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Vážení přátelé,

již devátým rokem mám tu čest Vás oslovit z úvodní stránky Výroční zprávy občanského sdružení SPOLEČNĚ  
– JEKHETANE. Na následujících stránkách Vám chceme přiblížit služby, které naše organizace poskytuje, a 
také Vás seznámit s výsledky naší činnosti a aktivitami za uplynulý rok. 

Zároveň bych rád na tomto čestném místě poděkoval:
• všem pracovníkům státní a veřejné správy, kteří vycházejí vstříc naší práci,
• všem, kteří nás v loňském roce podpořili, ať již finančně, materiálně nebo morálně,
• všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům sdružení a především dobrovolníkům.

  Uplynulý rok byl dalším krokem v rozvoji našich služeb jak do šířky, tak co do kvality jejich poskytování. 
Značným přínosem byl rozvoj vzdělávacích aktivit a Občanské poradny. Tento rozvoj vede k lepšímu řešení 
problémů našich uživatelů služeb a k rozšíření okruhu klientů, kterým jsme v rámci možností schopni služby 
poskytnout.

  Věříme, že příští rok bude pokračovat v duchu zkvalitňování všech sociálních služeb a spolupráce mezi nimi, 
čímž dopomůže k naplňování cílů, které si naše sdružení předsevzalo. 

  Za občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE

But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale!

PaedDr. Jan Effenberger
předseda organizace

Úvodní slovo4
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Vize
Rovné šance pro menšiny v majoritní společnosti

Poslání
Zlepšení vztahů mezi lidmi z romské komunity a majoritní společností ve všech oblastech života.

Cíle
Podpora pozitivních kontaktů mezi lidmi z romské komunity a majoritní společností
Zprostředkování přístupu ke zdrojům společnosti
Motivace a pomoc k využívání vlastního osobního potenciálu
Podpora etnické identity

Vize, poslání a cíle organizace

Vize, poslání a cíle organizace
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   Občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE je společenství romských a neromských 
lidí žijících v Ostravě. Bylo založeno v roce 1998, původně k podpoře vzdělávacího a 
výchovného programu Církevní základní školy P. Pittra v Ostravě. V roce 2001 sdružení 
rozšířilo svoji působnost a začalo pracovat, nezávisle na výše uvedené škole, pro klienty 
žijící v oblasti zadního Přívozu (část Ostravy). 
   V současné době občanské sdružení působí ve dvou lokalitách. Jednak v lokalitě zadního 
Přívozu (ul. Palackého) a dále také v lokalitě Poruba (ul. Dělnická). 
V obou lokalitách sdružení poskytuje shodné služby:

Občanská poradna

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Terénní programy

Včasná péče

Historie organizace6
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Struktura organizace

Struktura organizace
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Občanská poradna (OP)
  Poskytuje sociální poradenství – tedy informace, rady,  případně aktivní pomoc a asistenci 
všem občanům, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné 
pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či 
hájit své oprávněné zájmy.  
  Služby jsou poskytovány na principech bezplatnosti, nezávislosti, nestrannosti a diskrét-
nosti.  Služby musí být dostupné všem, proto jsou zdarma. Jsou poskytovány všem lidem 
bez rozdílu věku, pohlaví, náboženského vyznání aj., a nezávisle na názorech, postojích a 
hodnotách poradce. Základním etickým pravidlem občanského poradenství je také to, že po-
radci neposkytují informace o klientovi mimo poradnu a klient může vystupovat v poradně 
anonymně. 
  V listopadu 2005 byla OP přijata do Asociace občanských poraden (AOP). Tím je zaručeno 
poskytování kvalitních a profesionálních služeb dodržováním jednotných Standardů kvality 
služeb AOP, které vycházejí ze Standardů kvality poskytování sociálních služeb MPSV.
Specifikem OP je to, že přestože je otevřena všem občanům bez rozdílu, naše služby využívají 
převážně obyvatelé vyloučených lokalit Ostrava – Přívoz, tedy  Romové. Naším cílem  
do budoucna je zvýšit podíl klientů z majority a podpořit tak střetávání romského etnika a 
majoritní společnosti.

