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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 sdru-
žení, 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 2021 byla v provozu 
naše střediska sociálních služeb v Ostravě-Přívoze, Ostravě-Porubě, v Šumperku a v Hanušovicích. Některé 
námi poskytované služby využívají lidé ze vzdálenější míst obou krajů, zejména službu odborného sociálního 
poradenství. 

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



7

Předpokládaný vývoj činností v následujícím období
V několika uplynulých letech se nám daří držet hospodaření organizace v „černých“ číslech. Postupně snižujeme 
nahromaděnou ztrátu z minulých let a splácíme zbývající část úvěru na koupi nemovitosti. 
Stále vylepšujeme technické a materiální podmínky v zázemích pro poskytování služeb v Ostravě i v Šumperku. 

Více než 20 let budujeme stabilní neziskovou organizaci, s jasnou vizí a čitelnou koncepcí a budeme v tom, v následujících 
letech, pokračovat.
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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 2021 jsme poskytovali na území statutárního města Ostravy tyto sociální služby: 

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
  Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE (odborné sociální poradenství)
  Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
  KLUB-KO (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
 

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

V roce 2021 se pracovníci nízkoprahu při práci s uživateli 
zaměřili především na  řešení problémů v  oblasti 
vzdělávání (pomoc a  podpora při distanční výuce, 
komunikace s  učiteli, pravidelná školní docházka, dále 
pomoc a podpora při výběru a nástupu na střední školu). 
Pracovníci v průběhu roku pracovali na zvýšení motivace 
uživatelů při plnění školních povinností. Další oblastí bylo 
řešení vztahových problémů (komunikace s  vrstevníky, 
vztahy s  dospělými, vztahy k  autoritám a  vztahy 
v komunitě). V roce 2021 pracovníci rovněž řešili oblast 
závislostí (návykové látky, především kouření cigaret 
a  pití alkoholu v  mladším školním věku). Pracovníci se 
věnovali i  tématu trestné činnosti dětí a  mladistvých 
(především drobné krádeže v supermarketech, potyčky 
slovní i fyzické mezi vrstevníky). Pracovníci podporovali 
uživatele v  posílení jejich kompetencí při hájení svých 
práv a  zájmů, při jednání s  institucemi a  okolím a  při 

zvládání běžných životních situací (komunikace v rodině, 
komunikace ve škole).

V  roce 2021 byly aktivity nízkoprahu zaměřeny rovněž 
na posílení zdravého sebevědomí uživatelů a odbourávání 
negativních vzorců chování. Nedílnou součástí činnosti 
pracovníků v  roce 2021 bylo řešení neproduktivního 
trávení volného času uživatelů prostřednictvím preven-
tivních programů v  našich nízkoprahových zařízeních, 
které měly za cíl naučit uživatele smysluplně a kvalitně 
trávit svůj volný čas, hledat příležitosti k  seberozvoji 
a osobnostnímu růstu. U uživatelů pracovníci podporovali 
jejich aktivitu a nápady při realizaci programu v našich 
zařízeních. Společně s uživateli se podařilo pracovníkům 
zrealizovat dvě významné akce, a to 1. ročník Finále MISS 
Roma a  soutěž ve  sportovních disciplínách s  názvem 
Malá Olympiáda. Uživatelé prostřednictvím cíleně 
zaměřených preventivních aktivit a her získali vědomosti 
a dovednosti (např. zvládání negativních emocí, naučili se 
vycházet se spoluhráči a  respektovat pravidla aktivity). 
Pracovníci také vedli s uživateli besedy na téma rasismu, 
rasové nesnášenlivosti, diskriminace a  předsudků mezi 
příslušníky majority i  v  romské komunitě. Tyto aktivity 
měly za  cíl zvýšit informovanost o  těchto problémech 
ve společnosti.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
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V  září roku 2021 pracovníci uspořádali Dny otevřených 
dveří, v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který každo-
ročně organizuje Česká asociace streetwork. Během 
těchto dnů pracovníci představili fungování služby 
veřejnosti. 
Před vánočními svátky jsme byli nuceni, z  důvodu 
havárie odpadů v  budově, ukončit poskytování služby 
na Jílové. Činnost se nám v lokalitě už, s největší pravdě-
podobností, nepodaří obnovit jinak, než poskytováním 
služby v terénní formě. 

Středisko služby Božkova (Ostrava-Přívoz)
V  roce 2021 využilo sociální službu ve  středisku 
75  dětí a  bylo poskytnuto celkem 1864 intervencí 
a 2256 kontaktů.
Středisko služby na Jílové (Ostrava-Přívoz)
V roce 2021 využilo sociální službu ve středisku 69 dětí 
a bylo poskytnuto celkem 1734 intervencí a 1867 kontaktů.
Středisko služby Dělnická (Ostrava-Poruba)
V  roce 2021 využilo sociální službu ve  středisku 
64  dětí a  bylo poskytnuto celkem 2743 intervencí 
a 2794 kontaktů.

Příklad dobré praxe č. 1
Nikola v  loňském roce navštěvovala naše nízkoprahové 
zařízení pro děti a  mládež (dále jen NZDM) v  Ostravě 
Porubě a  zároveň studovala 1.  ročník oboru prodavač 
na Střední škole služeb a podnikání v Ostravě Porubě. 
Na  škole se jí však nelíbilo, studijní obor jí nevyhovoval 
a  studium chtěla předčasně ukončit. Tuto situaci řešila 
společně s  pracovníky. Pracovníci s  uživatelkou vedli 
rozhovory týkající se změny studijního oboru, popřípadě 
i  dokončení stávajícího ročníku oboru prodavač. Uživa-
telka se po  několika rozhovorech a  zvážení své situace 
rozhodla, že by byla ráda studovala obor kadeřník, a to 
i mimo Ostravu. Nikole byla nabídnuta pomoc s vyřízením 
potřebných dokumentů a  také s  podáním přihlášky 
na  střední školu v  Bohumíně, obor kadeřník. V  červnu 
téhož roku sociální pracovnice společně s  Nikolou 
kontaktovaly tuto střední školu, kde jim bylo sděleno, 
že kapacita oboru kadeřník je naplněna. Zároveň jim 
bylo sděleno, že je zde možnost vyčkat do září, jelikož je 
pravděpodobné, že část studentů ke  studiu nenastoupí 
a  dojde k  vyhlášení 3. kola přijímacího řízení. Nikola se 
přes prázdniny zapojovala do aktivit NZDM a pracovníci 
s ní vedli rozhovory týkající se stávajících možnosti nového 
studijního oboru. V  září pracovnice s  Nikolou opětovně 
kontaktovaly střední školu v  Bohumíně, kde jim bylo 
sděleno, že mají na oboru kadeřník 2 volná místa, avšak 
přihlášku je nutné podat co nejrychleji – nejlépe osobně. 
Nikola měla již všechny potřebné dokumenty přichystány, 
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stačilo ji podpořit a nabídnout doprovod na střední 
školu. Ještě v ten den byla přihláška osobně podána 
na  škole v  Bohumíně a  Nikola přijata ke  studiu. 
Nikola na  střední školu nastoupila následující 
týden. Od  té doby navštěvuje NZDM v  případě, 
že potřebuje pomoc s  přípravou na  vyučování. 
Nikola poděkovala pracovnici za pomoc a podporu 
a sdělila, že se jí na škole líbí a daří se jí ve studiu. 
Dokonce v  NZDM vedla besedu týkající se studia 
na  střední škole. V  současné době i nadále Nikola 
pokračuje ve studiu. 
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Příklad dobré praxe č. 2
Michal začal navštěvovat 1. třídu základní školy v  roce 
2021. Ve škole, se mu nedařilo, špatně prospíva, a musel 
ročník opakovat. Michal byl ze situace velmi smutný. 
Při rozhovorech s  pracovníky NZDM vyšlo najevo, že 
jeho matka hodně pracuje a  nemá dostatek času ani 
trpělivosti se s ním na vyučování připravovat. Michal má 
potíže s  vyslovováním, abecedou, se čtením i  psaním. 
Sociální pracovnice začala s  Michalem procvičovat 
výslovnost formou logopedických cvičení, procvi-
čovala s ním čtení i psaní a  snažila se najít způsob, jak 
ho motivovat k  pravidelným návštěvám NZDM. Což se 
pracovnici podařilo a  Michal začal NZDM pravidelně 

navštěvovat a připravovat se na vyučování. Michalovi se 
dlouho nedařilo psací písmo nebo se podepsat. I nyní má 
s abecedou občas potíže. Za velký úspěch je považováno 
to, že se dokáže sám podepsat. Moment, kdy se mu to 
poprvé povedlo, si pamatují snad všichni pracovníci 
NZDM. Michal měl z  toho obrovskou radost a  ukazoval 
svůj podpis všem pracovníkům. Michal se rovněž vyjádřil, 
že NZDM je místo, kde se cítí dobře a rád jej navštěvuje, 
protože je mu zde věnována pozornost. V  současné 
době Michal stále navštěvuje NZDM, ve  škole prospívá 
s  průměrnými známkami a  vypadá to, že úspěšně 
postoupí do druhé třídy základní školy.
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Uživatelé služby NZDM

Intervence a kontakty NZDM

Oblasti řešených zakázek NZDM

základní dovednosti 

škola a vzdělání 

vztahy

 zdraví a životospráva  

kriminalita

chlapci 
Poruba
31

kontakty 
Jílová
1 867

chlapci 
Jílová
46

kontakty 
Poruba
2 794

dívky 
Poruba

29

intervence 
Jílová
1 734

dívky 
Jílová

23

intervence 
Poruba

2 743

chlapci 
Přívoz 
44

kontakty 
Přívoz 
2 256

dívky 
Přívoz 

31

intervence 
Přívoz 
1 864

                                                                      36 %

                                                  29 %

                           20 %

         4 %

  3 %

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v číslech
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Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě
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Číslo registrace: 5344963

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

Okamžitá kapacita služby: 2 uživatelé 
v jednom okamžiku

V roce 2021 poradkyně pomáhaly v nejvyšší míře uživatelům 
s dluhy a oddlužením. Za rok 2021 poradkyně odeslaly 
k soudu 34 návrhů na povolení oddlužení a všechny byly 
soudem povoleny. Počet návrhů na povolení oddlužení 
byl za rok 2021 menší nejen z důvodů epidemiologické 
situace, ale také proto, že vláda nabídla zadluženým lidem 
jiná řešení. Šlo především o tzv. Milostivé léto, v období 
od 28. 10. 2021 až do 28. 1. 2022, kdy dlužník mohl uhradit 
pouze jistinu (čistý dluh) a poplatek 907,50�Kč včetně DPH. 
Ze začátku šlo výhradně o státní instituce, ale v průběhu 
se přidaly některé banky i nebankovní subjekty. S celým 
procesem umoření exekuce pomocí Milostivého léta 
poradkyně pomáhaly velké části uživatelů. 

