Výroční
z p r á v a

2006

Občanské sdružení
SPOLEČNĚ - JEKEHTANE

OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO …………………………………………………………...……… 3
POSLÁNÍ A PRINCIPY ………………………………………………………......... 4
STRUKTURA SDRUŽENÍ …………………..…………….…..…………………… 5
TERÉNNÍ SLUŽBY …………………………………………………………...……. 6
CÍL SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA
ČINNOSTI (BĚŽNÉ)
STRUČNÉ SLOVNÍ ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2006
VIZE DO PŘÍŠTÍHO ROKU
OBČANSKÁ PORADNA …………………………………………………………. 11
CÍL SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA
ČINNOSTI (BĚŽNÉ)
STRUČNÉ SLOVNÍ ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2006
VIZE DO PŘÍŠTÍHO ROKU
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ……...…………………. 17
CÍL SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA
ČINNOSTI (BĚŽNÉ)
STRUČNÉ SLOVNÍ ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2006
VIZE DO PŘÍŠTÍHO ROKU
VČASNÁ PÉČE ………………………….……………………..…………………. 23
CÍL SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA
ČINNOSTI (BĚŽNÉ)
STRUČNÉ SLOVNÍ ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2006
VIZE DO PŘÍŠTÍHO ROKU
ZPRÁVA AUDITORA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT …………………...………. 25
PROJEKTY V ROCE 2006 …………………………………………………...…… 26
ZÁKLADNÍ ÚDAJE …………………………………………………………….… 28
ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE ………………………………………………..…… 29
PODĚKOVÁNÍ ………………………………………………………….………… 30

2

 KAPITOLA: ÚVODNÍ SLOVO

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
pracujeme s lidmi a pro lidi, kteří ať chtějí nebo nechtějí, jsou většinovou společností
považováni z různých důvodů za přítěž. Uživateli námi poskytovaných služeb jsou z většiny
lidé příslušející k romské etnické skupině, lidé žijící v prostorově izolovaných městských
lokalitách, lidé dlouhodobě nezaměstnaní bez kvalifikace a vyššího vzdělání, lidé se
svérázným životním stylem. Cesta, na kterou jsme se před osmi lety vydali je pro laickou
veřejnost mírně řečeno nepopulární, odborníci jsou k ní skeptičtí a pro politiky je málo
zajímavá. My však víme, že naše práce je, přes všechna úskalí, pochyby a neúspěchy,
pro naše klienty stejně jako pro většinovou společnost nezbytně důležitá.
Uplynul další rok, který pro naši organizaci znamenal zkvalitňování poskytovaných služeb,
profesionalizaci týmu, realizaci zajímavých projektů a také snažení se o získání finančních
prostředků na činnost z ESF. Do jaké míry jsme byli v uplynulém roce úspěšní, můžete nyní
posoudit.
Zároveň bych rád na tomto místě poděkoval všem dárcům, partnerským organizacím,
spolupracovníkům, supervizorům a přátelům za podporu, přízeň a spolupráci v roce 2006.
Děkuji a těším se na spolupráci v dalších letech.
But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale!
Jan Effenberger
předseda

V Ostravě dne 30. června 2007
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POSLÁNÍ A PRINCIPY
KDO JSME
Občanské sdružení SPOLEČNĚ-JEKHETANE vzniklo v roce 1998 v Ostravě jako
dobrovolné uskupení neromských a romských občanů, které spojovala snaha o zlepšení
společenského postavení lidí z romských komunit.

POSLÁNÍ
Občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o rovné šance pro romskou menšinu
v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných
aktivit, v rámci Moravskoslezkého kraje.

PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

respektování klienta (jeho osobnosti, potřeb a rozhodnutí)
rovný přístup ke všem uživatelům
ochrana práv uživatele služeb
komplexní přístup k řešení problémů
individuální přístup k uživatelům služeb
podpora nezávislosti uživatelů
podpora začleňování
diskrétnost
odbornost, pružnost a odpovědnost pracovníků
transparentnost poskytovaných služeb
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STRUKTURA SDRUŽENÍ
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TERÉNNÍ PROGRAMY
CÍL SLUŽBY
o Minimalizovat rizika odlišného způsobu života
o Pomoc k svépomoci romských komunit k využívání vlastních zdrojů
o Snížení závislostí Romů na systému sociální ochrany a umožnění přístupu ke zdrojům
společnosti
o Prevence sociálního vyloučení a jejího prohlubování
o Sociální začleňování

