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úvodní slovo
„Co vlastnì vy neziskovky dìláte pro to, aby se ti Romové už koneènì pøizpùsobili?
Mùžete s tím vùbec nìco udìlat? A má to smysl? Nejsou to jenom další vyhozené peníze
ze státního rozpoètu? Podívej se na jiné menšiny, s tìmi nejsou žádné problémy a ti
Romové……“

Takové a jiné podobné otázky nám lidé
pokládají, setkáváme se s nimi dennì
a na každém kroku. Vì tšinou je pokládají
lidé z majoritní spoleènosti, aniž by na nì
vlastnì èekali odpovì ï . Potøebují se jen
utvrdit v tom, že v téhle problematice je
prostì u nás všechno špatnì . Nì kteøí mají
potøebu to tì m „romofilùm“, za které nás
považují, poøádnì vytmavit. Najdou se
i takoví, kteøí nemají daleko k tomu vyslovit
i radikální návrhy „øešení“ problému soužití
s Romy. Díky za ty tazatele, kteøí si naše
nejednoduché odpovì di na jednoduché
otázky vyslechnou a i když nepøestanou
vidì t svì t èernobíle, zaènou o tom, co
slyšeli alespoò trochu pøemýšlet.
Neexistuje žádný jednoduchý recept na to,
jak zlepšit situaci v soužití majoritní vì tšiny
a romské menšiny u nás. Vì øíme však, že
každá aktivita, která pøiblíží romskou
menšinu k rovnému postavení v majoritní
spoleènosti a nauèí lidi vnímat rozdílné ne
jako èerné a špatné, ale jako barevné a tím
zajímavé, má smysl. A proto se snažíme už
více než jedenáct let uèit lidi vidì t svì t
barevnì .

úvodní slovo

Rádi bychom Vám touto cestou pøedstavili
p rá c i n aš í o r ganizace v roce 2008
a souèasnì všem dárcùm, partnerským
organizacím, supervizorùm a pøátelùm
podì kovali za podporu.
Dì kujeme Vám všem a tì šíme se
na spolupráci v dalších letech.
S pozdravem
Helena Balabánová

v Ostravì dne 30. èervna 2009

P. S. V naší výroèní zprávì objevíte stránky,
které vypadají jako kreslené vtipy. Bohužel,
nejde o vtipy, ale o pokus schematicky
zachytit životní realitu, se kterou se dennì
potýká podstatná èást pøíslušníkù romské
menšiny u nás.

ÈESKÉ DOMÁCNOSTI SE STÁLE VÍCE ZADLUŽUJÍ. JEJICH DLUHY U BANK A FINANÈNÍCH
INSTITUCÍ BÌ HEM ÈERVENCE STOUPLY OPROTI ÈERVNU O 9,52 MILIARDY KORUN NA 942,86
MILIARDY KORUN. (ÈNB)
Zdroj: www.mesec.cz 30. 6.2009

„STAÈÍ DLUŽIT 200 KÈ A JAKMILE VÁŠ „DLUH“ DOSTANE DO RUKOU EXEKUTOR, VYSAJE VÁS
PODLE NAŠICH ZÁKONÙ SKORO O DESET TISÍC.”
Zdroj: http://www.lublog.cz

BYLO PRO MÌ ŠOKEM, KDYŽ JEDNOHO SOBOTNÍHO RÁNA ZAZVONIL ZVONEK A VE
DVEØÍCH STOJÍ 3 MUŽI S PRÙKAZEM EXEKUTORA A S LISTINOU OD SOUDU, KTEROU SE
POVOLUJE ZABAVENÍ MOVITÝCH VÌ CÍ DLUŽNÍKA - KOHO JINÉHO NEŽ BÝVALÉHO MAJITELE.
SNAŽILA JSEM SE JIM VYSVÌ TLIT, ŽE TENTO ÈLOVÌ K UŽ NA TÉTO ADRESE NEBYDLÍ, ŽE SE
ODSTÌ HOVAL, ŽE TAM NEMÁ VÙBEC ŽÁDNÉ VÌ CI..BOHUŽEL MARNÌ .
Zdroj: http://www.mojepoplatky.cz 12.05.2009

Nemám peníze...

Jak to?! Brát pùjèky - to
ano, ale splácet ne!

Exekutorská
spoleènost

Takhle se na nás
obohacovat...

kdo jsme a o co usilujeme
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kdo jsme a o co usilujeme
O b èa n s k é s d r u ž e n í S P O L E È N Ì JEKHETANE, o. s. bylo založeno v roce
1998 skupinou romských a neromských lidí
žijících v Ostravì . Více než jedenáct let
usilujeme o rovné šance pro romskou
m e n š i n u v m a j o r i t n í s p o l e èn o s t i ,
prostøednictvím poskytování sociálních
služeb a jiných doprovodných aktivit
na území Statutárního mì sta Ostravy
(Moravskoslezský kraj) a od roku 2008 také
v Šumperku (Olomoucký kraj).