Dalšími nejčastějšími řešenými problémy byla oblast 
spotřebitelství, především odstoupení od  smlouvy 
a  pomoc uživatelům obhájit svá práva spotřebitele 
v oblasti energií. Situace v oblasti energií eskalovala v říjnu, 

kdy skupina Bohemia Energy ukončila dodávky elektřiny 
a plynu na českém energetickém trhu. I zde poradkyně 
pomáhaly uživatelům, kteří se dostali do tíživé fi nanční 
situace, jelikož platby u dodavatele poslední instance byly 
několikanásobně vyšší, než byli zvyklí. Tato situace se 
dotkla především seniorů, samoživitelů a lidí s nízkými 
příjmy. 
Poradkyně rovněž sepisovaly návrhy k soudu v oblasti 
svěření dětí do péče, návrhy na stanovení či zvýšení 
výživného, rozvod manželství, svěření do pěstounské 
péče atd. V oblasti bydlení pomáhaly uživatelům obhájit 
svá práva především v nájemním a podnájemním bydlení. 
V roce 2021 poradkyně často narážely na situaci, kdy 
lidé nedostlali od majitele roční vyúčtování za služby 
nebo vyúčtování nájmu a služeb při ukončení nájemního 
vztahu a z tohoto důvodu jim byly zastaveny sociální dávky 
na bydlení. Komunikace s majiteli byla složitá, v některých 
případech musela být podána i žaloba. V oblasti sociálních 
dávek je situace stabilní. Stejně jako v minulých letech 
pracovnice pomáhaly uživatelům s pochopením formulářů 
k sociálním dávkám a vysvětlovaly úřední korespondenci 
z úřadu práce.
V  červnu 2021 poradkyně zorganizovaly besedu pro 
veřejnost s  názvem „Nenechte se napálit“. Cílem 

Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě
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besedy bylo seznámit občany místní lokality s nástrahami 
podomního prodeje energií. 
V  září 2021 se vedoucí občanské poradny poskytla 
rozhovor pro Český rozhlas Ostrava. Tématem rozhovoru 
byla problematika nevýhodných smluv na dodávku energií.
V průběhu roku 2021 poradkyně úzce spolupracovaly 
s Probační a mediační službou Ostrava a účastnily se 
setkání týmů pro oběti pořádaných magistrátem města 
Ostravy. 
Občanská poradna je členem Asociace občanských 
poraden. V rámci této spolupráce poradkyně participovaly 
na realizaci těchto projektu: 
-  Innogy – energetická budoucnost. Cílem projektu bylo 

poskytování bezplatného poradenství lidem v nepříz-
nivých životních situacích. Jednalo se o bezplatné osobní 
poradenství v oblasti fi nanční gramotnosti, problematice 
dluhů a poradenství v oblasti úhrad za energie v tíživé 
fi nanční situaci. 

-  Spotřebitelské poradenství. Tento projekt se zaměřoval 
na zvýšení informovanosti občanů ČR o jejich právech 
a povinnostech při nákupů zboží a služeb a o způsobech, 
jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. 

-  Rozšíření činnosti poraden o  aktivity zaměřené 
na dluhové poradenství. V rámci projektu poradkyně 
poskytovaly expertní služby: oddlužení poskytované 
akreditovanými osobami/institucemi, zajištění právních 
služeb dlužníkům, doprovody a vyjednávání s exekutoryči 
věřiteli. Od května 2021 došlo k rozšíření otevíracíchhodin 

poradny o 4 hodiny týdně, ve kterých poradkyněposky-
tovaly konzultace v oblasti dluhového poradenství.

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE byla zapojena 
do realizace krajského projektu Optimalizace odborného 
sociálního poradenství a  poskytování dluhového 
poradenství v 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“. Účelem 
projektu bylo optimalizovat služby odborného sociálního 
poradenství v Moravskoslezském kraji. Jednou z klíčových 
aktivity projektu bylo setkávání poradkyň u kulatých stolů, 
kde docházelo ke vzájemné komunikaci, propojování 
příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností mezi posky-
tovateli odborného sociálního poradenství, pracovníky 
obcí a zadavateli sociálních služeb.
V roce 2021 byla služba rovněž zapojena do projektu 
statutárního města Ostravy SOCIOPOINT. V rámci tohoto 
projektu se poradkyně účastnily evaluačního workshopu 
na téma Dluhová problematika.
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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
Poradkyni oslovila sociální pracovnice z  domova pro 
seniory Slunovrat (Ostrava-Přívoz). Sociální pracovnice 
poradkyni vysvětlila, že mají v domově klienta, který by se 
rád postavil na vlastní nohy a má dokonce možnost získat 
sociální bydlení. Jediný problém je, že klient, pan Jiří, má 
větší množství dluhů. Poradkyně si pana Jiřího pozvala 
na konzultaci, aby s ním probrala možné řešení dluhů. 
Pan Jiří dorazil v doprovodu sociální pracovnice a vylíčil 
poradkyni svůj příběh. Pan Jiří přišel jako malý o otce 
a vyrůstal jen s maminkou a bratrem. Rodina žila v chudších 
poměrech, a když byl pan Jiří dospělý, často si bral půjčky, 
aby rodině přilepšil. V té době mu již byla diagnostikována 
duševní nemoc, která ovlivňovala jeho úsudek v tom, že byl 
náchylnější k manipulaci okolí. Svoje dluhy však neuměl řešit 

a práci, kterou by byl schopen vykonávat, se mu nedařilo 
najít. Když zůstal sám, bez rodiny, dostal se na ulici a málem 
se z něj stal bezdomovec. Naštěstí se podařilo díky jeho 
ošetřující lékařce ubytovat pana Jiřího v domově Slunovrat. 
V domově se panu Jiřímu velmi líbilo, měl tam přátele, 
a dokonce docházel do chráněné dílny, kde si vydělal vlastní 
peníze. Přestože byl pan Jiří v domově spokojený, chybělo 
mu soukromí a přál si mít svůj byt. Ze svého důchodu 
a přivýdělku z práce by byt zaplatil, ale měl z mládí velké 
množství dluhů, které už byly v exekuci, což bránilo panu 
Jiřímu v osamostatnění. Poradkyně probrala s panem Jiřím 
jeho situaci a požádala jej, aby si nechal udělat na okresním 
soudě soudní lustraci. Poradkyně se takto mohla v dluzích 
lépe zorientovat. Na další konzultaci již pan Jiří přišel sám, 
dle svých slov věří, že jednání zvládne bez podpory. Ze 
soudní lustrace poradkyně zjistila, že pan Jiří má více než 
20 dluhů a vše v exekuci. Poradkyně mu sdělila, že při 
takovém množství dluhů je jediné řešení podání návrhu 
na povolení oddlužení. Poradkyně vysvětlila panu Jiřímu 
podmínky oddlužení a předala mu také písemné informace. 
Pan Jiří začal s pomocí sociální pracovnice Slunovratu 
dávat dohromady podklady k oddlužení, podle seznamu, 
který mu předala poradkyně. Netrvalo dlouho a vše bylo 
pohromadě. Poradkyně naskenovala podklady a vyplnila 
návrh na  povolení oddlužení. Na  poslední konzultaci 
poradkyně vysvětlila panu Jiřímu, jaké kroky v oddlužení 
budou následovat. Návrh byl odeslán a následně Krajským 
soudem povolen. Pan Jiří již bydlí v novém bydlení, pracuje 
v chráněné dílně a je se svým životem spokojen.

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
získala tyto akreditace:
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Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě v číslech

Oblasti řešených zakázek OP Ostrava

dluhy

ochrana spotřebitele

sociální dávky

rodina a mezilidské vztahy

bydlení 

občansko právní vztahy

Uživatelé služby Ostrava

ženy 
237

muži 
144

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
222

intervence 
1 680

                                                                       49 %

                       16 %

     6 %

  5 %

  5 %

 4 %
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Terénní programy 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě



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.
Pracovnice terénních programů v  roce 2021 pomáhaly 
osobám v  nepříznivé sociální situaci nebo osobám, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím 
ohroženy. Cílem činnosti pracovnic bylo předcházení 
sociálnímu vyloučení osob nebo pomoc při jejich začle-
ňování do společnosti. Pracovnice poskytovaly základní 
sociální poradenství, zprostředkovávaly kontakt se spole-
čenským prostředím, pomáhaly při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a  při obstarávání osobních záleži-
tostí. Do  činnosti zahrnuly osvětu a  pomoc při řešení 
situací spojených s  pandemií onemocnění COVID-19. 
Pracovnice prováděly nácviky rozhovorů při telefonické 
komunikaci, doprovázely uživatele na  jednání k vyřízení 
sociálních dávek, dokladů, k lékaři, k dodavatelům energií, 
pronajímatelům bytů apod. Pracovnice pomáhaly nalézt 
volné byty, bydlení v azylových domech a ubytovnách. 
Situace s  bydlením se stále zhoršuje. Aktivními tématy 

bylo zajištění náhradního dodavatele energií. Pracovnice 
prováděly také osvětu zákazu podomního prodeje, 
zorganizovaly besedu o pomoci v  této situaci. Zvýšená 
činnost se projevila při zajišťování lékařské péče. 
Pracovnice pomáhaly uživatelům v  komunikaci s  lékaři, 
prováděly osvětu o hygienických návycích a opatřeních 
proti šíření nakažlivé nemoci COVID-19 a  důležitosti 
očkování proti této nemoci. 
Pracovnice služby spolupracovaly v  lokalitě Přívoz 
s mobilním očkovacím týmem. Distribuovaly respirátory, 
roušky, desinfekce. Pracovnice pomáhaly s  hledáním 
zaměstnání, poskytovaly pomoc při vyřizování dávek. 
Vykonávaly činnosti elektronické komunikace s úřadem, 
skenování, odesílání formulářů, tištění dokladů, aj. 
Pracovnice se zapojovaly do  pomoci v  oblasti řešení 
vztahů, dluhové problematiky, fi nanční gramotnosti 
a hospodaření v domácnosti. 
V  roce 2021 probíhalo v  České republice sčítání lidu 
a po dobu jeho trvání pracovnice pomáhaly uživatelům 
s vyplňováním formulářů, a  to i  v elektronické podobě. 
V roce 2021 se pracovnice účastnily Multidisciplinárních 
týmů pod záštitou statutárního města Ostravy a  při 
pomoci uživatelům spolupracovaly se zástupci Magis-
trátu města Ostravy, Úřadem práce ČR, Okresní správou 

Terénní programy 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě
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sociálního zabezpečení v Ostravě, Potravinovou bankou 
v Ostravě, z. s. a dalšími neziskovými organizacemi.

Příklady dobré praxe
Paní Romana žije s přítelem v jednopokojovém bytě v domě 
v sociálně vyloučené lokalitě. Paní Romana požádala terénní 
pracovnici o pomoc s vyřešením a vysvětlením upomínky 
od dodavatele energií společnosti E.ON. Uživatelka se snaží 
mít vše v pořádku a závazky platit včas, proto ji zaskočilo, 
když jí domů přišla upomínka za nezaplacenou elektřinu. 
Terénní pracovnice doporučila uživatelce zprostředkování 
telefonického hovoru na infolinku společnosti E.ON., aby 
se mohla na veškeré nejasnosti zeptat. Paní Romana 
s tímto souhlasila, jen sdělila své pochybnosti, zda bude 
umět problém operátorovi zákaznické linky dobře popsat. 
Terénní pracovnice, proto s uživatelkou hovor nacvičila. 
Vysvětlila jí, jak se má představit, jak sdělit pracovníkovi 
zákaznické linky svůj problém a zeptat se na postup řešení. 
Uživatelka po nacvičení rozhovoru zavolala na infolinku. 
Telefon měla na hlasitý odposlech, aby jí mohla terénní 
pracovnice poradit, když si nebude jistá ohledně vysvětlení 
svého problému. Telefonní hovor proběhl s pracovnicí 
infolinky úspěšně. Paní Romana situaci s podporou terénní 
pracovnice pochopila, ta jí sdělené informace ze zákaznické 
linky znovu vysvětlila a upozornila ji na možná rizika, která 
by následovala, pokud by platbu za neuhrazenou zálohu 
na energie nezaplatila. Terénní pracovnice upozornila 
uživatelku, aby si pečlivě hlídala platby za služby spojené 
s dodávkou energií. Uživatelka se rozhodla dlužnou částku 
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ihned zaplatit a požádala terénní pracovnici o asistenci při 
vypisování složenky. Terénní pracovnice postupně uživa-
telce vysvětlila vyplňování jednotlivých kolonek složenky, 
vysvětlila způsob úhrady složenky a upozornila jí na nutnost 
úschovy podacího lístku složenky pro další případnou 

potřebu. Terénní pracovnice paní Romaně také doporučila, 
aby si navedla platby za energie na platební doklad SIPO. 
S asistencí terénní pracovnice se podařilo problém paní 
Romany vyřešit a předejít tak dalšímu případnému zhoršení 
problému např. ukončení dodávky elektřiny v jejím bytě. 
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Terénní programy
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě v číslech

Oblasti řešených zakázek TP Ostrava

fi nanční podpora

bydlení

veřejné služby 

zaměstnání

dluhy

životní styl

vztahy 

                                                                   33 %

                                                        29 %

                       11 %

                    10 %

        6 %

      5 %

    4 %

Uživatelé služby Ostrava

ženy 
154

muži 
57

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
2 043

intervence 
1 411
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KLUB-KO v Ostravě 
(sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi)
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Číslo registrace: 2355270
Místo poskytování služby: Moravská Ostrava a Přívoz 
(zejména oblast ulic Hlučínská, Dobrovského, Palackého, 
Božkova, Gebauerova, Orebitská, Zákrejsova, Špálova, 
Sokolská, Nádražní, Cihelní, Jílová, Vaškova, Spodní)
Okamžitá kapacita služby: 4 uživatelé v jednom okamžiku

