300 300

KLUB-KO 2020 Statutární město Ostrava 250 250 250

Blíže lidem 2020 Statutární město Ostrava 40 40 40

Mimořádné odměny ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostřední v souvislosti s aplikací opatření 
proti šíření nákazy COVID_19

Ministerstvo práce a sociálních věcí 353 294 353

fi nancování zvýšených provozních výdajů  13.3 -31.12. 
2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí 74 74 74

Blíže lidem Ministerstvo vnitra 26 26 26

Společně na Hanušovicku 2020 Úřad vlády České republiky 204 124 204

Spolufi nancování Společně na Hanušovicku 2020 Město Hanušovice 20 20 20

GOMBÍK – komunitní centrum v Hanušovicích Olomoucký kraj 35 35 35
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3.3 Přijaté dotace (pokračování)

Projekt Donátor Dotace 
v tis. Kč

Použití 
v tis. Kč

Úhrada 
v tis. Kč

Komunitní aktivity pro děti na Hanušovicku Olomoucký kraj 35 35 35

Společné Vánoce v Hanušovicích 2020 Olomoucký kraj 33 0 33

Celoroční činnost soc. služeb v Šumperku Město Šumperk 19 19 19

Primární prevence v lokalitě Jílová 2020 Statutární město Ostrava 160 160 160

SPOLU2 Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 969 969 969

Chceme vědět, umět, znát! Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 308 308 308

Setkání vzájemného porozumění Statutární město Ostrava 22 0 22

Setkání vzájemného porozumění Ministerstvo kultury 65 0 65

A.D.S. COMPANY umí!!! Statutární město Ostrava 44 0 40

Hudbou a sportem proti kriminalitě 2020 Statutární město Ostrava 100 33 100

Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 267 252 267

Součet 14996 14611 14992
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3.4 Přijaté dary a nadační příspěvky

Projekt Poskytovatel nadačního příspěvku Dar 
tis. Kč

Použití 
v tis. Kč

Úhrada 
v tis. Kč

Nadace České spořitelny Nadace České spořitelny 50 50 50

Pomůžeme dětem změnit život 2019-2020 Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 151 151 151

Děti tančí a zpívají pro domovy pro seniory 2019-2020 Nadace rozvoje občanské společnosti – Tesco 3 3 3

Piano pro chudé 2019-2020 Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 2 2 2

Děti pomáhají pejskům v útulcích 2019-2020 Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 14 14 14

Zlepšení vybavení centra pro děti a mládeži 2019-2020 Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 5 5 5

Chudé děti chtějí poznat Moravský Kras Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 3 3 3

Děti pečou dětem z azylových domů Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 16 16 16

Děti pečou dětem z azylových domů Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 10 10 10

Hipoterapie pro děti Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 16 16 16

Tábor pro chudé děti Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 16 16 16

Sport dává naději všem dětem Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 16 16 16

Počítač pro chudé děti Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 10 10 10

Chudé děti chtějí poznat Královehradecký kraj Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 10 10 10

Děti pečou dětem z azylových domů Nadace rozvoje občanské společnosti - Tesco 16 16 16

Samoživitelky IKEA 

Součet 338 338 338

Účetní jednotce byla poskytnuta v roce 2020 od organizace 
Potravinová banka v Ostravě, z. s., zdarma potravinová 
a materiální pomoc v celkové hodnotě 351 tis. Kč, která byla 
průběžně rozdělována potřebným osobám, uživatelům sociálních 
služeb jako druh sociální pomoci. 

V rámci projektu podpory samoživitelek darovala účetní jednotce 
v roce 2020 obchodní společnost IKEA Česká republika, s.r.o. 
věcný dar v celkové hodnotě 66 tis. Kč, ve formě nábytku 
a bytových doplňků IKEA, které byly předány potřebným 
osobám, zejména matkám/otcům samoživitelům. Dar byl použit 
výhradně pro potřeby rodin samoživitelů s dětmi.

balabanovah
Lístek s poznámkou
Prosím, celý tento řádek vypustit a smazat.
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4. Doplňující informace k rozvaze, 
 výkazu zisků a ztrát
4.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

4.2 Pohledávky

4.3 Závazky

Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE – 
ulice U Tiskárny

4.1.1. Rozpis hmotného majetku, který je zatížen 
 zástavním právem, popř. u nemovitých věcí 
 věcným břemenem, s uvedením povahy 
 a formy tohoto zajištění

4.2.1. Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti  
 delší než 180 dnů po lhůtě splatnosti
Účetní jednotka nemá pohledávku po splatnosti delší 
než 180 dnů. 