CÍLOVÁ SKUPINA
o Osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
o Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
o Zejména příslušníci romského etnika
o Osoby v nepříznivé sociální situaci
o Osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
o Osoby se sníženou schopností uplatňovat své zájmy a práva
o Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
o Rodiny s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé
krizové sociální situace

ČINNOSTI (BĚŽNÉ)
o Vyhledává a kontaktuje potencionální uživatele v jejich přirozeném prostředí
o Poskytuje základní sociální poradenství
o Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomáhá při uplatňování práv
uživatelů
o Poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
o Provádí case management
o Spolupracuje na komunitní práci
o Mapuje situaci prostředí uživatele
o Koordinuje zdroje a iniciuje změny v zájmu uživatelů (síťování, komunitní plánování,
medializace)
o Podílí se na zvyšování své odborné způsobilosti a účastní se supervizí
o Vede administrativu vztahující se k jeho činnosti
o Spolupracuje s ostatními službami v organizaci
o Spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů
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STRUČNÉ SLOVNÍ ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2006
KVALITATIVNÍ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI
(Přehled významných akcí v roce 2006)
o bylo rozšířeno poskytování služeb terénních programů v lokalitě Poruba
o po útlumu terénní práce v polovině 2006 byli přijati noví pracovníci a následně byla
terénní práce zefektivněna a rozšířena (zejména přijetím kompetentních zaměstnanců)
o bylo zahájeno řízené vzdělávání terénních pracovníků (např. účast v kurzu o
komunitní práci, studium probíhá na Ostravské univerzitě).
o pracovníci terénních programů se podíleli na tvorbě metodiky sociální práce pro
Ostravskou univerzitu.
o byla zahájena supervize terénních pracovníků (od poloviny 2006)
o terénní programy se účastnily strategického plánování a teambuildingu

ZHODNOCENÍ KONEČNÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ
POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ :
Nízký počet uživatelů zejména ve druhém čtvrletí byl způsoben nedostatkem personálu.
Značný podíl žen mezi uživateli je dle našich zkušeností způsoben tím, že v romských
rodinách zejména ženy vyřizují problémy s bydlením a sociálními dávkami a tedy i kontaktují
příslušné úřady či organizace s tímto spojené. V porovnáním s předchozím rokem se počet
klientů i kontaktů zvýšil.
140
klienti
120

kontakty
prvokontakty

100
80
60
40
20

7

pr
os
in
ec

op
ad
lis
t

sr
pe
n

du
be
n

ún
or

le
de
n

0
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TYPOLOGIE PROBLÉMŮ :
Graf ukazuje v jakých oblastech byly problémy uživatelů řešeny.
Z výsledku vyplývá, že nejčastějším problémem rodin a jednotlivců romské komunity je
hospodaření s finančními prostředky a bydlení. Finanční problematiku zahrnují dluhy,
exekuce a vyřizování sociálních dávek a bydlení zahrnují problémy v platbách nájenmného,
řešení špatného stavu domů, ve kterých uživatelé bydlí a absence bydlení.

3%
10%

3%

29%
7%

8%

1%

8%
24%
6%

bydlení
sociální dávky
delikty
exekuce
finance
občanství, trvalé pobyty
rodina
vzdělávání
zaměstnání
zdravotnictví
jiné

1%

FORMA KONTAKTU :
Graf informuje o tom kde práce s uživateli probíhala.
Zde se jednoznačně projevuje to, že služby terénních programů se zaměřují na práci
s uživateli v jejich přirozeném prostředí (domácnosti, ulice).
1%

11%

telef.rozhovor s klientem
16%
návštěva klienta v
poradně
návštěva v bytě klienta

24%
internetový dotaz
ulice
47%
1%
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ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
Graf ukazuje na míru pomoci, která byla uživateli poskytnuta.
Významnou roli v úrovni poskytovaných sociálních služeb hraje motivace a schopnost řešit
své problémy samostatně. Oproti předchozímu roku dle statistik uživatelé řeší své problémy
více samostatně.
2%