V  roce 2021 se nejčastěji uživatelé obraceli na  službu 
s žádostí o pomoc a podporu při komunikaci s institucemi 
a úřady při zajištění dávek státní sociální podpory. Dalšími 
důležitými aktivitami služby byla podpora uživatelů k řádné 
výchově k rodičovství (péče o dítě, jeho vývoj a zdraví), 
podpora při vyřizování osobních záležitostí (doprovody 
na úřady, k lékaři, pomoc při vyplňování formulářů apod.). 
Dále pracovnice pomáhaly uživatelům řešit problémy 
v oblasti hospodaření rodiny a vedení domácnosti (fi nanční 
zajištění rodiny a pravidelný chod domácnosti), udržení 
nebo získání vhodného bydlení, vyřízení sociálních dávek, 
zajištění zdravotní péče (absence praktického lékaře pro děti, 
objednání a doprovod k vyšetření, vyhledání specializované 
péče), osvěta v oblasti hygieny, zdraví zvláště v souvislosti 
s pandemií COVID-19 a jiných nakažlivých onemocnění, 
dále pomoc a podpora při rozvoji rodičovských dovedností, 
posilování rodičovské role a  rodičovských kompetencí, 

podpora při zajištění vzdělávání dětí, znalost vývojových 
potřeb dítěte, prevence proti zanedbávání dětí a mladistvých, 
podpora dobrých vztahů v rodině a komunitě, péče o dítě se 
speciálními potřebami (např. zdravotní postižení) aj. 
V květnu 2021 proběhla v České republice sčítání lidu, 
kdy pracovnice pomohly desítkám uživatelů se sociálním 
znevýhodněním, kteří nemají přístup k  internetu nebo 
nevědí, jak formulář správně vyplnit. Reportáží o sčítání 
lidu v Událostech v regionech na ČT 1 provázela vedoucí 
služby Lenka Martišová, Pracovnice se rovněž zaměřily 
na problematiku bydlení. Za velký úspěch pracovnice služby 
považují udržení deseti rodin v sociálním bydlení a přestě-
hování dvou rodin z vyloučené lokality do nájemního bydlení 
mimo vyloučenou lokalitu.
Pracovnice v průběhu roku 2021 zrealizovaly skupinová 
motivační setkávání rodičů s dětmi a osvětové aktivity. Byly 
zrealizovány 3 besedy: Bezpečnost dětí o prázdninách. 
Komunitní setkání a debata na téma COVID-19 s možností 
se nechat proti onemocnění ihned naočkovat mobilním 
očkovacím týmem. V rámci aktivizačních akcí pro rodiny 
proběhl Dětský den a byla uspořádána návštěva DinoParku 
v Doubravě. Akcí a besed se celkem účastnilo 45 rodičů 
a 125 dětí. Během všech akcí byla veřejnosti představena 
činnost služby KLUB-KO.

KLUB-KO v Ostravě 
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
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Příklady dobré praxe
Paní Božena přijela se svou rodinou do České republiky 
před 5 lety ze Slovenska. Paní Božena neměla vlastní 
bydlení a bydlela u své dcery se svými čtyřmi vnoučaty, 
o  které se stará již od  jejich narození. Na  sociálně 
aktivizační službu KLUB-KO se paní Božena obrátila 
s žádostí o pomoc s vyřízením pěstounské péče, vyhle-
dáním nového bydlení a  vyhledáním lékaře pro sebe 
a svá vnoučata. Pracovnice služby našla společně s paní 
Boženou nové bydlení v bytě o velikosti 1+1, kde se i se 
svými vnoučaty nastěhovala. Po přestěhování paní Boženy 
byla s  pomocí sociální pracovnice vyřízena pěstounská 
péče. Mladší vnoučata začala denně navštěvovat program 
pro přípravu dětí do mateřské školky, která byla v rámci 
služby nabízena a starší děti byly zapsány k plnění školní 
docházky do základní školy. Paní Boženě a vnoučatům byl 
také pomocí služby KLUB-KO nalezen dětský a odborný 
lékař, kterého pravidelně navštěvují. Paní Božena má 
momentálně vyřízeny všechny potřebné dávky státní 
sociální podpory, děti navštěvují mateřskou školu, starší 
děti plní povinnou školní docházku. V neposlední řadě se 
ve spolupráci se službou podařilo pro paní Boženu nalézt 
nové a větší bydlení mimo vyloučenou lokalitu, kde budou 
mít děti svůj vlastní pokoj. Rodina je nyní velmi spokojená 
a  nadále využívá sociálně aktivizační službu KLUB-KO 
v oblasti podpory zdravotní péče o děti.
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KLUB-KO v Ostravě v číslech

Uživatelé služby Ostrava

děti 
133

rodiny 
67

ženy 
63

Intervence a kontakty Ostrava

kontakty 
1 574

intervence 
1 427

muži 
4

Oblasti řešených zakázek KLUB-KO Ostrava

hospodaření a vedení domácnosti 

fi nanční podpora

zdraví, životospráva 

vzdělávání dětí

problematické rodinné vztahy  

veřejné služby

                                                          45 %

                                     26 %

                            19 %

     4 %

    3 %

   2 %
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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 2021 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.

Poskytujeme 
sociální služby na území obce 

s rozšířenou působností Šumperk
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Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku 
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Číslo registrace: 6804682
Místo poskytování služby: Hlavní třída 13/3, Šumperk
Okamžitá kapacita služby: 1 uživatel v jednom okamžiku

Stejně jako rok 2020, byl i rok 2021 poznamenán epidemií 
nemoci COVID-19. Do  11. 4. 2021 trval nouzový stav 
započatý v  předchozím roce. Hlavní rozdílem oproti 
roku 2020 byl však fakt, že jsme se o nemoci již mnohé 
dozvěděli, měli jsme dostupné vakcíny, zjistili jsme, jak 
v  tomto stavu fungovat a  současně zvládat každo-
denní život. Naše služby již nebyly nijak zvlášť omezeny, 
byly poskytovány kontinuálně v průběhu celého roku 
s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci, pod 
rouškou či s respirátorem, avšak stále s úsměvem. Zájemci 
o službu mohli opět bez problémů využít možnost osobní 
návštěvy občanské poradny a  celkově jsme zazna-
menali větší nárůst konzultací. Letní měsíce probíhaly 
ve znamení všeobecného rozvolnění, jelikož se epide-
miologická situace začala s příchodem teplého počasí 
výrazně zlepšovat. Byla to vzpruha, kterou jsme všichni 
potřebovali. S nástupem podzimu však dorazila další 
vlna epidemie, a s ní následně v říjnu problémy v energe-
tické oblasti v souvislosti s pádem jednoho z největších 
dodavatelů elektřiny a plynu, společnosti Bohemia Energy. 

Tato situace vyvolala všeobecný problém s  nutností 
akutního řešení, jelikož několik set tisíc klientů bylo ze 
dne na den bez svého dodavatele energie. Zjistili jsme, 
co je nám dosud neznámý režim dodavatele poslední 
instance a jak tento režim funguje. Opakovaně se na naši 
službu obraceli klienti, kteří žádali o pomoc s touto situací, 
poskytnutí informací, vysvětlení následného postupu, který 
byl pro běžného spotřebitele zcela neznámý a nepře-
hledný. Některé naše uživatele následně taktéž nemile 
překvapilo výsledné vyúčtování (viz příklad dobré praxe 
v závěru). Situace na trhu s energiemi byla tak nesta-
bilní, že do konce roku vyhlásilo bankrot ještě několik 
dalších menších dodavatelů. Zejména toto byl také jeden 
z hlavních důvodů celkového neúspěchu tzv. „Milostivého 
léta“, kdy lidé, kteří chtěli uhradit jistiny svých exekučních 
závazkům, museli najednou použít tyto fi nance na úhradu 
energií a nemohli tak Milostivé léto využít. Závěr roku 2021 
byl opět ve znamení nouzového stavu, který byl vyhlášen 
po dobu 30 dní od 25. 11. do 25. 12. 2021. Jak však již bylo 
zmíněno, poskytování naší služby nebylo v tomto směru 
nijak výrazně ovlivněno.

Co se týče charakteru zakázek, mimo již zmíněnou 
oblast energetiky, bylo opět nejvíce služeb poskytováno 

Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku
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v oblasti dluhové poradenství, a to jak v obecné rovině, tak 
i v rámci komplexního poradenství při přípravě a podání 
návrhu na  povolení oddlužení, pro který je poradna 
akreditována. Pravděpodobně vlivem následků nejistoty 
v období pandemie COVID-19 a následné energetické krize, 
poradkyně zaznamenaly mírný pokles podaných návrhů 
oproti předchozím rokům. V roce 2021 oslovilo poradnu 
s žádostí o informaci k oddlužení celkem 62 osob a bylo 
jim poskytnuto celkem 222 intervencí v oblasti oddlužení. 
S 15 uživateli se začal připravovat návrh, z toho 11 návrhů 
bylo následně podáno. Všechny podané návrhy byly 
schváleny. I nadále tak zůstává dluhové poradenství, včetně 
oddlužení, nejvíce poptávanou oblastí našich služeb. 

Osvětová činnost realizovaná prostřednictvím besed byla 
v roce 2021 výrazně omezena. Naší častou cílovou skupinou 
jsou především klienti úřadů práce či senioři a vzhledem 
ke skutečnosti, že po většinu roku nebylo možné scházet 
se ve větším počtu, byť s ochrannými prostředky, nemohla 
poradenská služba tuto činnost realizovat. Proběhlo pouze 
jediné setkání, a to v říjnu roku 2021 v centru Gombík 
v Hanušovicích. Jednalo se o téma zdravé výživy, kdy 
děti společně s pracovníky služby vyráběli zdravé občer-
stvení a pomazánky. Rodiče se mohli zapojit do diskuze 
na téma hospodaření s fi nancemi. Společně jsme si užili 
příjemné odpoledne. Měsíc prosinec byl pro nás taktéž 
ve znamení stěhování. Město Hanušovice závěrem roku 
dokončilo nové Multifunkční centrum sociálních služeb 
na ulici Školní, kam jsme přesunuli poskytování služeb 

centra Gombík z ulice Dukelská. Současně je zde zázemí 
pro pracovníky terénních programů a taktéž prostor pro 
občanskou poradnu, kde máme v plánu poskytovat jeden 
den v týdnu naše poradenství s cílem více zpřístupnit naše 
služby zájemcům z oblasti Hanušovic a přilehlých obcí. 
Občanská poradna se podílela na realizaci dvou projektů 
Asociace občanských poraden. V roce 2021 poradkyně 
poskytovaly podporu seniorům v projektu Poradenství 
a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských 
práv, jehož cílem je pomoc pro občany v seniorském věku 
zaměřující se na oblast lidských práv. Nejčastější zakázkou, 
se kterou se senioři obraceli na občanskou poradnu, byla 
problematika energetická krize, změna dodavatele, ale 
zejména úhrada mnohem vyšší zálohy, či velmi vysoké 
konečné faktury. 

Poradna byla také zapojena v projektu Spotřebitelské 
poradenství, jehož cílem je poskytovat poradenství 
ve spotřebitelské oblasti. Na tomto projektu spolupra-
covaly všechny tři pobočky občanské poradny naší 
organizace. Nejčastěji řešená byla opět problematika 
týkající se oblasti energií, ať už energetické aukce, tzv. 
energetické poradenství, dále problematika dodavatele 
poslední instance a uzavírání nových smluv. Oba projekty 
probíhaly souběžně, a to právě z důvodu, že tzv. „energe-
tičtí šmejdi“ cílí zejména na seniory, kteří jsou tak nejzrani-
telnější skupinou. 
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Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
získala tyto akreditace: 
Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 
(vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 19.1.2018, číslo 
akreditace AO-035-2017).
Akreditace pro poskytování právních informací podle 
§ 39 odst. 1 písm. a) zákona o obětech trestných činů
(vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 15.11.2013, číslo 
rozhodnutí 5/2013-OKN-AKR/12).