Prostory občanské poradny 
- KC Přívoz

Poskytované služby - Občanská pordna8
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Nestandardní činnosti

• zástupci OP se aktivně účastní procesu Komunitního plánování sociálních služeb  
v Ostravě
• zúčastňování se tzv. Policejních buněk – tj. setkávání zástupců POLICIE ČR a dalších 
poskytovatelů služeb v dané oblasti v rámci programu přibližování se Policie národnostním 
menšinám – jedná se o schůzky pokud možno všech zainteresovaných, s cílem spolupracovat 
na řešení problémů v dané lokalitě – například zde byly řešeny stížnosti občanů na zvýšenou 
frekvenci provozu na ulici Palackého.
• OP se podílí na komunitní práci v lokalitě zadního Přívozu (aktivizace a podpora obyvatel 
ke zlepšování podmínek, ve kterých žijí – schůzky obyvatel, formulace problémů a hledání 
možností společného řešení, např. prodej bytů, úklid veřejného prostranství aj.)
• schůzky s představiteli místní samosprávy (sociální odbor, odbor bytový aj.)
• schůzky s pronajímateli bytů v oblasti zadního Přívozu – České dráhy, a.s. – ohledně 
možnosti spolupráce na zlepšení životních  podmínek 
• OP plánuje realizaci kurzů zaměřených na rozvoj dovedností potřebných k nalezení 
zaměstnání „Jak si hledat zaměstnání“ pro rizikové skupiny např. dlouhodobě nezaměstnaných 
romských žen
• OP úzce spolupracuje s programem terénní práce (vyhledávání potřebných klientů terén-
ními asistenty a jejich předávání do OP) 
• spolupráce s Občanskou poradnou U Jakuba Praha 1
• spolupráce s Občanskou poradnou Pod křídly (náslechy poradenského rozhovoru)

Poradenství v rámci 
Občanské poradny

Poskytované služby - Občanská poradna �



Celkový počet klientů

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. Čtvrtletí celkem
klienti 23 85 �� 111 318

kontakty 50 160 176 145 531
prvokontakty 0 23 �4 75 1��

Úroveň poskytovaných služeb

kvartál informace rada aktivní 
pomoc

asistence odkazování předávání celkem

I. 11 0 27 0 1� 0 50
II. 4� �0 75 7 5 4 160
III. �� �� 118 5 0 � 176
IV. 37 41 59 1 0 7 145

celkem 11� �0 279 13 17 13 531

U klientů je podporována 
samostatnost - KC Přívoz

Poskytované služby - Občanská poradna10



Forma kontaktu

kvartál tel. rozhovor s 
klientem

návštěva klienta 
v poradně

dopis návštěva v 
bytě klienta

internetový 
dotaz

asistence celkem

I. 0 50 0 0 0 0 50
II. 4 141 0 8 0 7 160
III. 0 171 0 0 0 5 176
IV. 0 144 0 0 0 1 145

celkem 4 506 0 8 0 13 531
Poradenství v rámci 
Občanské poradny

Poskytované služby - Občanská poradna 11

 Typologie problémů 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

  Služba je určena dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, kteří se ocitli nebo jsou ohroženi 
obtížnou životní situací, a kteří nemohou nebo nechtějí z různých důvodů navštěvovat  
standardní formy institucionalizované pomoci a péče. 
  Jedná se zde o navazovaní kontaktů, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a 
vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu trávení volného 
času, ale také změnu celkového přístupu k vlastnímu životu.
  Poskytovány jsou poradenské, vzdělávací, asistenční a zájmové aktivity, jejichž cílem 
je mimo jiné minimalizovat možná rizika související se způsobem života těchto mladých 
lidí, a umožnit vytvářet podmínky pro lepší orientaci ve svém sociálním prostředí a řešení 
nepříznivé sociální situace. 
  Naše organizace provozuje dvě nízkoprahová centra – na Palackého ulici v Ostravě-Přívoze 
a na Dělnické ulici v Ostravě-Porubě.

V rámci poradenství poskytujeme klientům  pomoc při vzdělávání a  hledání zaměstnání.