3%

13%
36%

19%
informace
rada
aktivní pomoc
27%

asistence
odkazování
předávání

VIZE DO PŘÍŠTÍHO ROKU
Terénní programy si na následující rok stanoví několik cílů:
MEDIALIZACE
Terénní programy shledaly při hodnocení činnosti za rok 2006, jako jednu ze slabin
nízkou medializaci v různých oblastech, proto si stanovily za cíl v následujícím se zaměřit
na tyto tři oblasti:
a) šířeji a systematicky informovat veřejnost a potencionální zájemce o poskytované
službě
b) prezentovat pozitivní výsledky práce terénních programů, aby bylo zvýšeno
povědomí veřejnosti (kvalifikované i nekvalifikované) o tom, co je terénní sociální
práce a zároveň, aby byla budována její prestiž
c) poskytovat informace majoritní společnosti o způsobu života vyloučeného etnika, a
tím snižovat xenofobii společnosti k této skupině
HLEDÁNÍ A ŘEŠENÍ PŘÍČIN PROBLÉMŮ A MONITORING
Při zhodnocení činnosti v roce 2006 vyplynulo, že uživatel většinou přichází do služby
se zakázkou řešení problému, ale nezaobírá se příliš příčinou problému. Proto dříve či
později se vrací se stejným problémem. Například neschopnost finančního hospodaření
vede často k neustálému zadlužování a často až k exekucím. Proto se terénní programy
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rozhodly mimo běžných služeb, které poskytují, poskytovat hlubší a cílenou spolupráci na
nalezení příčin a jejich řešení s vybranými uživateli. Vzhledem k náročnosti každý
pracovník bude mít jen velmi omezený počet takovýchto uživatelů. U ostatních uživatelů
bude probíhat průběžný monitoring i po vyřešení jednotlivých problémů, jako prevence
vzniku již dříve řešených problémů.
VYTVOŘENÍ METODIKY
Pro naplňování bodu 2 bude nezbytné vytvořit metodiku jak postupovat a zároveň
metodika může být inspirací či návodem pro jiné služby či organizace řešící obdobný
problém.
EVALUACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
Za jeden z hlavních cílů si terénní programy stanovily neustále zvyšovat kvalitu
poskytovaných služeb ve všech ohledech. Mimo již nyní využívaných metod terénní
programy chtějí využívat metod dalších např.
a) strategické plánování
b) evaluace služby ze strany klientů
c) pravidelná SWOT analýza s vyhodnocením apod.
Terénní programy tak chtějí mít systém (cílený, efetivní a průběžný), který by průběžně
pomáhl ve zvyšování kvality a předcházel situacím, kdy by mohlo dojít k jejímu poklesu.
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
Jako velmi důležité pro svoji činnost vnímají terénní programy systémové a cílené
vzdělání. Přestože bylo toto vzdělávání nastartováno již v roce 2006, z finančních důvodů
nebylo možné se na vzdělání hlouběji zaměřit. V roce následujícím si proto terénní
programy stanovily za cíl zkvalitnit tuto oblast. Pracovníci momentálně kladou důraz na
vzdělávání v oblasti: proškolením v oblasti diskriminace, hlubší informace o cílové
skupině Romského etnika a základní znalost romského jazyka.
ROZŠÍŘENÍ A PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE
Jako velmi důležitou pro úspěšné řešení problémů našich uživatelů, ale i pro prestiž
služby samotné, považujeme osobní spolupráci mezi organizacemi. Proto v následujícím
roce bychom chtěli v ruku v ruce s medializací navázat hlubší spolupráci s oragnizacemi,
které jsou relevantní pro naši práci.
TVORBA PROJEKTŮ
Jedním z klíčových problémů služby je neustále nedostatek financí. Terénní programy se
budou snažit v následujícím roce realizovat projekty speciálně zaměřené na terénní práci.
Velký důraz bude kladen na vzdělávání a cíleně zaměřené activity.
Mimo výše uvedených cílů budou terénní programy neustále usilovat o poskytování
kvalitních služeb uživatelům. Cílem také zůstává rozšiřování služby při neustálém zvyšování
kvality poskytovaných služeb. Velký potenciál vidíme v novém programové období 2007 –
2013 v Evropském sociálním fondu.
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OBČANSKÁ PORADNA
CÍLE
o
o
o
o
o

Pomoc lidem v nepříznivé životní situaci
Zprostředkovat přístup k informacím
Zprostředkování přístupu ke zdrojům společnosti
Zvýšit soběstačnost a samostatnost při zajišťování osobních záležitostí
Pomoc při uplatňování oprávněných práv a zájmů