Příklad dobré praxe č. 1
V  červnu 2021 se na  občanskou poradnu obrátil pan 
Milan, který poštou obdržel elektronický platební rozkaz, 
na jehož základě mu bylo určeno uhradit dlužnou částku 
29 835	Kč a příslušenství. Pan Milan si však není vědom, 
že by snad někde nějaký dluh měl, a  také společnost 
požadující po  něm plnění, je mu zcela neznámá. Přišel 
se tedy poradit, co má dělat. Obával se totiž exekučního 
vymáhání. Poradkyně pana Milana uklidnila, že v  tuto 
chvíli se exekuce obávat nemusí. Po pročtení dokumentů 
bylo zjištěno, že se jedná o  odprodanou pohledávku 
(původně byl věřitelem GE Money Multiservis), proto 
je mu nynější název společnosti neznámý. Společnost 
pohledávku od původního věřitele odkoupila v roce 2019. 
Pro pana Milana je zcela zásadní skutečnost, že splatnost 
dluhu nastala již 2. 3. 2007, tedy je dluh již promlčen. 
Námitku promlčení však musí dlužník vznést sám, jinak 
k  této skutečnosti soud nepřihlédne. Poradkyně panu 

Milanovi doporučila využít opravného prostředku, kterým 
je podání odporu a namítat promlčení dluhu. Současně je 
nutné ještě do 30 dní podat vyjádření k odporu. Pan Milan 
s navrhovaným řešením souhlasil, během dvou konzultací 
poradkyně vyhotovila potřebná písemná podání. 
V  listopadu 2021 pan Milan opět poradnu navštívil, nyní 
již s rozhodnutím soudu, který uznal vznesenou námitku 
promlčení, a  řízení bylo zastaveno. Pan Milan byl velmi 
spokojený, že se celá věc vyřešila. Z  tohoto příběhu 
vyplývá, jak je důležité přebírat poštu a  včas reagovat, 
popř. se co nejdříve poradit, pokud si nejsme postupem 
jisti. Tím, že pan Milan svůj problém řešil a včas vyhledal 
pomoc, bylo možné podat opravný prostředek a  tím 
se vyhnout dalšímu vymáhání a  v  konečném důsledku 
i riziku exekuce, kterého se tolik obával. 

Příklad dobré praxe č. 2
Paní Lenka byla novým klientem společnosti Bohemia 
Energy. Na  jaře 2021 se dohodla na  uzavření smlouvy, 
kdy jí nový dodavatel přislíbil úsporu fi nancí. Dle faktur 
od  předchozího dodavatele a  vyhodnocení spotřeby 
energie tři roky zpětně byla paní Lence vypočítána záloha 
na úhradu elektřiny cca o 250	Kč nižší než u dosavadního 
dodavatele. Vše fungovalo dobře, až do dne, kdy se paní 
Lenka, tak jako mnoho jiných, z médií dozvěděla o krachu 
společnosti. Sama si zjistila, co bude následovat, a v době, 
kdy byla u dodavatele poslední instance, hledala rychle 
nového dodavatele, aby se vyhnula vysokým platbám 
za  energii u  dodavatele poslední instance. Ve  chvíli, 
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kdy jí přišla konečná faktura od  společnosti Bohemia 
Energy s nedoplatkem téměř 25 000	Kč za 5 měsíců, se 
obrátila na  občanskou poradnu. Poradkyně doporučily 
nedoplatek nehradit, protože bývalý dodavatel nemohl 
uvalit na  své klienty žádné sankce a  společně sepsaly 
reklamaci vyúčtování. Paní Lenka pořídila fotografi i 
elektroměru s  konečným stavem, který byl zcela jiný 
než na  faktuře. Tato konečná faktura byla problémem 
i  u  dodavatele poslední instance ČEZ, se kterým paní 
Lenka uzavřela novou smlouvu, a ke kterému měla přejít 
v  měsíci prosinci 2021. Společnost ČEZ také vycházela 
z  informací z  poslední faktury, na  které byl chybně 
uvedený stav elektroměru. Pracovnice ČEZ předala paní 
Lence kontakt na společnost Bohemia Energy. Pracovníci 
společnosti jí sdělili, že spotřebu energie prováděli 
odhadem. Paní Lenka pak v  občanské poradně sepsala 
s  poradkyní dopis, kde se domáhala vysvětlení, z  čeho 
vycházel odhad spotřeby. Když pak Bohemia Energy 
nedodržela zákonnou lhůtu pro vyřízení reklamace, 
obrátila se paní Lenka s pomocí poradkyně na Energe-
tický regulační úřad, kde jí písemně sdělili, jak postu-
povat. Paní Lenka nakonec získala nové vyúčtování, které 
již bylo se správným odečtem a přeplatkem ve výši cca 
1 800	Kč. Následně paní Lenka ještě požadovala náhradu 
za  každý den, kdy nebyla řešena reklamace v  zákonné 
lhůtě, a to ve výši cca 7 000	Kč. Paní Lenka svou situaci 
vyřešila velmi rychle, což jí ušetřilo peníze za  setrvání 
u dodavatele poslední instance. Přesto se v nové smlouvě 
cena za energie zvedla cca o 700	Kč měsíčně. 
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Občanská poradna 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku v číslech

Oblasti řešených zakázek OP Šumperk

dluhy

bydlení  

rodina a mezilidské vztahy   

občansko právní vztahy

sociální dávky

                                                                            50 %

             9 %

           8 %

          7 %

       5 %

Uživatelé služby Šumperk

ženy 
169 
 

muži 
99

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
541

intervence 
1 090
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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

Také velká část roku 2021 byla pro terénní pracovníky 
poznamenána nepříznivou epidemiologickou situací 
v souvislosti s onemocněním COVID-19. Kromě nepříznivé 
epidemiologické situace, která přetrvávala velkou část 
roku, poměrně razantně do života některých uživatelů 
zasáhl prudký nárůst cen za energie i krach dodavatelů. 
V této souvislosti se ukázal jako velmi efektivní nástroj 
spolupráce s Potravinovou bankou v Olomouckém kraji, 
z. s., což některým jedincům i rodinám pomohlo alespoň 
částečně kompenzovat vzrůstající náklady na bydlení. 

S uživateli bylo i v roce 2021 potřeba řešit všechny obvyklé 
problémy, nejčastěji se jednalo o bydlení, ať již šlo o hledání 
nového pronájmu či předcházení ztráty stávajícího 
nájemního bydlení. U dalších klientů se jednalo o hledání 
práce, což u některých z nich není jednoduché vzhledem 

k nízké kvalifi kaci, či ztrátě pracovních návyků. Nedílnou 
součástí terénní práce bylo vyřizování nejrůznějších agend 
na úřadech, kdy je nutné uživatelům vysvětlovat pro ně 
složité administrativní záležitosti, případně jim pomáhat 
s vyplněním formulářů. Při vývoji epidemiologické situace 
pracovníci vedle běžných problémů našich uživatelů řešili 
situace, které se opakovaly z předchozího roku. Velkým 
problémem bylo přetrvávání distanční výuky dětí, kdy 
se ani po zkušenostech z předchozího roku nedařilo 
dosáhnout na potřebné technické vybavení, často chyběla 
i možnost připojit se k internetu. Absence kontaktní výuky 
ve školském zařízení měla na rodiny spíš negativní vliv, 
řada školáků si velmi rychle zvykla na volný režim, nutno 
konstatovat, že i přes vysvětlování důležitosti vzdělání se 
některým dětem z rodin našich klientů nedostávalo ze 
strany rodičů potřebné podpory a dohledu. 

Příklad dobré praxe
V roce 2021 se terénnímu pracovníkovi podařilo pomoci 
Štefanovi s přijetím na Obchodní akademii v Šumperku. 
Prázdniny před zahájením školní výuky Štefan využil 
mimo jiné k  tomu, aby navštívil svou sestru ve  Velké 
Británii, která mu bezplatně poskytla ubytování i stravu. 
Díky brigádám v  zahraničí si chlapec vytvořil alespoň 

Terénní programy 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku
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nějakou fi nanční rezervu. Po návratu ze zahraničí kontak-
toval terénního pracovníka, se kterým navázal pravidelnou 
spolupráci. Spolupráce se týkala vedení rozhovorů, 
s  cílem pomoci Štefanovi s  nástupem na  střední školu, 
především z rozptýlení obav z nového školního prostředí. 
Díky správně nastavené spolupráci Štefan nástup 
na  střední školu zvládl bez problémů a velice rychle se 
začlenil do kolektivu, v němž si našel nové kamarády. 
Ve  volném čase, pokud mu studijní povinnosti dovolily, 
využil možnosti přivýdělku v  místním fi tness centru. 
Terénní pracovník pomohl Štefanovi získat stipendium, 
které Štefan využil na  nákup učebnic a  školních 

pomůcek. V  současné době je Štefan studentem 
1. ročníku obchodní akademie a  se studiem i  školním 
prostředím je velmi spokojený. I přes prvotní obavy první 
pololetí zvládl se slušnými studijními výsledky. Jeho 
snem je úspěšně ukončit střední školu a dále pokračovat 
ve  studiu na  vysoké škole. V  rámci projektu Norských 
fondů „Hanušovice společné,“ jehož cílem je zlepšit šance 
romských dětí k  získání středoškolského vzdělání, byl 
Štefan pozván na setkání se studeny 8. a 9. tříd základní 
školy v  Hanušovicích. Účelem besedy bude prezentace 
přínosu vzdělání na střední škole a  jeho vliv na budoucí 
profesní život.
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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 

Uživatelé služby Šumperk

ženy 
28

muži 
22

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
299

intervence 
976

                                          31 %

                                24 %

              12 %

            11 %

      7 %

    5 %

   4 % 

  3 %

 3 % 
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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 2021 pracovníci pracovali s 44 rodinami, z toho 
29 rodin vyhledávalo pomoc se vzděláváním dětí, 18 
rodin potřebovalo pomoc s hospodařením a vedením 
domácnosti a  13 rodin navázalo spolupráci v  oblasti 
zdravého trávení volného času. V  létě 2021 se služba 
rozšířila o dva pracovníky, Jeden je zaměstnán na plný 
úvazek a druhý zaměstnanec na poloviční úvazek. Služba 
poskytovala dětem podporu při vzdělávání i v období 
letních prázdnin, kdy se pracovníci služby zaměřili 
na oblasti ve výuce, které děti nezvládaly. V některých 
rodinách vznikla spolupráce na žádost SPOD. V průběhu 
roku pracovníci často spolupracovali s Charitou Zábřeh, 
která nám pomáhá se zajišťováním materiálních potřeb 
našich klientů. Významnou změnou pro naši službu bylo 
získání prostor v nově otevřeném Multifunkčním centru 
sociálních služeb, které se nachází v Hanušovicích na ulici 
Školní. Nové prostory v tomto centru jsou daleko větší 

a vhodnější pro naší službu. Tímto krokem se služba 
stala přístupnější pro občany Hanušovic a širokého okolí 
a současně se, díky lepšímu prostředí pro poskytování 
služeb zvýšila i jejich kvalita. 