4.3.1. Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti, 
 např. 180 dnů po lhůtě splatnosti, údaje se 
 čerpají z příslušných analytických účtů

Účetní jednotka má dva závazky po splatnosti delší než 
180 dnů. Jedná se o závazek ve výši 21 tis. Kč vůči bývalé 
podnájemnici. Tento závazek podnájemnice nevymáhá, 
jelikož je dlouhodobě v zahraničí. 
Druhý závazek k odběrateli ZADAHO, s.r.o. za přefak-
turaci 1/2 nákladů internetového připojení na ul. Jílová 
v Ostravě za listopad 2019. Vystavenou fakturu jsme 
urgovali a čekáme na její úhradu.

4.3.2 Závazky kryté podle zástavního práva 
 s uvedením povahy a formy tohoto zajištění 
 pro případ jeho nesplacení

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

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

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

Splatná část úvěru v r. 2021 byla přeúčtovaná 
na krátkodobý úvěr.

Dlouhodobá část 225 tis. Kč

Zůstatek úvěru 325 tis. Kč
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4.4  Výnosy 

Výnosy účetní jednotky byly v účetním období 2020 
tvořeny účelovými dotacemi, nadačními příspěvky 
a ziskem z pronájmů. Veškeré výnosy pochází z území 
České republiky.

6. Ostatní informace 

Účetní jednotka neposkytla členům správní 
a dozorčí rady žádné odměny, ani nepeněžní plnění. 
Organizace nemá účast v žádných jiných účetních jednotkách. 
V roce 2020 byly pořízeny do budovy Dům sociálních služeb 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2 kusy nájezdů pro kočárky 
a 4 ks dveří z podlahový roštů v celkové částce 38 tis. Kč. 
V roce 2018 byla zakoupena budova (Dům sociálních 
služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE), ve které jsou posky-
továny tři sociální služby a sídlí zde i vedení organizace. 
Kupní cena byla hrazena z investiční dotace 3 942 tis. Kč. 
V roce 2019 proběhla celková rekonstrukce domu 

Název účtu v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb 156

Nájemné 211

Zúčtování dotace 396

Jiné ostatní výnosy 18

Přijaté příspěvky a dary 756

Provozní dotace 14 610

Součet 16 147

v celkové částce 4 681 tis. Kč, která byla hrazena převážně 
z investiční dotace. 
V roce 2020 organizace vykázala zisk ve výši 77 tis. Kč.

7. Stanovení základu daně 

Účetní jednotka je typ organizace s tzv. širokým 
základem daně. Základ daně byl stanoven na 150 tis. Kč. 
Daňová úspora ve výši Kč 28.500,-- bude využita v násle-
dujícím účetním období. 
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S kým jsme spolupracovali v roce 2020

ARKA CZ, z. s.

Armáda spásy 

Asociace občanských poraden

CENTROM, z. s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s.

MAS Horní Pomoraví, o. p. s.

Nadace České spořitelny

Nadace rozvoje občanské společnosti

NOVÁ ŠANCE, z. s. 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 
pobočka Ostrava

Potravinová banka v Ostravě, z. s.

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.

Renarkon o. p. s.

Rubikon centrum, z. s.

Salesiánské středisko volného času Don Bosco

Sdružení azylových domů v ČR, z. s.

SOS dětské vesničky, z.. pobočka v Zábřehu

Vzájemné soužití, o. p. s.

Agentura pro sociální začleňování 

Kancelář veřejného ochránce práv

Knihovna města Ostravy – pobočky Vítkovice, Přívoz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje

Město Hanušovice

Město Šumperk

Městská policie Ostrava

Policie České republiky

Probační a mediační služba ČR, středisko Ostrava

Statutární město Ostrava 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba 

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Ostrava, Šumperk 

Úřad vlády České republiky
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V roce 2020 naši organizaci podpořili

balabanovah
Lístek s poznámkou
Prosím, odstranit znak ČR
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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

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách

• ekonom
•  asistent 

ředitele

• údržba 
• úklid

• vedoucí
•  sociální 

pracovník

• vedoucí
•  sociální 

pracovník

pobočka 
Ostrava
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Kontakty:

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

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
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