CÍLOVÁ SKUPINA
o Osoby v nepříznivé životní situaci
o Osoby starší 15 let
o Osoby v nepříznivé sociální situaci – zejména příslušníci romského etnika

ČINNOSTI (BĚŽNÉ)
o Poskytování informací a rad v oblastech: bydlení, rodina a mezilidské vztahy, právní
systém a legislativa, sociální pomoc, sociální dávky, finanční problematika, pojištění,
ochrana spotřebitele, zdravotnictví, školství, zaměstnanosti
o Aktivní pomoc při sepisování žádostí, formulářů, smluv, návrhů, žalob
o Asistence při jednání s úřady, soudy, zaměstnavateli, jinými organizacemi
o Odkazování a předávání jiným organizacím a službám
o Vzdělávání a osvěta: informační letáky, brožury, vzdělávací kurzy, besedy
o Spolupráce s dalšími službami organizace – převážně terénními programy
o Spolupráce s úřady a institucemi
o Podílí se na tvorbě a realizaci projektů
o Podílí se na zvyšování své odborné způsobilosti, účastní se supervizí
o Vede administrativu vztahující se k jejich činnosti
o Spolupracuje s Asociací občanských poraden, od roku 2005 je jejím členem

STRUČNÉ SLOVNÍ ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2006
KVALITATIVNÍ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI OP ZA ROK 2006
(Přehled významných akcí v roce 2006)
o Bylo otevřeno kontaktní centrum v Ostravě – Porubě
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o Probíhalo systematické vzdělávání poradenských pracovníků, kteří se
zúčastnili interních i externích vzdělávacích akcí: Práce s klientem v občanské
poradně, Strategické plánování, Školení k informačním databázím,
Tembuildingu, Strach v obtížných sociálních situacích, QOstrava, Správní řád
a dalších
o Pracovníci poradny se účastnili schůzek – tzv. Kulatých stolů spolu s terénními
pracovníky a pracovníky sociálního odboru ÚMOb MOaP
o Proběhla prezentace OP a její činnosti na Sociální komisi Moravskoslezského
kraje
o Byly úspěšně zavedeny počítačové kurzy pro dospělé, zejména pro maminky
s malými dětmi. Po dobu průběhu kurzu bylo zajištěno hlídání dětí
o Probíhala spolupráce s Asociací občanských poraden, které je Občanské
poradna Společně – Jekhetane členem.

ZHODNOCENÍ KONEČNÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ
POČET KONTAKTŮ:
Graf ukazuje celkový počet konzultací v jednotlivých čtvrtletích v roce 2006. Mezi
jednotlivými čtvrtletími nejsou výrazné výkyvy v počtech konzultací. Značná převaha žen
v počtech kontaktů je patrně způsobená tím, že jsou to převážně ženy, které se snaží řešit
problémy, které ony samotné či často celá rodina prožívají.
180
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IV.

TYPOLOGIE PROBLÉMŮ:
Tento graf ukazuje s jakými problémy klienti nejčastěji do poradny přicházejí. I když je
okruh v poradně řešitelných problému široký, z velké části se problémy týkají třech hlavních
oblastí: finanční a rozpočtové problematiky (převážně dluhy, exekuce – domlouvání
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splátkových kalendářů, vyjednávání s věřiteli), bydlení (hledání bydlení při jeho absenci,
problematika nájemních smluv a služeb spojených s bydlením) a občanské soudní řízení
(podávání návrhů k soudům, poradenství při řešením situací spojených s průběhem soudních
řízení – např. opravné prostředky…).

2%

sociální dávky
sociální pomoc

7%

7%

4%

pojištění
4%

pracovně-právní vztahy a zaměstnanost

10%

bydlení
8%

5%

rodina a partnerské vztahy
majetko právní vztahy a náhrada škody

1%

finanční a rozpočtová problematika
školství a vzdělání
17%

ochrana spotřebitele
občanské soudní řízení
veřejná správa

24%

trestní právo
2%

9%

ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Graf ukazuje míru pomoci, která je uživatelům poskytnuta. Nejčastěji se jedná aktivní
pomoc, což zahrnuje např. nácvik dovedností, které klient potřebuje získat při řešení svého
problému (správné telefonování se zaměstnatelem, sepsání různých dokumentů a podání),
rada nabízí klientovi různé způsoby řešení problému, ze kterých si klient sám vybere a dle
navrhovaného postupu samostatně či za mírné podpory poradce řeší problém.
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1%

1%

18%
informace
rada
aktivní pomoc

43%

odkazování
předávání

37%

FORMA KONTAKTU:
Vzhledem k tomu, že Občanská poradna je rezidenční služnou, dochází klienti řešit své
problémy osobně do poradny. Zvyšuje se také počet telefonických a e-mailových dotazů.