Příklad dobré praxe č. 1
V  září kontaktovala naši službu pracovnice SPOD 
městského úřadu s  prosbou o  navázání spolupráce 
v  rodině, žijící v  nedaleké vesnici. Společně si domluvili 
schůzku na městském úřadě, které se zúčastnila i rodina 
Aničky. Aničku vychovávají její prarodiče. Spolu s  jejím 
starším bratrem žijí v řadovém domku na vesnici. Anička 
chodí na  základní školu do  5. třídy. Když byla Anička 
malá, zemřela jí maminka a otec o ni nejeví zájem. Má již 
další partnerku a  s  ní několik dalších dětí. Aniččin otec 
už delší dobu neplatil prarodičům výživné. Pracovníci 
proto pomohli rodině s vyřízením náhradního výživného. 
Sociální pracovnice městského úřadu upozornila 
pracovnici služby, že babička Aničky občas ve větší míře 
požívá alkoholické nápoje, a to i během dne. Pracovnici 
služby se tato skutečnost doposud potvrdila jen při 
jedné návštěvě v  rodině. Hlavní zakázkou v  rodině byla 
pomoc se školní přípravou Aničky. Ta měla vždy pěkné 
známky a  bezproblémový prospěch. Najednou však 

KLUB-KO na Šumpersku 
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
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začala ve třídě patřit k méně šikovným žákům, její známky 
byly často oznámkované 4-5 a v některých předmětech 
začalo Aničce hrozit propadnutí. Prarodiče již nezvládali 
pomáhat Aničce s přípravou na vyučování. Při zjištění této 
skutečnosti, pracovnice služby začala pravidelně jednou 
týdně do rodiny dojíždět a s Aničkou plnit domácí úkoly 
a učit se na testy. Pracovnice služby si všimla, že Anička 
je velmi šikovná. Důvodem problému je nedostatečné 
vysvětlení látky ve škole a taky lenost Aničky, která se už 
po škole nechce připravovat na další vyučování. 
Po několika měsících spolupráce s Aničkou jsou patrné 
lepší výsledky. Anička si výrazně zlepšila prospěch. 
Momentálně jí na  vysvědčení vychází pouze trojka 
z angličtiny. Spolupráce v rodině i nadále probíhá, ale už 
není potřeba, aby pracovnice služby dojížděla tak často. 
Rodina je se spoluprací s naší službou velice spokojena. 

Příklad dobré praxe č. 2
Rodiče Nikola a Adam žili se svými dětmi v domě, kde byly 
celkem čtyři bytové jednotky, společné prostory domu 
byly ve velmi špatném stavu a hygienické podmínky pro 
život s dětmi nebyly příliš dobré. Ostatní nájemníci, dle 
jejich slov, již delší dobu neplatili nájemné, majitel nemovi-
tosti jim proto ukončil nájemní smlouvy. Nájemníci však 
zůstávali žít nadále v  bytech, čímž byty neoprávněně 
užívali. Nikola a  Adam delší dobu spolupracovali s  naší 
službou, v tomto období ze strany rodiny vznikla zakázka 
na bydlení. Nikola a Adam již nadále nechtěli žít se svými 
dětmi v tomto domě, jelikož se hygienický stav společných 

prostorů neustále zhoršoval. Majitel nemovitosti znovu 
vyzval všechny rodiny, aby se z nemovitosti odstěhovaly, 
protože chtěl nemovitost prodat. Nájemní smlouva byla 
tedy z  důvodu plánovaného prodeje ukončena i  Nikole 
a  Adamovi. Bydlení se pro rodinu shánělo velmi těžce, 
především protože se jednalo o  více početnou rodinu. 
Pracovníkům služby se podařilo rodinu umístit do jiného 
nájemního bytu v jiné obci. Nový byt byl také ve špatném 
stavu, proto se rodina rozhodla na  své náklady byt 
opravit. Naší pracovníci zajistili rodině oblečení, potraviny, 
částečně i nábytek od dobrovolných dárců. Při spolupráci 
s naší službou byla rodina aktivní a ve velmi krátké době 
se z bytu stal útulný byt pro rodinu s dětmi. Rodina spolu-
pracuje s  naší službou i  nadále v  rámci zakázky školní 
přípravy a zdravého 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 

zdravé trávení volného času 

zdraví, životospráva 

vztahy 

rodinné a občanské 
právo, doklady

Uživatelé služby Šumperk

děti 
95

rodiny 
44

muži 
8

ženy 
36

Intervence a kontakty Šumperk

kontakty 
474

intervence 
890

                                                                     53 %

                   15 %

                13 %

    5 %

    5 %

   4 % 

 3 % 
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Pracujeme s dětmi 
a mladými lidmi 
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Taneční, sportovní 
a jiné aktivity pro děti

Naší nejdéle provozovanou aktivitou je práce s dětmi 
a mladými lidmi ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě. 
Začali jsme v roce 2001 otevřeným klubem pro děti ze 
zadního Přívozu. Od té doby se snažíme dětem a mladým 
lidem, žijícím v několika vyloučených lokalitách Ostravy 
nabízet smysluplné trávení volného času. Různými projekty 
a aktivitami je motivujeme k rozvíjení jejich talentu a zájmů. 
Nejnavštěvovanějšími aktivitami, kterých se děti mohou 
pravidelně účastnit, jsou tanec a sport – zejména fotbal 
a  stolní tenis. Tanec přináší dětem radost, umožňuje 
vyjádřit emoce a také posiluje vůli a týmovou spolupráci. 
V  našich nízkoprahových zařízeních probíhá taneční 
aktivita streetových tanců mimo otevírací dobu středisek. 
Do této aktivity se zapojují děti, které mají chuť a talent se 
rozvíjet v moderních tanečních trendech. Taneční aktivita 
je vedena zkušenou lektorkou streetových tanců, která 
dětí učí správně koordinovat jednotlivé taneční kroky, 
podporuje zdravou soutěživost a připravuje je na taneční 
soutěže a vystoupení. 

Street dance
V první polovině roku 2021 byla taneční aktivita nepří-
znivě ovlivněna epidemiologickou situací v souvislosti 
s onemocněním COVID-19, takže taneční soutěže probíhaly 



pouze online formou. Po uvolnění epidemiologických 
opatření se děti z naší taneční skupiny „A.D.S. company“ 
účastnily několika soutěží na republikové úrovni. Rovněž 
byly zapojeny do dalších tanečních akcí a vystoupení. 

Romské a moderní tance
V roce 2021 se dívky z našich nízkoprahových zařízení 
pravidelně účastnily nácviku romských i moderních tanců. 
S tanci se prezentovaly na vernisáži výtvarných práci 
v knihovně města Ostravy, na Dnech otevřených dveří 
v našich nízkoprahových zařízeních a také na vánoční 
besídce. 

Kalendář významných tanečních aktivit
květen 2021 Mistrovství České republiky v Hip Hopu + 
Eletric Boogie (duo) – Akce se konala on line. Děti z A.D.S. 
company se do tohoto mistrovství zapojily s 5 duety. 
V kategorii „eletric boogie“ v hlavní věkové kategorii 
získali Filip T. společně se svým trenérem 1. místo. Ve stejné 
kategorii juniorů získali Zdeněk B. a Jan K. 3. místo.
říjen 2021 Dance Ostrava Grand Prix 2021 – 4. ročník 
mezinárodní soutěže ve  společenském a  sportovním 
tanci se konal na živo ve sportovní hale Sareza v Ostravě-
Přívoze. Nad touto soutěží převzal záštitu prof.  Ing. Ivo 
Vondrák CSc. hejtman Moravskoslezského kraje. Děti 
z A.D.S. company se soutěže zúčastnily v kategorii hip hop.
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prosinec 2021 Mistrovství ČR Hip hop & Electric Boogie 
(Brno) - na začátku prosince se konalo v Jedovicích 
Mistrovství České republiky Hip hop & Electric Boogie. 
Tanečníci z A.D.S. company se na něj pečlivě po celý 
rok 2021 připravovali. V kategorii dětí získala Tereza Č. 
3. místo. V kategorie hip hop - sólo junioři získal Denis D. 
3. místo. Robert K. 5. místo: a Leon P. 7. místo. V hlavní 
věkové kategorii získal Zdeněk B. 4. místo Jan K. 7. 
místo. V kategorii electric boogie - junioři, získal Leon P. 
2. místo a Denis D. 7. místo. V hlavní věkové kategorii získal 
Zdeněk B. 7. místo a Jan K. 3. místo.
prosinec 2021 World Dance Championship 2021 (Liberec) 
- v prosinci 2021 se konala taneční soutěž s mezinárodní 
účastí v Liberci, které se již tradičně zúčastnili i tanečníci 
z A.D.S. company. Tanečníci nás mile překvapili a  jako 

obvykle se umístili na nejvyšších pozicích. V kategorii dětí 
locking a popping získal 1. místo Radek B. V kategorii juniorů 
skončil na 1. místě Leon P. V kategorii urban street dance - 
sólo děti zazářil Radek B.a získal 1. místo. V kategorii dívek 
získala 1. místo Tereza Č. Této taneční soutěže v kategorii 
urban street dance se účastnilo i taneční trio ve složení 
Denis D., Lucka K. a Leon P. Porota jejich taneční umění 
ocenila 1. místem. 

Fotbal
Velmi oblíbenou sportovní aktivitou pro chlapce v našich 
nízkoprahových zařízeních je fotbal. Při této sportovní 
aktivitě kladou pracovníci důraz na schopnost dětí hrát 
v týmu, dodržovat fair play a získávat správné návyky 
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kolektivní hry. Fotbal rozvíjí nejen dovednosti dětí, ale 
také podporuje jejich společenské začleňování a pozitivní 
rozvoj. Prostřednictvím fotbalu tak získávají přirozenou 
motivaci k posouvání svých hranic, posiluje se jejich 
vůle a vytrvalost, cvičí se dodržování pravidel, respektu 
k autoritám a toleranci k spoluhráčům i protihráčům.
I přes nepříznivou epidemiologickou situací v prvních 
měsících roku 2021 se děti z  našich nízkoprahových 
střčdisek zúčastnily několika fotbalových turnajů. 

Spolupráce se Salesiánským střediskem volného času 
Don Bosco v Ostravě
Od doby vybudování vlastního venkovního hřiště (2012) 
pořádá Salesiánské středisko volného času Don Bosco 
v Ostravě dlouhodobou fotbalovou soutěž v malé kopané pro 

chlapce do 15-ti let, kteří se soutěže účastní pod hlavičkou 
různých neziskových organizací. Don Bosco liga se hraje 
v průběhu školního roku a skládá z podzimní a jarní části. 
Naše děti se účastní fotbalové Don Bosco ligy od roku 2015.

Stolní tenis
Velmi oblíbenou aktivitou pro chlapce v  našich 
nízkoprahových zařízeních je stolní tenis. Naši pracovníci 
opět v letošním roce uspořádali několik přátelských turnajů 
ve stolním tenise, které se konaly mezi dětmi z našich 
středisek. Tato hra rozvíjí u dětí nejen smysl pro fair play 
ale i zdravou soutěživost, šikovnost a sebedůvěru.
Malá Olympiáda
V měsíci srpnu, v době konání Letních Olympijských her 
v Pekingu, jsme uspořádali pro děti z lokality Jílová v Ostravě-
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Přívoze a z lokality Dělnická v Ostravě-Porubě sportovní akci 
s názvem „Malá Olympiáda“. Pracovníci v nízkoprahových 
zařízeních s dětmi diskutovali o sportech prezentovaných 
na letní olympiádě. Poté pro děti připravili soutěžní odpoledne, 
ve kterém si mohly zasoutěžit ve třech disciplínách, a to 
v běhu na 60 metrů, ve vrhu koulí a ve skoku do dálky z místa. 
Celkově se této aktivity zúčastnilo více než 50 dětí. 

Kalendář sportovních aktivit
červen 2021 „Májový“ turnaj v  malé kopané 2021 
ve Frýdlantu nad Ostravicí, kterého se zúčastnili hráči od 15 let. 

Následovala série Turnajů přátelství, která byla rovněž 
určena pro starší kategorii dětských uživatelů. Tyto turnaje 

se konaly na hřišti Salesiánského střediska volného času 
Dona Bosca v Ostravě.

srpen 2021 2. ročník „Fotbalového turnaje v Sokolíku“ 
ve Frýdku-Místku - výsledkem turnaje bylo 3. místo pro 
náš tým starších hráčů.

září 2021 Frassati cup na hřišti Salesiánského střediska 
volného času Dona Bosca v Ostravě. Naši starší chlapci 
se v turnaji umístili na 1. místě. 