Poradenství v oblasti vzdělávání zahrnuje  zejména doučování, pomoc při volbě povolání 
a vhodné školy, přípravu na přijímací zkoušky, asistenci při „dnech otevřených dveří“ na 
školách.
Pracovní poradenství zajišťuje vyhledávání nabídek práce, pomoc při sepsání životopisu, 
přípravu na výběrové řízení, včetně asistence při jednání se zaměstnavateli i úřadem práce.

“Kam po škole I, II“ 
- Informační a poradenské 
středisko při ÚP Ostrava

Poskytované služby - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež1�



  Vzdělávací aktivity zahrnují pořádání přednášek a besed na různá témata – Historie Romů, 
Romové a vzdělávání, Kam po škole, Diskriminace… Klienti mají možnost navštěvovat i 
vzdělávací kurzy – Práce na PC (v Přívoze je nově vybavena počítačová učebna), Hezky 
česky, Angličtina, Kurz žonglování, Jak si hledat a najít zaměstnání…
   K činnostem Center patří také zájmové aktivity. Přívozští klienti mohou navštěvovat taneční 
soubor, pěvecký sbor, hudebnu s nahrávacím studiem. V obou Centrech mohou využívat 
posilovnu nebo si třeba jen zahrát ping-pong. Obě lokality spolu úzce spolupracují na realiza-
ci aktivit – pořádají výlety do okolí Ostravy, soutěží mezi sebou při sportovních utkáních. 

Přehled několika významných akcí

Leden - výběr nových členů do tanečního souboru. „Výběrové řízení“ trvalo celý týden, do 
souboru nastoupilo 30 nových tanečníků.
Květen – 28. 5. - Dětský den s policií – klienti si mohli prohlédnout nejen policejní techniku, 
ale také si třeba obléci výbavu „těžkooděnce“.
Červenec,  Srpen
V polovině srpna přišla nejvíce očekávaná událost léta – týdenní dětský tábor na chatě  
Armaturka na Starých Hamrech v Beskydech.
Během celých prázdnin se pořádalo několik výletů do okolí Ostravy – na Landek, do Kyjo-
vic, do Hornického muzea v Petřkovicích, do Sadu J. A. Komenského, a stanování u vody  
na Vrbici nedaleko Bohumína. 

Letní festival - 29.08.05

Poskytované služby - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 13



Září - Taneční soubor a kapela „Piškoti“ vystoupili na společenském večeru konference 
„Romové v českých městech a obcích“.
Listopad -  4. listopadu zavítali příslušníci Policie ČR do Centra. Klienti se jich mohli zeptat 
na to, co je o policii zajímalo, nebo s čím potřebovali poradit.
Prosinec
2.12. -  Mikulášská besídka  se spoustou zábavy a sladkých dárků.
23.12. -  Vánoční odpoledne – vyměňování dárků, ochutnávka cukroví, poslech koled.

Zájmové aktivity
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Vzdělávací aktivity

kvartál vzdělávání zaměstnání jiné celkem
II. 101 58 1� 171
III. 16� 131 32 325
IV. 117 76 36 ���

celkem 380 265 80 725

kvartál II. III. IV.
celkemměsíc červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

klienti 86 45 38 76 54 60 18 377
kontakty 171 83 97 145 �6 10� �4 725

prvokontakty 86 30 25 48 32 �4 3 248

Tábor na chatě  Armaturka 

Poskytované služby - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15



Terénní programy (TP)

  Terénní sociální práce zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomáhá při 
prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů. Usiluje 
o zlepšení sociálních kompetencí sociálně vyloučených lidí v cílové komunitě tak, aby se 
zvýšila jejich schopnost účastnit se na aktivitách běžných pro ostatní občany, a zabránilo 
se jejich sociálnímu vyloučení, a to zejména za předpokladu, že dlouhodobě individuálně 
pracuje s omezeným počtem klientů, rodin.
  Sociální práce s klienty je prováděna v přirozeném prostředí jejich bydliště nebo komunity. 
Při integraci Romů/klientů do systému společnosti je usilováno, aby byla zachována hod-
notná specifika jejich materiální a duchovní kultury. Jsou respektovány osobní cíle klientů 
(přání a potřeby). Svou činností jsou vyrovnávány příležitosti znevýhodněných klientů, a 
to tak, že usiluje o snižování omezení plynoucích z jejich sociální situace. Je podporována 
nezávislost uživatele (klienta) na poskytované službě.