7%

9%
telef.rozhovor s
klientem
návštěva klinta v
poradně
internetový dotaz

84%

VIZE DO PŘÍŠTÍHO ROKU
Občanská poradna si stanovila na rok 2007 několik cílů:
PRÁCE S KLIENTY:
Z hodnocení činnosti za rok 2006 vyplynulo že je častým jevem při práci s klienty je, že
případ je řešen pouze v aktuálním stádiu, ale nedaří se řešit ho v celém kontextu. Tímto
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dochází k tomu, že aktuální část problému se vyřeší, ale jedná se o řešení dočasné a problém
trvá.
Poradna má velmi malou možnost systematického vedení klienta při řešení případu až do
konce, často chybí zpětná vazba. Klienti také opakovaně přicházejí s totožným problémem.
Aby poradenství bylo co nejefektivnější, chtějí se pracovníci zaměřit převážně na rozvoj
těchto oblastí.
a) case management – tvorba a implementace práce (současně s vytvořením
metodiky) formou case managementu.
b) uschopňování uživatelů – aktivně zapojovat klienta do řešení problému, vézt
ho k samostatnosti při plnění naplánovaných kroků, pravidelným vyhodnocováním a
plánováním dalších kroků dojít k definitivnímu řešení, učit samostatnému jednání,
provádět výcvik chybějících dovedností, vytvořit metodiku pro nácviky
c) monitoring a zpětná vazba – spolupracovat s terénními programy na
zajištění monitoringů klientů v rámci řešeného problému a poskytování zpětné vazby a
tímto zefektivnit řešení problémů..

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZE
Pro poskytování služby občanské poradny je velmi důležité vzdělávání pracovníků. Každý
pracovník má svůj individuální vzdělávací plán, který zahrnuje kurzy i samostudium. V roce
2007 by se pracovníci chtěli zaměřit na oblast komunikace s uživatelem a nestrannost při
jednání s uživatelem.
PROPAGACE SLUŽBY
Jako velmi důležité pro získávání klientů mimo lokalitu se jeví propagace služeb a výsledků
občanské poradny mimo lokalitu. V roce 2007 by se poradna chtěla zaměřit nejen na
propagaci služby samotné, ale hlavně na šíření informací ohledně nejpalčivějších problémů a
to prostřednictvím letáků, brožur, přednášek, besed a podávání informací do medií. Poradna
by také chtěla přispět ke zlepšení povědomí o Romech prezentací positivních příkladů.
EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S TERÉNNÍMI PROGRAMY
Z hodnocení činnosti za rok 2006 vyplynulo, že je velmi důležitá spolupráce mezi
jednotlivými službami, zejména s terénními programy. Občanská poradna i terénní programy
často pracují se stejnými uživateli. Spolupráce mezi službami a vzájemné předávání uživatelů
pomáhá k efektivnímu řešení uživatelova problému. Velmi potřebné je předávání informací
mezi službami formou pravidelných klientských porad.
ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB OBČANSKÉ PORADNY:
Jako velmi důležité pro zkvalitnění služeb Občanská poradny vyplynulo, že je třeba učinit
několik kroků:
d) Zkvalitnit prostředí Občanské poradny: za velmi důležité považují
pracovníci i uživatele příjemné a nerušení prostředí konzultace. V roce 2007 by
poradna chtěla obohatit prostředí poradny o dětský koutek, kde by se mohly zabavit děti
rodičů – klientů poradny, a také zajistit odhlučnění prostředí pro nerušený průběh
konzultace.
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e) Racionalizace lidských zdrojů: Zájem o služby občanské poradny se zvyšuje.
Poradna by v roce 2007 chtěla otevřít další kontaktní místa, to souvisí s dostačujícím