Don Bosco liga (podzimní část) - zápasy se konaly od září 
do listopadu každou neděli. V roce 2021/22 se do Don 
Bosco ligy zapojily čtyři týmy z našich nízkoprahových 
zařízení - Jekhetane A, Jekhetane B, Jílová A a Jílová B. 
Završení ročníku 2021/22 se uskuteční v červnu 2022.
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říjen 2021 1. ročník fotbalového turnaje vzájemného 
porozumění, který pořádalo Vzájemné soužití, o. p. s.  
– turnaj se konal na  hřišti Salesiánského střediska 
volného času Don Bosco v  Ostravě a  proběhl pod 
vedením pracovníků nízkoprahů z Liščiny a Hrušova. 
Celkově se turnaje účastnilo šest týmů. Chlapci z našich 
nízkoprahových zařízení v tomto turnaji získali 1. místo. 
Zároveň tým obdržel cenu Fair play za přátelský přístup 
k protihráčům i celému turnaji.
listopad 2021 Podzimní turnaj přátelství a fair play – 
tento turnaj se konal v tělocvičně základní školy v Orlové
-Lutyni a byl pořádaný organizacemi Vzájemné soužití, 
o. p. s a nízkoprahy Maják a Futra z. s. z Orlové. Chlapci 
z  našich nízkoprahových zařízení na  tomto turnaji 
vybojovali pěkné 2. místo. 

Další aktivity pro děti

Pěvecké aktivity 
V  našich nízkoprahových zařízeních mají děti také 
možnost se zapojit do pěveckých aktivit. Jedná se o zpěv 
lidových i moderních písní za doprovodu kláves či klavíru. 
K dispozici mají děti i nástroje z Orff ovy sady, kterými písně 
doprovázejí. Dalším ze zajímavých hudebních nástrojů pro 
dětí je kytara. Děti se pod vedením pracovníků učí hrát 
jednoduché akordy a doprovázejí se při zpěvu.
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MISS ROMA
V červenci proběhl v našem nízkoprahovém zařízení 1. ročník 
soutěže MISS ROMA. Této soutěže se zúčastnilo 30 dívek, 
ve věku od 8-mi do 12-ti let. Do fi nále soutěže postoupilo 
11 nejlepších. Dívky soutěžily v několika disciplínách, při 
kterých porota hodnotila nejen jejich krásu, ale také sympatii, 
aktivitu a celkové vystupování. Jednalo se např. o disciplínu 
zručnosti, či volnou disciplínu, při které dívky předvedly 
svůj talent ve zpěvu a moderním tanci. Soutěž byla také 
zaměřena na prověření komunikačních dovedností dívek. 
Celým programem provázel moderátor pan Michal Oračko. 
Pozvání také přijal raper Lukrecius Chang, nechybělo ani 
vystoupení tanečníků z A.D.S. company a vystoupení rapera 
Michala Oračka ml. Za mohutné podpory publika, Finále MISS 
ROMA se zúčastnilo více než 100 diváků z řad rodičů a dětí.

Výstava výtvarných prací našich dětí v Knihovně města 
Ostravy 
V  měsících červnu a  červenci se děti z  našich 
nízkoprahových zařízení připravovali na výstavu a vernisáž 
vlastních výtvarných prací v Knihovně města Ostravy 
(pobočka ve Vítkovicích). Malovaly, kreslily a výtvarně 
zpracovávaly obrázky na  téma „Barevná příroda“. 
Vernisáž se jako každoročně konala začátkem srpna. 
V rámci doprovodného programu vernisáže, si děti pro 
veřejnost připravily pásmo romských a streetových tanců.



54

Podporujeme 
romštinu

Autorské čtení romských spisovatelek 
z klubu romských spisovatelů Paramisara 

U  příležitosti Mezinárodního dne romského jazyka, 
který připadá na 5. listopadu, jsme v pátek 5. 11. 2021 
uspořádali v našem nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež na Dělnické ulici v Ostravě-Porubě, ve spolupráci 
se Slovem 21, z. s., Ostravskou notou, z. s. a  ARA ART 
setkání se třemi romskými autorkami z klubu romských 
spisovatelů PARAMISARA, které přítomným dětem 
i dospělým předčítaly ze svých literárních děl. Četly se 
povídky v romštině i v češtině a diskutovalo se o významu 
romského jazyka pro mladou generaci Romů. Našimi hosty 
byly paní: Eva Danišová, Eva Kropiwnická a Květoslava 
Duždová Podhradská.

Romano Suno
Romano suno (Romský sen) je celorepubliková literární 
soutěž v  romštině, pořádaná Novou školou, o. p.  s. 
z Prahy, do které každoročně posílají svá díla stovky dětí 
a dospělých z různých koutů České republiky. V soutěži 
mají jedinečnou příležitost ukázat svou znalost romštiny, 
napsat text anebo natočit video. Pro romské i nemomské 
děti, které romsky neumí, ale chtějí se také účastnit, je 
v soutěži určena výtvarná část. Sem děti posílají své 
obrázky.
V roce 2021 se děti z našich nízkoprahových středisek 
zapojily do soutěže kresbou a malbou obrázků a také 
mluveným slovem. V této kategorii získala ocenění Nela 
G. z nízkoprahového zařízení v Ostravě-Porubě se svým 
příspěvkem na  téma: Phen pheras abo vaker vareso 
pherasuno, so pes čačes ačhiľa (Pověz vtip anebo něco 
směšného, co se skutečně stalo).
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Kdo podpořil naše aktivity 
pro děti a mladé lidi

Většina výše popsaných aktivit pro děti byla realizována 
díky finanční podpoře statutárního města Ostrava, 
nadačního fondu Albert a nadačního fondu Tesco a NROS.

Hudbou a  sportem proti kriminalitě 2021 (projekt 
podpořen statutárním městem Ostrava) - účelem projektu 
bylo prostřednictvím volnočasových aktivit preventivně 
působit na děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách 
města Ostravy s cílem minimalizovat vznik či snížit míru 
jejich rizikového chování. Do aktivit tohoto projektu se 
v roce 2021 aktivně zapojilo 112 dětí.

A.D.S. COMPANY – Nic nás nezastaví (projekt podpořen 
statutárním městem Ostrava) - realizací toho projektu 
jsme pokračovali v tanečním rozvoji talentovaných dětí, 
které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
a podpořili je v aktivitách, na které jejich rodiny nemají 
fi nanční prostředky. Projekt byl především zaměřen 
na rozvoj přirozeného talentu dětí, k posílení jejich pevné 
vůle, důslednosti a dochvilnosti v tanečních aktivitách. 
I tento rok se mohly děti zúčastnit několika tanečních 
soutěžích a veřejných vystoupení. Děti, i když tancují 
na amatérském poli, opět dokázaly získat řadu ocenění 
a  řádně reprezentovaly Ostravu a  Českou republiku. 

Z fi nančních prostředků projektu jsme mohli zakoupit 
pro děti taneční kostýmy, uhradit účastnické poplatky 
na tanečních soutěžích a v neposlední řadě ubytování 
a dopravu na soutěž s mezinárodní účastní World Dance 
Championship v Liberci, kde se naši tanečníci opět umístili 
na předních místech.

Bertík podporuje Mistry světa! (projekt podpořen 
nadačním fondem Albert) - cílem projektu bylo umožnit 
dětem ze sociálně znevýhodněných rodin rozvíjet svůj 
pohybový talent, a to prostřednictvím tréninků, soutěží 
a  letního tanečního soustředění. Díky projektu mohli 
pracovníci u dětí podpořit disciplínu, dodržování pravidel 
a fair-play. Na soutěžích a pravidelných trénincích u dětí 
posilovali vzájemnou spolupráci a toleranci. Děti měly 
takto jasný cíl, dále se zlepšovat ve streetových tancích, 
navazovat nová přátelství na  tanečních soutěžích 
a opustit neproduktivní a problematické trávení volného 
času. Z projektu bylo fi nancováno startovné, cestovné 
a ubytování na tanečních soutěžích. 
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Tábor pro talentované dětí ze sociálně slabých rodin 
(projekt podpořen Výborem dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové). V srpnu 2021 se 18 dětí z našich nízkoprahových 
zařízení zúčastnilo tanečního soustředění, které probíhalo 
v krásném prostředí v Horní Lomné. Účelem soustředění 
bylo připravit děti na následující taneční sezónu ve stree-
tových tancích a motivovat je k co nejlepším výsledkům 
na tanečních soutěžích. Pro děti, které ve streetových 
tancích mají menší zkušenosti, bylo soustředění zaměřeno 
na osvojení základních tanečních prvků a zdokonalení 
pohybových dovednosti. Pro děti byly připraveny taneční 
tréninky a workshopy pod vedením zkušených tanečních 
lektorů. Kromě tanečního programu pracovníci pro děti 
připravili vědomostní soutěže, sportovní aktivity a výlety 
do přírody. Taneční soustředění přispělo k prohloubení 
kamarádství mezi dětmi a vzájemného respektu mezi 
sebou navzájem.

VY ROHODUJETE, MY POMÁHÁME (projekt podpořen 
Nadačním fondem Tesco a NROS)
 - nadační příspěvek byl využit k podpoře činnosti našeho 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a k podpoře 
činnosti organizace. Díky nadačnímu příspěvku jsme 
mohli pro děti z našich nízkoprahových zařízení zakoupit 
taneční oblečení a sportovní pomůcky, zaplatit startovné 
na tanečních soutěžích a mimo jiné uspořádat výlet pro 
děti do Safari parku ve Dvoře Králové.

Pomozte Ládíčkovi a Lukášovi k lepšímu životu (projekt 
podpořen nadačním příspěvkem NROS) - cílem projektu 
bylo podpořit dva chlapce z našich nízkoprahových zařízení 
v jejich školní přípravě a zmírnit dopady jejich nepříznivé 
sociální situace. Lukášovi pomoci s přechodem ze základní 
školy na střední školu, naučit ho správně využívat svůj volný 
čas a zároveň převzít zodpovědnost za svůj studijní život, 
a tím se vymanit z nevhodného sociálního prostředí. U Ládi 
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byl projekt zaměřen nejen na podporu při školní přípravě, 
ale také na rozvoj jeho talentu ve streetových tancích. Pro 
chlapce jsme zakoupili učebnice a další školní pomůcky. 

Dále z nadačních prostředků bylo chlapcům pořízeno 
sportovní oblečení, startovné na  soutěže a  vstupné 
na sportovní akce.
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Nabízíme dětem 
neformální vzdělávání
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Nabízíme dětem 
neformální vzdělávání

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT! 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573)
V roce 2021 jsme pokračovali v realizaci projektu „Chceme, 
vědět, umět, znát!“, který nabízí dětem a mládeži nefor-
mální vzdělávání v  lokalitě Moravská Ostrava a Přívoz 
a Ostrava-Poruba prostřednictvím realizace volnočasových 
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. V průběhu roku 
2021 pokračovaly v našich nízkoprahových zařízeních 
volnočasové kluby (badatelský klub, klub praktických 
dovedností a  klub demokratického občanství), které 
navštěvovaly děti a mládež ze socioekonomicky znevý-
hodněného a kulturně odlišného prostředí, tedy z rodin, 
které nemají dostatečné fi nanční prostředky 

na úhradu volnočasových aktivit svých dětí. Za rok 2021 
se do těchto klubů zapojilo přes 50 dětí. Bohužel, tak jako 
jiné aktivity v naší organizaci i aktivity tohoto projektu byly 

do poloviny května 2021 v důsledku pandemie COVID-19 
přerušeny. 
Badatelský klub - cílem klubu je zábavnou formou bádat 
nad zákonitostmi přírodních věd, zkoumat a pozorovat 
fyzikální jevy či experimentovat prostřednictvím nejrůz-
nějších pokusů. V badatelském klubu se pracovníci věnovali 
dětem v oblasti přírodovědy (poznávání rostlin a stromů, 
rozpoznávání zvuku zvířat) i biologie (poznávání orgánů 
na torzu lidského těla a poznávání kostí na lidské kostře). 
Děti se rovněž naučily pracovat s mikroskopem, a to 
prostřednictvím pozorování jednoduchých preparátů 
(kapka vody, list rostlin, hmyz apod.). Další oblasti 
práce bylo seznámení dětí s jednoduchými pokusy např. 
výroba bublinkového hada, moře v láhvi nebo pokusy 
s nafukovacími balónky. Všechny tyto činnosti měly za cíl 
dětem přiblížit zákonitosti přírodních věd. Tyto informace 
následně mohly využít v hodinách prvouky a přírodovědy.
Klub praktických dovedností - je zaměřen na rozvoj 
polytechnických dovedností v přírodovědné, environ-
mentální a  technické oblasti – děti se učí praktické 
dovednosti pro nakládání s přírodou, životním prostředím, 
technikou a různé formy zpracování zdrojů. V rámci klubu 
praktických dovedností se děti zapojily do výtvarných 
i rukodělných aktivit. Mohly si vyrobit dekorace z origami, 
papírového draka, zvířátka ze sádry, namalovat květinové 
mandaly, naučit se malovat ornamenty na kamínky nebo si 
vyzkoušet práci při výrobě šperků a přívěsku z modelovací 
FIMO hmoty. Velice oblíbenou aktivitou byla výroba glyce-
rinového mýdla a barevného slizu. Část aktivit byla také 
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věnována zdokonalení dovednosti vyšívání a přišívání 
knofl íků. Dětem se také podařilo ušít polštář.