Další činnosti

• zúčastňování se tzv. Policejních buněk – tj. setkávání zástupců POLICIE ČR a dalších 
poskytovatelů služeb v dané oblasti v rámci programu Přibližování se národnostním 
menšinám – jedná se o schůzky pokud možno všech zainteresovaných, s cílem spolupra-
covat na řešení problémů v dané lokalitě – například zde byly řešeny stížnosti občanů na 
zvýšenou frekvenci provozu na ulici Palackého

Terénní sociální práce  
v lokalitě Poruba

Poskytované služby - Terénní programy16



• podílení se na komunitní práci v lokalitě zadního Přívozu (aktivizace a podpora obyvatel 
ke zlepšování podmínek, ve kterých žijí – schůzky obyvatel, formulace problémů a hledání 
možností společného řešení, např. prodej bytů, úklid veřejného prostranství aj.)
• schůzky s představiteli místní samosprávy (sociální odbor, odbor bytový aj.)
• schůzky s pronajímateli bytů v oblasti zadního Přívozu – České dráhy, a.s. – ohledně 
možnosti spolupráce na zlepšení životních  podmínek 

Terénní sociální práce  
v lokalitě Poruba

Poskytované služby - Terénní programy 17

 

Typologie problémů 
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Forma kontaktu

kvartál
tel. rozhovor s 

klientem

návštěva 
klienta v 
poradně dopis

návštěva v 
bytě klienta asistence ulice celkem

II. 0 3 0 11 7 7 28
III. � 37 1 31 44 1� 134
IV. 0 28 0 � 3 33 73

celkem � 68 1 51 54 59 235

Úroveň poskytovaných služeb

kvartál informace rada aktivní pomoc asistence odkazování předávání celkem
II. 1� 4 5 7 0 0 28
III. 52 32 8 36 6 0 134
IV. 27 �0 17 5 3 1 73

celkem �1 56 30 48 � 1 235

Zázemí TSP v komunitním 
centru v Porubě

Poskytované služby - Terénní programy18



Klienti celkem

kvartál II. III. IV. celkem
klienti 16 64 38 118

kontakty 28 134 73 235
prvokontakty 16 37 4 57

Terénní sociální práce  
v lokalitě Poruba

Poskytované služby - Terénní programy 1�



Včasná péče „Klub zvídavých dětí” (VP)

  Včasná péče je poskytována dětem ze sociálně a sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 
a jejich rodinám, především v období od tří let věku dítěte do zahájení školní docházky.

  Včasná péče je realizována především formou předškolního vzdělávání a formou podpory 
kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí. 

  Včasná péče poskytuje souhrn opatření, která mají za cíl identifikovat možná rizika v rozvoji 
osobnosti dětí a předcházet hrozícím negativním důsledkům sociokulturního znevýhodnění 
ve vzdělanostní, morální a sociální kultuře osobnosti vymezené skupiny dětí, a předcházet 
školní neúspěšnosti dětí (eliminovat nebo zmírnit důsledky sociálního znevýhodnění  
na jejich školní úspěšnost) a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady k sociální 
integraci.

  Náplní je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho  
osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat ho  
k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat 
mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Důležitým úkolem je vytvářet dobré 
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Dětský ráj 

Poskytované služby - Včasná péče�0



Přehled významných aktivit

Vycházky – Ostravou, k Odře, na farmu, na Landek, do sadů J. A. Komenského

Účast na programu Kulturního domu GAMA - Maškarní karneval, Jarní show  
s Hopsalínem, Malování s ilustrátorem Adolfem Dudkem, Vodnická pohádka, Veselé čarování 
(pohádka), Hopsalínův Mikuláš