f) počtem pracovníků. Zároveň pracovníky služby je vnímana důležitost
systematizovat práci v oblastech řízení času, předávání informací, jasné stanovení
pravomocí apod. Zavádění těchto metod bude zahrnuto ve strategickém plánování
služby.
g) Finance: vzhledem k tomu, že je občanská poradna neziskovou službou je
jedním z velkých problému nestabilní přísun finančních prostředků na bezproblémový
provoz, techniku, zajištění vzdělávání apod. Poradna by se chtěla v příštím roce více
zaměřit na oslovování sponzorů a tvorbu projektů specializovaných na činnost občanské
poradny.
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
CÍLE
o umožnit uživatelům smysluplné trávení volného času
o podpora hledání cest ke vzájemnému poznávání (Romové a neromové)
a k sebepoznávání
o pomoc k dosažení svépomoci využívat vlastního potenciálu uživatelů na cestě
ke zdrojům nabízených majoritní společností
o podpora snižování závislosti uživatelů na systému sociální ochrany
o podpora etnické identity uživatelů
o zlepšení kvality života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života
o zapojení se do dění místní komunity
o zabezpečit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu
v zařízení
o vytváření podmínek nezbytných pro realizaci osobních aktivit uživatelů
o pomoc a podpora při zvládání obtížných životních situací

CÍLOVÁ SKUPINA
děti a mladí lidé od 6 - 26 let
o
o
o
o
o

ohrožení společensky nežádoucími jevy
v nepříznivé sociální situaci
primárně z prostorově izolovaných lokalit (Přívoz, Poruba)
primárně romská mládež
kteří se nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových
a vzdělávacích aktivit
o mládež ohrožená nezaměstnaností a nezaměsnatelností
o mládež ohrožená předčasným ukončením vzdělávacích procesů
o mládež bez vyšší kvalifikace
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ČINNOSTI (BĚŽNÉ)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

vzdělávací kurzy
rozvoj osobnosti
pobytové akce
mediální podpora (propagace)
doučování
aktivity klubového charakteru
multikulturní akce
interaktivní přednášky
poradenství (případová práce)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
informační servis
asistence (doprovodná práce)
kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
skupinová a individuální vzdělávací činnost

STRUČNÉ SLOVNÍ ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2006
KVALITATIVNÍ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI
V průběhu roku 2006 byla služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve dvou
ostravských lokalitách – „Palackého“ v Moravské Ostravě a Přívoze a „Dělnická“ v OstravěPorubě.
MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Na obou místech bylo již v předcházejících letech vybudováno slušné zázemí pro klubovou
činnost. Komunitní centra jsou vybavena IT učebnou, posilovnou a hudebním studiem.
V lokalitě „Palackého“ je pro letní sportovní aktivity k dispozici menší venkovní hřiště.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Službu v roce 2006 zajišťovalo 5 pracovníků organizace, z toho 4 na pozicích asistentů
pedagoga a 1 vedoucí pracovník služby.
Pracovníci nízkoprahového zařízení se v průběhu roku 2006 zapojili do vzdělávacího projektu
financovaného z ESF a státního rozpočtu „TERNE ČHAVE“ realizovaného
Moravskoslezským krajem. Jde o projekt cíleně zaměřený na rozvoj edukačních schopností
odborných pracovníků nízkoprahových zařízení k rozvoji funkční gramotnosti romské
mládeže.
Všichni asistenti pedagoga nízkoprahového zařízení v březnu úspěšně zvládli kurz vedoucích
dětských pobytových akcí akreditovaný MŠMT.
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍ V ROCE 2006
DUBEN 2006
Velikonoční turnaj ve stolním tenise byl organizován pro stolní tenisty několika ostravských
škol.
KVĚTEN 2006
Nejvýznamější akcí pořádanou v rámci služby nízkoprahovému zařízení byla přehlídka
dětských folklorních kapel a tanečních souborů s názvem „Amari giĺi-jekhetani čhib“ (Naše
píseň společná řeč). (27. 5. 2006) Akce se zúčastnilo více než deset dětských hudebních
souborů z Moravskoslezského kraje. Nejvzdálenějším hostem byl dětský soubor „Lion“ z Ústí
nad Labem. Součástí přehlídky byla dopolení konference tématicky zaměřená na
problematiku vzdělávání dětí a žáků pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.
Konference se zúčastnilo mnoho významných hostů, za všechny např. Ing. Pavol Kubuš,
předseda Výboru zastupitelstva Moravskoslezského kraje pro národnostní menšiny. Akce byla
financována dotací Moravskoslezského kraje a darem Britského velvyslanectví.
ČERVEN 2006
Ve spolupráci s Policií ČR jsme pro frekventanty obou komunitních center připravili oslavu
„Dne dětí“. Akce se zúčastnilo kolem 100 dětí, měly možnost si prohlédnout těžkou policejní
techniku, hasičský zásahový vůz, přehlídku dovedností policejních psů, zasoutěžit si a vyhrát
sladkou odměnu.
ČERVENEC A SRPEN 2006
Téměř celé prázdniny mohli frekventanti komunitních center stanovat v mini stanovém táboře
na břehu jezera Vrbice na okraji Bohumína, který pracovníci nízkoprahu vybudovali
a v průběhu prázdnin provozovali.
ZÁŘÍ 2006
Na podzim organizovali pracovníci nízkoprahu turnaj mládežnických fotbalových mužstev.
Účastnila se amatérská fotbalová mužstva spřátelených neziskových organizací z Ostravy.
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ZHODNOCENÍ KONEČNÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ
POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ :
Největší počet kontaktů s uživateli byl v jarních měsících, a to především proto, že se mládež
připravovala na přijímací zkoušky na střední školu.
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TYPOLOGIE PROBLÉMŮ :
Graf ukazuje v jakých oblastech byly problémy uživatelů řešeny.
V oblasti vzdělávání šlo především o poradenství, doučování a o vzdělávací kurzy.