Klub demokratického občanství - aktivity klubu jsou 
orientovány na získání znalostí a dovedností pro demokra-
tické 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 klubu demokratického občanství se 
pracovnice zaměřila na tato témata: komunikace dětí 
na veřejnosti, rasismus, lidská práva, hodnoty a dodržování 
pravidel ve společnosti. Byly probírána témata zaměřující 
se na  rodinu a  postavení člověka ve  společnosti. 

Neméně důležitým tématem byla problematika vztahů 
ve společnosti a prožívání emocí v konfl iktní situacích. 
Aktivity probíhaly prostřednictvím připravených besed, 
diskuzí s dětmi, modelových situací a hraní rolí.

Projektové dny v klubovně - témata projektových dnů byla 
věnována různorodým oblastem, a to fi nanční gramotnosti, 
historii a  jazyku Romů, seznamování se s  domácími 
a exotickými zvířaty a českým vánočním tradicím.

Projektové dny mimo klubovnu – tyto dny se konaly 
mimo naše nízkoprahová zařízení a  byla zaměřena 
na následující témata:

Poznáváme zvířata v ZOO - aktivita byla realizovaná 
v  Zoologické zahradě a  botanickém parku Ostrava. 
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Účelem aktivity bylo zvýšení informovanosti dětí o životě 
vybraných zvířat v zoologické zahradě. Děti si mohly 
prostřednictvím výkladu odborníka z praxe a pracovníka 
uvědomit, z jakých oblastí tato zvířata pochází, jaká je 
jejich potrava, jakým způsobem se chovají ve volné přírodě 
apod. Výklad se částečně zaměřil i na život ohrožených 
zvířat a  formu pomocí těmto ohroženým druhům. 
Následně byl pro děti připraven vzdělávací kvíz o životě 
afrických zvířat. Při této aktivitě byly děti rozděleny 
do 3 skupin, kde měly prostřednictvím pracovních listů 
odpovědět na několik otázek ze života afrických zvířat.
Romská píseň – v  rámci projektového dne proběhla 
prohlídka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Prohlídka byla spojena s výkladem o životě 
místních obyvatel v průběhu 18. a 19. století. Děti rovněž 

získaly základní poznatky o tradičních řemeslech v této 
oblasti. Následně se účastnily festivalu Romská píseň, 
kde si mohly vyslechnout písně známých romských kapel 
a shlédnout pásmo romských tanců. 
ZOO Safari Dvůr Králové nad Labem - aktivita byla 
zaměřena na téma poznávání života exotických (zejména 
afrických) zvířat. Děti získaly bližší informace o zvířatech 
obývajících safari. Jedná se zejména o to, kde se safari 
nachází, čím se tato zvířata živí a  jak se běžně chovají 
ve volné přírodě. Děti mohly obdivovat surikaty, žirafy, 
zebry, hrochy, slony a další africká zvířata ve venkovních 
výbězích. Děti se seznámily s tím, jak tato zvířata žijí v přiro-
zeném prostředí, čím se živí a mnoho dalších zajímavých 
informací. Dětem se tento projektový den velmi líbil a již 
se těší na jeho další realizaci.
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Tandemové vzdělávání pracovníků - cílem aktivity je 
prohloubit spolupráci pracovníků naší organizace v oblasti 
podpory společného vzdělávání, rozvoje základních 
gramotností a klíčových kompetencí. Téma bylo zaměřeno 
na profesní rozvoj a hledání budoucího zaměstnání. Toto 

tandemové vzdělávání rozvíjelo nejen kompetence dětí při 
hledání vhodného pracovního uplatnění, ale i dovednosti 
pracovníků v oblasti plánování aktivit, vzájemné komunikace 
a používání různorodých metod práce s dětmi. 
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Pracujeme s předškoláky 
a jejich rodinami
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SPOLU2 
(reg.č. CZ.02.3.61/0.0./0.0/16_039/0008945) 
Posledním, čtvrtým rokem, byl v realizaci projekt s názvem 
SPOLU2. Ve spolupráci se třemi mateřskými školami (MŠ 
Šafaříkova 9, MŠ Špálova 32, MŠ P. Pittra Ostrava) jsme se 
zaměřovali na podporu úspěšného zahájení předškolního 
vzdělávání dětí ze socioekonomického znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části 
Moravská Ostrava a Přívoz. I  roce 2021 byla realizace 
projektu, jako i další činnosti organizace, poznamenána 
pandemií COVID-19. 
V roce 2021 se pracovníkům podařilo zrealizovat následující 
akce: výlet do ZOO Ostrava, naučný výlet do Skalka Parku 
Ostrava, výlet do Dětského letního parku na Bílé, výlet 
do DinoParku Ostrava a na návštěva divadelní představení 
v Loutkovém divadle Ostrava. Těchto akcí se zúčastnily 
rodiče společně s dětmi. Pro rozšíření informovanosti mezi 
rodiči proběhly následující vzdělávací besedy na témata: 
Bezpečnost dětí o prázdninách a Povinné předškolní 
vzdělávání dětí.

Společné aktivity s partnerskými mateřskými školami 
zahrnovaly tyto činnosti: jarní dílničky spojené se sazením 
bylinek, zdobením květináčků a výrobu srdíček z rychle 
tvrdnoucí hmoty. Podařilo se také uskutečnit společné 
projektové dny. První projektový den byl zaměřen na téma 
bezpečnosti na silnicích. V následujících projektovém dni 
děti mohly prožít pohádkovou cestu na Landek. Podařilo 
se rovněž zrealizovat několik adaptačních dní na partner-
ských mateřských školách.
Realizace projektu byla úspěšně ukončena koncem srpna 
2021. V posledním projektovém roce 2021 bylo do aktivit 
zapojeno celkem 14 rodin a 24 dětí. Za celou dobu.

Pracujeme s předškoláky 
a jejich rodinami
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Dobrovolnictví 
a humanitární aktivity
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Dobrovolníci 
V roce 2021 působilo v naší organizaci 8 dlouhodobých 
dobrovolníků a 2 krátkodobí dobrovolníci. Dlouhodobí 
dobrovolníci pracovali v našich nízkoprahových zařízeních, 
kde pomáhali dětem s přípravou na distanční školní výuku. 
Dobrovolnická činnost byla velkým přínosem v době 
uzavření škol a nouzového stavu v souvislosti s pandemií 
COVID-19. Jednalo se především o studenty sociální práce 
z ostravských středních, vyšších odborných a vysokých škol. 
Díky jejich trpělivému přístupu měli pracovníci možnost 
pomoci s výukou více dětem, které v této nelehké situaci 
potřebovaly pomoc s vypracováním úkolů a vysvětlením 
učiva. Dobrovolníci se věnovali dětem také při výtvarných, 
vzdělávacích a sportovních aktivitách a akcích konaných 
mimo nízkoprahová střediska. Dlouhodobí dobrovolníci 
odpracovali za rok 2021 celkem 393 dobrovolnických 
hodin. Krátkodobí dobrovolníci pomáhali při podzimní 
Sbírce potravin (21. 11. 2021) a  odpracovali celkem 
12 dobrovolnických hodin. Celkem za rok 2021 bylo odpra-
cováno 405 hodin dobrovolnické práce.

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. V těchto humanitárních aktivitách jsme pokračovali i v roce 2021. 
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Poskytování potravinové a  jiné hmotné pomoci 
potřebným
V rámci našeho členství v Potravinové bance v Ostravě, z. s. 
a Potravinové bance v Olomouckém kraji z. s. jsme příjemci 
bezplatné materiální pomoci v podobě potravin a jiných 
komodit. Takto získané zboží dál zdarma rozdělujeme 
potřebným lidem. V průběhu roku 2021 jsme podpořili 
celkem 1082 osob, rozdali jsme 8603
kg potravin a 341
kg 
jiných komodit (zejména drogérie, domácích potřeb, 
školních potřeb). Komodity byly získávány z různých 
zdrojů, včetně Operačního programu pomoci nejchudším. 
Jako jedna z mála neziskových organizací poskytujících 
v Ostravě potravinovou pomoc, jsme darovali získané 
potraviny a jiné komodity i osobám, které nejsou uživateli 
našich služeb. Z podpořeného počtu bylo 174 osob, kteří 
nejsou našimi uživateli. V roce 2021 jsme, kromě získaných 
potravin, rovněž rozdávali potřebným občanům ochranné 
respirační pomůcky (roušky a respirátory). Rozdali jsme 
6250 kusů roušek a 4600 kusů respirátorů.
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Předáváme zkušenosti



69

Naše organizace také působí na poli předávání zkušeností 
z naší praxe v poskytování sociálních služeb v sociálně 
vyloučených lokalitách a romské problematiky. Jedná se 
především o absolvování odborné praxe v rámci studia 
či odborné stáže v rámci dalšího vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách a sociálních pracovníků.
V  našich sociálních službách absolvují praxi studenti 
středních, vyšších odborných a vysokých škol.  V roce 2021 
nejčastěji působili praktikanti v nízkoprahových zařízeních 
pro děti a  mládež. Jednalo se o  studenty sociálních 
oborů středních a vyšších odborných škol, zejména ze 
Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, 
Vyšší odborné školy sociální Ostrava a CARITAS – Vyšší 
odborné školy sociální Olomouc. Účelem odborných 
praxí je vždy představit studentům činnost našich 
zařízení, cílovou skupinu uživatelů, metody sociální práce 
a konktrétně představit činnosti sociálních pracovníků 

a  činnost pracovníků v  sociálních službách. Nedílnou 
součástí odborných praxi je i představení administrativní 
složky práce našich sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách (především aplikace Standardů kvality 
sociálních služeb do konkrétních činností v sociální službě). 
V roce 2021 se praktikanti v našich nízkoprahových zařízeních 
podíleli na přípravě besed s cílem zvýšit informovanost dětí 
o sociálně patologický jevech (závislost, šikana, kriminalita). 
Absolvování odborných praxí umožňuje získat představu 
o sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách a jsou 
přínosné pro další profesní růst studentů, a to v ujasnění si 
preferované cílové skupiny uživatelů a oblasti pomoci nejpo-
třebnějším. V roce 2021 celkově v našich nízkoprahových 
zařízeních pro děti a mládež absolvovalo svou odbornou 
praxi 9 studentů. V terénních programech absolvovali 
odbornou stáž 2 sociální pracovníci.
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Projekty organizace 
realizované v roce 2021
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Kromě registrovaných sociálních služeb, které jsou 
z podstatné části hrazeny z dotací krajů (Moravskoslez-
ského a Olomouckého), poskytovaných Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR a z prostředků statutárního 
města Ostravy, realizuje naše organizace i aktivity fi nan-
cované 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 posky-
tované sociální služby.
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Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2021
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

V souvislosti se zavedením opatření ke snížení rizika nákazy onemocněním COVID-19 na střediscích námi posky-
tovaných služeb, došlo v průběhu roku 2021 ke zvýšení provozních nákladů i pracovních  výkonů našich zaměstnanců 
v přímé péči. Tyto náklady byly kompenzovány mimořádnými dotacemi MPSV.

Statutární město Ostrava podpořila v roce 2021 celkem 8 projektů. Tyto projekty byly zaměřeny na zajištění provozu 
sociálních služeb, podporu sociálního začleňování a podporu dobrovolnictví.
Realizovány byly zejména:

NEVO DROM - Novou cestou 2021 – sociální služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2021 – sociální služba odborného sociálního poradenství

Projekty podpořené Ministerstvem práce a sociálních věcí

Projekty podpořené statutárním městem Ostrava
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BUDEME VÁM BLÍŽ – AUTO PRO TERÉNNÍ SLUŽBY 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334)  
Tento projekt byl ukončen v roce 2018 a v roce 2021 uběhl třetí rok jeho udržitelnosti.