Výlety – Ostravská Zoo, Hlučín (Dětský ranč), Bohumín 

Pravidelný program s Ostravskou knihovnou – pobočka Přívoz 1x měsíčně

Besídky při významných příležitostech – Velikonoce, Den matek, Den dětí, začátek a konec 
školního roku, Mikuláš, Vánoce

Návštěvy -  Hornického muzea, hvězdárny a planetária, keramické dílny

Dětský ranč Hlučín -  
8. 9. 2005

Poskytované služby - Včasná péče �1



Celková návštěvnost

celkem průměr/den celkem/dítě
leden 75 5 10
únor 67 5 7
březen 88 5 10
duben 1�1 7 13
květen 132 7 13
červen 14� 8 10
září 101 5 �
říjen 1�� 6 10
listopad 131 6 13
prosinec 81 4 14
celkem 1067 X X
průměr/měsíc 111 5,5 10
skutečný počet dětí/rok 32 X

Mikuláš v KC Přívoz

Poskytované služby - Včasná péče��



Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Rada vlády ČR  
pro záležitosti romské komunity
„Komplexní komunitní program realizovaný v lokalitách katastrálního území města 
Ostravy hustě osídlených...

  Vícezdrojové financování - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro záležitosti 
romské komunity - Komplexním komunitním programem (KKP) jsou souhrnně nazývány 
aktivity, které Společně-Jekhetane provozuje od roku 1998 v centru KKP, jehož součástí je 
Sekce sociální práce, Centrum pro předškoláky a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jde 
o program zahrnující specifické sociální a výchovné aktivity, které se zaměřují na poměrně 
početnou a věkově značně rozvrstvenou cílovou skupinu obyvatel ostravských lokalit zadní 
Přívoz a Poruba (Dělnická ulice), jejichž většina přísluší k romskému etniku.

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
„Rozvoj včasné pomoci romským obyvatelům Moravskoslezkého kraje ohrožených 
marginalizací“

  Cílem projektu bylo poskytování komplexních sociálních služeb ve vyloučených romských 
komunitách Moravskoslezského kraje; provoz sociální a aktivizační služby v nízkopra-
hových centrech a vytvoření funkčního modelu spolupráce neziskových organizací v oblasti

Letní festival -  
29. 08. 2005 

Projekty v roce 2005
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předcházení sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledku. Na projektu  spolupracovali 
Vzájemné soužití o. s., Liga o. s. a  Společně – Jekhetane o. s..

Nadace rozvoje občanské společnosti - Globální Grant
„Co se v mládí naučíš, k profesi ti nestačí“

  OP RLZ, Globální grant, opatření 2.3 - cílem projektu je vnitřní posilování Sekce  
sociální práce (SSP) o. s. SPOLEČNĚ-JEKHETANE; projekt je zaměřen na posílení kvality 
a kapacity SSP zabývající se programy pro společenskou integraci Romů, tj. osob sociálně 
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, a na rozšíření nabídky a dostupnosti 
sociálních služeb podle potřeb klientů a podle požadavku ostravského regionu - podstatným 
pilířem projektu je úzká spolupráce s Odborem sociálních věcí Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz.

Strategické plánování  
s o. s. Horizonty -  
18. až 21.11.2005
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PHARE 2003 Rozvoj lidských zdrojů
„Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu romské 
mládeže“

  PHARE 2003 RLZ, opatření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti - projekt je realizován  
v partnerství s o. s. IQ Roma servis, Brno, které je příjemcem grantu; projekt řeší problém 
nízké kvalifikace a tedy uplatnitelnosti sociálně vyloučené skupiny obyvatel - Romů - na trhu 
práce. Zaměřuje se na romskou mládež z regionu NUTS II Jihovýchod a Moravskoslezsko. 
     Tato cílová skupina projektu často předčasně ukončuje povinnou školní docházku a spadá tak 
do skupiny nízkokvalifikovaných osob, tedy osob primárně ohrožených nezaměstnaností. 
  Aktivity projektu vytváří pro romskou mládež stimulační působení, nabízí vzdělávací a 
tréninkové kurzy, využití informačních technologií, info-semináře apod. Tvoří databázi 
vzdělávacích institucí, kurzů, doučování, pracovních agentur. 
 V “terénu” (v přirozeném prostředí klientů projektu) aktivně vyhledává klienty a 
zprostředkovává jim kontakt s nabízenými službami projektu, monitoruje mladé Romy během 
jejich studia, jejich rodičům poskytuje sociálně-právní poradenství a anti-diskriminační 
servis. 
  Cílem projektu je zvýšit osobní a rodinnou motivaci k dalšímu vzdělávání se, rozvinout 
klíčové dovednosti potřebné ke společenskému uplatnění, podpořit rozvoj informační 
gramotnosti, obecnou vzdělanostní úroveň a úspěšnost mladých Romů v rámci vzdělávacího 
procesu a profesního uplatnění.