5%
vzdělávání
zaměstnání
jiné

31%

64%
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FORMA KONTAKTU :
Graf informuje o tom kde práce s uživateli probíhala.
Velmi hojně byly využívány kurzy, které probíhaly několikrát týdně po celý rok. Zároveň
často navštěvovali uživatelé kontaktní místo, jehož pracovníci jim pomáhali hledat práci, nebo
probíhalo poradenství ohledně jejich vzdělávání.

30%
návštěva klinta v poradně

43%

návštěva v bytě klienta
kontakt na ulici
kontakt v KC
kurzy / doučování

9%
8%

10%

ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
Graf ukazuje na míru pomoci, která byla uživateli poskytnuta.
Nejčastější forma kontaktu s uživateli, byla účast na vzdělávacích kurzech, přednáškách a
doučování. Druhé nejčastější bylo poradenství v oblastí zaměstnání a vzdělávání.

informace

4%

rada

16%

aktivní pomoc
výchovné aktivity
vzdělávání
aktivizace

46%
20%

13%

1%
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VIZE DO PŘÍŠTÍHO ROKU
PROFESIONALIZACE SLUŽBY
Vzhledem k potřebě organizace registrovat poskytování sociálních služeb podle zákona č.
108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné přistoupit ke
změně filozofie nízkoprahového zařízení směrem od otevřeného klubu pro děti a mládež,
spadajícího více do oblasti prevence kriminality, zaměřeného odborně spíše na pedagogiku
volného času k odborné sociální službě, zahrnující jak výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, tak poradenství a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služby.
Vzhledem k této skutečnosti bude nutné přistoupit i ke změnám v organizační struktuře
nízkoprahového zařízení a časem i k částečným změnám personálním. Pro budoucí období
bude také nutné zahájit přípravu procedurálních standardů poskytování služby.
ZKVALITNĚNÍ PROSTŘEDÍ KOMUNITNÍCH CENTER
V příštím roce bude nutné promyslet a uskutečnit obnovu vybavení a zvelebení zázemí
komunitních center. Prioritou je dokončení a zprovoznění IT učebny v komunitním centru
v lokalitě „Dělnická“.
SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ A SUPERVIZE
Každý pracovník má svůj individuální vzdělávací plán, který zahrnuje kurzy i samostudium.
V roce 2007 by se pracovníci chtěli zaměřit na vzdělávání v oblasti primárního poradenství
při individuálním kontaktu s uživatelem služby.
EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SLUŽBAMI
Pracovníci nízkoprahových zařízení se často při individuálním kontaktu s uživateli služby
setkávají s potřebou konzultovat problém klienta s pracovníky ostatních služeb v organizaci občanskou poradnou a terénními programy. Spolupráce mezi službami a vzájemné předávání
uživatelů pomáhá k efektivnímu řešení uživatelova problému. Způsob předávání informací
mezi službami bude součástí tvorby procedurálních standardů služby.
EFEKTNÍ PROPAGACE SLUŽBY
Máme mnoho fotografií, obrazového filmového materiálu z pořádaných akcí a neumíme jej
využít k propagaci služby. Pro příští období plánujeme vytvořit propagační CD nosič
s obrazovým materiálem z nejvýznamějších akcí konaných v rámci služby.
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VČASNÁ PÉČE
CÍL SLUŽBY
Včasná péče poskytuje souhrn opatření, které 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.
Předcházet školní neúspěšnosti dětí (eliminovat nebo zmírnit důsledky sociálního
znevýhodnění na jejich školní úspěšnost) a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady
k sociální integraci.