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002364) 
Tento projekt byl ukončen v roce 2019 a v roce 2021 uběhl druhý rok jeho udržitelnosti.

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2021 – sociální služba terénních programů
KLUB-KO 2021 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Blíže lidem – projekt, který je zaměřen na 2 humanitární aktivity: dobrovolnictví a materiální 
 a humanitární pomoc nejchudším.

Investiční projekty fi nancované z prostředků Evropské Unie
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Dotace Města Šumperk na celoroční činnost pro rok 2021 
Z dotace bylo podpořeno poskytování služeb sociální 
prevence na území města Šumperk.
Dotace z rozpočtu Města Hanušovice na rok 2021
Účelem poskytnutí dotace bylo spolufi nancování projektu 
Společně na Hanušovicku 2021.
Společně na Hanušovicku 2021 (dotace poskytnuta Úřadem 
Vlády České republiky) – dotace byla poskytnuta na podporu 
projektů, jejíž účelem je poskytovat podporu a pomoc 
Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstra-
ňovat jeho důsledky. Z dotace byly podpořeny projekty: 
Komunitní aktivity pro děti na Hanušovicku 2021 a GOMBÍK 
– komunitní centrum v Hanušovicích. Tyto projekty byly také 
fi nančně podpořeny z dotací Olomouckého kraje v rámci 
dotačního titulu Podpora integrace romských komunit.
Komunitní aktivity pro děti na Hanušovicku 2021 – 
cílem projektu bylo uspořádání dvou akcí podporujících 
integraci Romů žijících na Hanušovicku. V rámci projektu 
byly uspořádány 2 akce:

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2021 - cílem 
dotace bylo zajištění běžného provozu 3 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území ORP Šumperk: 
  Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
  Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE
  KLUB-KO

Projekty realizované v Olomouckém kraji
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Loučíme se s prázdninami, na které byl pro veřejnost 
připraven bohatý program v podobě zábavných atrakcí 
a  to kolotočů, divadelního představení, možností si 
namalovat svůj putovní kamínek nebo si nechat namalovat 
na tvář obrázek. V pozdějších odpoledních hodinách pak 
následovalo představení několika hudebních kapel. Akce 
sklidila u návštěvníků úspěch. Celkově se akce zúčastnilo 
více než 300 místních obyvatel. 
Výlet do ZOO a DinoParku: v červenci 2021 pracovníci 
pro děti ze sociálně vyloučených lokalit města Hanušovic 
a okolí uspořádali celodenní poznávací a zábavný výlet 
do Ostravy, kde v dopoledních hodinách navštívili ZOO 
a v odpoledních pak DinoPark v Doubravě. Výletu se 
celkem zúčastnilo 17 dětí. Přínosem výletu bylo zvýšení 
informovaností dětí o životě cizokrajných zvířat. Tyto 
informaci mohly následně využít v hodinách přírodovědy.
GOMBÍK – komunitní centrum v Hanušovicích – účelem 
projektu byla pravidelná práce s předškolními dětmi, které 
nenavštěvují mateřskou školu a jejich působení na jejich 
emoční dozrávání a socializaci. Projekt tak umožnil cílové 
skupině využívat zázemí komunitního centra Gombík 
a připravovat se na vstup do základní školy. Dílčím cílem 
bylo umožnit rodičům setkávat se, předávat si vzájemně 
zkušenosti a v neposlední řadě také využívat centrum 
ke  společným aktivitám rodičů s  dětmi tak, aby se 
především matky zdokonalily v péči o děti a naučily se, jak 
s dětmi zdravým způsobem trávit volný čas a připravovat 
se s nimi na úspěšné zvládnutí vstupu do povinného 
vzdělávání.
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V květnu 2021 proběhla společná akce rodičů s dětmi 
s názvem „Ukliďme Svět“, jejíž cílem bylo uklidit okolí 
komunitního centra Gombík v Hanušovicích. V  rámci 
projektu rovněž proběhl seminář o fi nanční gramotnosti 
a zdravém životním stylu. Seminář se týkal problematiky 
dluhů a správného nastavení hospodaření v rodině. Pro 
děti byla připravena aktivita, při které si mohly s pomocí 
pracovníků připravit zdravé občerstvení. 
Na závěr roku byla pro místní obyvatele připravena akce 
Společné Vánoce v Hanušovicích 2021, který proběhl 
v kulturním domě v Hanušovicích. Na akci dorazil také 
DJ Petr Kamlar, který se postaral o hudební a zábavný 
doprovod. Pro návštěvníky byla připravená ochutnávka 
vánočního punče a cukroví.
Do  projektu bylo v  průběhu roku zapojeno celkem 
5 dětí v předškolním věku, které do komunitního centra 
docházely pravidelně, 10 dětí docházelo do centra občasně 
a aktivit pro společné aktivity rodičů s dětmi se pravidelně 
účastnilo 5 matek.
Pomozte nám vybavit centrum pro chudé děti – díky 
fi nanční podpoře grantového programu VY ROZHO-
DUJETE, MY POMÁHÁME jsme mohli do komunitního 
centra v  Hanušovicích zakoupit potřebné vybavení 
(koberec do herny pro děti, regály na výukové materiály 
pro děti, dále pak stoly a židle). Přínosem projektu bylo 
umožnit dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 
a vyloučených lokalit využívat možnosti zdravého trávení 
volného času a to zcela bezplatně, dále pak vytvoření 
zázemí centra pro pomoc se školní přípravou.
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Setkání vzájemného porozumění
V září 2021 naše organizace uspořádala 3. ročník kulturní 
akce Setkání vzájemného porozumění, a to pod záštitou 
starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
paní Ing. Zuzany Ožanové, s fi nanční podporou Ministerstva 
kultury a statutárního města Ostravy. Veřejnou kulturní akci 
zahájil úvodním slovem náměstek primátora statutárního 
města Ostravy pro kulturu Ing. Zbyněk Pražák. Čestným 
hostem byl i ministr kultury České republiky PhDr. Lubomír 
Zaorálek. Akce se aktivně zúčastnilo více než 70 dětí 
a mladých lidí, navštěvujících nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež a základní školy z několika míst Moravskoslez-
ského kraje (NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava, NZDM 
Vzájemné soužití Ostrava, NZDM Centrom Ostrava, dětský 
soubor Denisy Jánové Bruntál, dětský soubor ze ZŠ T. G. 
Masaryka Bohumín-Pudlov, dětský soubor ze ZŠ F. Bayera 
Kopřivnice). Děti zatančily na tradiční a populární reprodu-
kovanou romskou hudbu. Kromě reprodukované romské 
tradiční i populární hudby, na kterou dětské taneční soubory 
většinou tančily, se na akci rapovalo, tančil se street dance 
a hip hop, dále vystoupil dětský fl étnový soubor. Návštěvníci 
akce i kolemjdoucí mohli vidět vystoupení dětské taneční 
street dance a hip hop skupiny A. D. S. Company, kterou 
několik let, pod hlavičkou naší organizace SPOLEČNĚ-
JEKHETANE, o. p. s. vede slečna Adriana Adámková.

Dále vystoupili jednotlivci, mladí zpěváci a rapeři: Majk Real 
z Ostravy, Miroslav Vlačuha z Krnova a Lukrecius Chang 
z Karviné. Celou akci zakončil svým dlouho očekávaným 
vystoupením zpěvák Jan Bendig s pásmem moderních 
i romských písní. Tuto úspěšnou akci moderoval pan Michal 
Oračko, který také sám zpracoval scénář akce. 
Akce byla fi nančně podpořena Ministerstvem kultury 
a statutárním městem Ostravou.

Projekt podpořený Ministerstvem kultury 
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Lidské zdroje
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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 0,90
Asistentka ředitelky 1 ,00 1,00

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

Vedoucí služby 0,49 0,49
Sociální pracovník 3,08 1,86
Pracovník v sociálních službách 5,00 4,53

Občanské poradny Vedoucí služby 2,00 0,26
Sociální pracovník 4,67 2,54

KLUB-KO
Vedoucí služby 2,00 0,42
Sociální pracovník 2,00 1,25
Pracovník v sociálních službách 5,33 4,56

Terénní programy
Vedoucí služby 2,00 0,42
Sociální pracovník 3,33 3,20
Pracovník v sociálních službách 2,00 1,77

Společně na Hanušovicku Koordinátor 0,75 0,08
Komunitní pracovník 0,75 0,38

SPOLU2

Projektový manažer 0,67 0,12
Kontaktní pracovník v NPC 1,33 0,67
Pedagogický pracovník NPC 0,67 0,67
Kontaktní pracovník v MŠ 0,67 0,40

Chceme vědět, umět, znát!

Projektový manažer 1 ,00 0,07
Koordinátor projektu 1 ,00 0,30
Účetní projektu 1 ,00 0,10
Pracovník neformálního vzdělávání 
dětí a mládeže 5,00 0,50

Dobrovolnictví a humanitární aktivity Koordinátor 0,67 0,11
Úklid Úklid středisek 1,00 0,67
Metodik kvalitity SS Metodik kvality sociálních služeb 1,00 0,20

Celkem 50,41 28,37
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Finanční zpráva 2021



Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, hygiena a desinfekce, drogerie, PHM, materiál pro práci s dětmi,
DDHM do 40 tis., apod.) 1 204 543,59

Spotřeba energie - teplo, plyn, elektrická energie, vodné 466 115,38

Opravy a udržování 142 072,90

Náklady na cestovné 29 979,00

Náklady na reprezentaci 11 188,40

Ostatní služby (školení, software, právní a ekonomické služby, telefonní poplatky, internet, poštovné, 
odvoz odpadů, inzerce a propagace, správa IT, pult centralizované ochrany středisek apod.) 1 035 349,81

Nájemné 382 954,86

Mzdové náklady 10 209 087,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 3 196 485,82

Zákonné sociální náklady 49 865,00

Daně a poplatky 24 024,28

Pokuty a penále 15 426,69

Úroky 20 742,57

Kurzové ztráty 30,25

Jiné ostatní náklady 84 901,31

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 402 306,00

Náklady celkem 17 275 072,86

Náklady
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Tržby z prodeje služeb

tržby z prodeje služeb 209 093,00

Asociace občanských poraden 69 750,00

nájemné 224 063,00

Výnosové úroky 237,99

Zúčtování dotace - auto 2014, Dům SS, auto Šumperk 371 240,08

Jiné ostatní výnosy 121 151,68

Přijaté příspěvky (dary) 574 791,93

Provozní dotace

provozní dotace - Moravskoslezský kraj 7 796 000,00

provozní dotace - statutární město Ostrava 1 718 100,00

dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1 419 110,37

dotace Úřad vlády ČR 221 474,16

dotace Olomoucký kraj MPSV 4 057 304,86

dotace města Šumperk 20 000,00

dotace města Hanušovice 20 000,00

dotace Nadace Open Society Fun 20 000,00

nadační příspěvek NROS 86 363,00

účelová dotace MPSV 659 654,00

dotace Ministerstvo kultury 35 440,00

Výnosy celkem 17 623 774,07

Výsledek hospodaření 348 701,21

Výnosy
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Zpráva auditora 
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S kým jsme spolupracovali v roce 2021

ARKA CZ, z. s.

Armáda spásy v České republice, z. s.

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 2021 naši organizaci podpořili



106

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

pobočka 
Šumperk

pobočka 
Ostrava

pobočka 
Ostrava

pobočka 
Šumperk

pobočka 
Šumperk

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách

• vedoucí
•  sociální 

pracovník
•  pracovník

v sociálních 
službách
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Kontakty:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Božkova 969/65, 702 00 Ostrava-Přívoz
Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel.: 774 482 407
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.: 725 011 552

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, 608 542 568

E-mail: poradna@jekhetane.cz

Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk
Tel.: 725 101 815, 725 766 783

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, 725 114 882
E-mail: rodina@jekhetane.cz

Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk
Tel.: 725 353 402

E-mail: rodina.sumperk@jekhetane.cz

Sídlo organizace:
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz

Tel.: 596 136 609

Pobočka organizace v Šumperku:
Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk

Tel.: 725 101 815

e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz

datová schránka: zh5qnsz
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