“Kam po škole I, II“ 
- Informační a poradenské 
středisko při ÚP Ostrava
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Statutární město Ostrava
Víceletá účelová dotace

 Realizace otevřeného klubu pro neorganizované děti a mládež a komplexní  
komunitní program pro obyvatele, žijící v lokalitě zadního Přívozu, v komunitním centru  
na ulici Palackého.

Statutární město Ostrava
“Otevřít školu”

  Projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ostravských škol.
  Tento projekt je určen různým skupinám učitelů a pedagogickým týmům. Hlavním 
cílem projektu je podpora částečného rozptylu romských dětí z lokalit, hustě osídlených  
romskými rodinami, do základních škol v jiných městských částech, a to jednak 
prostřednictvím získání odborné kompetence v multikulturním přístupu k žákům  
u pedagogů a jednak propojením výchovně-vzdělávací práce spádových škol s komunitní prací  
neziskových organizací pracujících přímo v lokalitách, kde romské rodiny žijí. 

Výlet do hornického muzea 

Projekty v roce 2005�6



•  Školení učitelů základních škol k získání kompetencí vzdělávat smíšené kolektivy žáků,

• školení učitelů přípravných tříd v komunitních školách, případně mateřských škol, 
k dosažení kompetencí pracovat s romskými dětmi i jejich rodinami,

•  pravidelný odborný výcvik pro týmy učitelů realizujících na školách komunitní výchovně 
vzdělávací program,

•  další vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách a speciální vzdělávání 
pedagogických týmů pracujících s žáky v nově vytvořených studijních oborech na středních 
školách v Kraji

Přednáška Historie Romů s 
Mgr. Helenou Balabánovou  

- Knihovna Přívoz
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Zpráva auditora28
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Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát
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Fotogalerie32

Fotogalerie

Vystoupení tanečnic na konferenci   
v Hotelu Atom

Stanování na Vrbici 

Den dětí s hasiči a policií ČR Pravidelné fotbalové turnaje

Pravidelné turnaje v ping-ponguVýlet do okolí Ostravy –  
Myslivna nedaleko Poruby



Fotogalerie 33

Sobotní diskotékové tančení Vystoupení break dance skupiny  
Millenium B-boys v Brně

Hezky česky – trochu jiná forma 
doučování češtiny

Antidiskriminační školení  
– aneb nedejte se

Kurz angličtiny v KC PorubaPříprava na přijímací zkoušky 



Fotogalerie34

Letní kurz žonglování - KC Poruba

Motivačně osobnostní kurz –  
„Já na to mám“

Letní kurz žonglování - KC Přívoz Letní škola tance v KC Přívoz

Setkání rodičů a dětí v KC Poruba Přednáška Historie Romů s Jožkou 
Balážem v KC Přívoz
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Návštěva Hopsalína Návštěva hvězdárny a planetária Návštěva mateřské školky  
v Bohumíně

Besídka Dětský program s HopsalínemUčíme se s maminkami 



Poděkování36

Poděkování

Jménem všech klientů   - 

DĚKUJEME

Děkujeme všem organizacím a sponzorům, kteří nás v roce 2005 podpořili. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Moravskoslezský kraj

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Nadace rozvoje občanské společnosti

PHARE 2003 Rozvoj lidských zdrojů





Tento dokument byl vytvořen za finančního přispění Statutárního města Ostravy.  
Názory zde prezentované vyjadřují výhradně postoje o. s. SPOLEČNĚ - JEKHETANE.