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

ČINNOSTI (BĚŽNÉ)
Včasná péče je realizována především formou předškolního vzdělávání a formou podpory
kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí.
Náplní je rozvíjení osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, jeho
osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je 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.

STRUČNÉ SLOVNÍ ZHODNOCENÍ SLUŽBY ZA ROK 2006
PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKTIVIT
Vycházky – Ostravou, k Odře, na farmu, na Landek, sady 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
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Návštěvy - Hornického muzea, planetária, keramické dílny
ZHODNOCENÍ KONEČNÝCH STATISTICKÝCH UKAZATELŮ
V roce 2006 došlo k mírnému vzestupu v počtu uživatelů služby. Služba byla využívána
zejména v letních měsících. Graf znázorňuje počet opakovaných uživatelů služby.
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PROJEKTY V ROCE 2006
MPSV A RVZRK
„KOMPLEXNÍ KOMUNITNÍ PROGRAM REALIZOVANÝ V LOKALITÁCH
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY HUSTĚ OSÍDLENÝCH...”
Více zdrojové 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.

GLOBÁLNÍ GRAND
„CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ, K PROFESI TI NESTAČÍ“
OP RLZ, Globální grant, opatření 2.3 - cílem projektu je vnitrní posilování Sekce sociální
práce (SSP) o. s. SPOLECNE-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.

PHARE
„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 nízko-kvalifikovaných osob, tedy osob primárně ohrožených nezaměstnaností.
- aktivity projektu vytváří pro romskou mládež stimulační působení, nabízí vzdělávací a
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tréninkové kurzy, využití informačních technologií, info - semináře apod. Tvoří databázi
vzdělávacích institucí, kurzu, doučování, pracovních agentur.
V "terénu" (v přirozeném prostředí klientu 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.

MMO
“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 ul.
Palackého.

MMO
“KDO PRACUJE, NEZLOBÍ “
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj Sekce sociální práce (občanská poradna, terénní
programy), která poskytuje sociální služby a aktivity pro občany v nepříznivých sociálních
situacích, a to především pro občany romské, se specializací na služby rozvíjející praktické
dovednosti vedoucí k šanci uplatnit se na trhu práce.

MOAP
“OBČANSKÁ PORADNA SPOLEČNĚ – JEKHETANE”
Projekt je zaměřen na podporu provozu služby občanská poradna a její rozvoj. Tato služba
poskytuje sociální služby a aktivity pro občany v nepříznivých sociálních situacích.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
“PROJEKT PRAXE”
Projektu je zkvalitnění vzdělávacího systému v oblasti odborných praxí studentů sociální
práce Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Cíle bude
dosaženo prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli, s akademickými pracovníky a se
studenty
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
NÁZEV: SPOLEČNĚ – JEKHETANE
PRÁVNÍ FORMA: Občanské sdružení
DATUM VZNIKU: 25.2.1998
REGISTRACECE: MV ČR II/S-OVS/1-35234/98-R
SÍDLO: Palackého 49/13, 702 99 Ostrava – Přívoz
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: PaedDr. Jan Effenberger
IČO 68145209
DIČ CZ68145209
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB a.s., Ostrava 1
ČÍSLO ÚČTU: 373726883/0300
TELEFON: 596 136 609
FAX: 596 136 609
E-MAIL: jekhetane@tiscali.cz
WEB: www.jekhetane.euweb.cz
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PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME VŠEM ORGANIZACÍM A SPONZORŮM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI.
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
RADA VLÁDY ČR PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A
PŘÍVOZ
NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
PHARE 2003 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ – KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE
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