Sociální služby
V roce 2008 naše organizace provozovala
tyto registrované sociální služby:
Nízkoprahové zaøízení pro dì ti
a mládež SPOLEÈNÌ -JEKHETANE
Obèanská poradna SPOLEÈ NÌ JEKHETANE
Te ré nn í pro g ramy S P OL E È NÌ JEKHETANE

Komunitní centra v ostravských
lokalitách
V prùbì hu let existence naší organizace
jsme postupnì vybudovali na území
Statutárního mì sta Ostravy nì kolik
komunitních center jako zázemí pro
poskytování sociálních služeb obyvatelùm.
S ohledem na co možná nejlepší
dostupnost námi nabízených služeb, byla
c e n t r a b u d o v á n a v ì t š i n o u p øí m o
v prostorovì izolovaných lokalitách. V roce
2008 byla v provozu komunitní centra
v P øí v o z e , P o r u b ì , R a d v a n i c í c h
a Muglinovì . V posledních letech se také
ponì kud zmì nilo sociální i etnické složení
našich klientù, kteøí v komunitních centrech
služby vyhledávají. A to zejména ve službì
odborného sociálního poradenství, která je
vyhledávána i lidmi ze vzdálenì jších míst
Moravskoslezského kraje.
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Poèet dìtí v ústavních zaøízeních do 18 let

18964

1989

21923

24517

1997

Zdroj: http://www.nadacetm.cz

2006

Udì láme z nì j tady
lepšího èlovì ka
Neberte mi mé dítì

Sociální sluzby

.
.
.

Nízkoprahové zarízení
pro deti a mládež
SPOLEcNc-JEKHETANE
Obcanská poradna
SPOLEcNc-JEKHETANE
Terénní programy
SPOLECNE-JEKHETANE
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NízkoPrahové zarízení pro deti a mládez spolecne-jekhetane
Služba byla v roce 2008 poskytována pravidelnì na dvou místech v Ostravì
v komunitním centru na Palackého ulici v Pøívoze a na Dìlnické ulici v Porubì. Služba
byla zajišována v roce 2008 celkem 6 pracovníky s úvazkem celkem 5, 5.

Posláním služby je pøedcházet sociálnímu
vylouèení dì tí a mladých lidí specificky
sociálnì znevýhodnì ných a tì ch, kteøí se
ocitli v nepøíznivé sociální situaci.
Poskytováním informací, podpory, odborné
pomoci, prostoru a vybavení, usilujeme
o jejich sociální zaèleòování, o dosažení
samostatnosti k využívání vlastních
schopností a dovedností, o pozitivní zmì nu
v jejich životním stylu. Služba je
poskytována na území Statutárního mì sta
Ostravy.

dobrovolnì , na základì vlastního
rozhodnutí a dle svých individuálních
potøeb.
dùvìra – služby jsou poskytovány
na základì vzájemné dùvì ry a vì domí
uživatelù, že všechny osobní údaje a citlivé
informace získané v rámci poskytování
služby nejsou pøedávány tøetím stranám
bez jejich souhlasu, pøípadnì bez
upozornì ní na skuteènost, že zaøízení je
povinno je poskytnout.

Poèet kontaktù s uživateli
20000
2005
2006

Naše služby jsou urèeny dìtem a mladým lidem ve vìku od 6 – 26 let

10000

ohroženým spoleèensky nežádoucími
jevy
nacházejícím se v nepøíznivé sociální
Principy, které pøi poskytování služby
situaci
uplatòujeme:
primárnì z vylouèených lokalit mì sta,
kteøí se nemohou nebo nechtì jí zapojit
otevøenost - respektujeme uživatele, jeho
do standardních volnoèasových a vzdì osobnost, potøeby a rozhodnutí. Uživatel
lávacích aktivit
má
právobyla
vyjadø
k poskytovaným
ohroženým
nezamì
stnaností
a prakSlužba
v ovat
rocese2008
poskytována pravidelnì
na dvou
místech
v Ostravì
službám. Uplatòujeme rovný pøístup
tickou nezamì stnatelností
ke všem uživatelùm.
ohroženým pøedèasným ukonèením
vzdì lávacích procesù bez kvalifikace
dobrovolnost – uživatelé využívají služeb

0

Cílem služby je orientovaný uživatel
nezávislý na systému sociální ochrany,
schopný využívat pro uplatnì ní se
ve spoleènosti vlastních schopností
a dovedností.
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2007
2008

Místo
Místo aa èas
èas poskytování
poskytování služby
služby vv roce
roce 2008
2008
KDE:
KDE:
Palackého
Palackého 13/49,
13/49, 702
702 99
99 Ostrava
Ostrava –– Pøívoz
Pøívoz
Dìlnická
Dìlnická 387/20,
387/20, 708
708 00
00 Ostrava
Ostrava –– Poruba
Poruba
KDY:
KDY:
Pøívoz
Pøívoz
Poruba
Poruba

Úterý
Úterý -- Pátek:
Pátek:
Úterý
Úterý -- Pátek:
Pátek:

13:00
13:00 –– 18:00
18:00
13:00
13:00 –– 18:00
18:00

Nízkoprahové zarízení
r
pro deti
e a mládež
ž
Nabízíme:
základní poradenství
volnoèasové a preventivní aktivity
zprostøedkovávání kontaktù se
spoleèenským prostøedím
podporujeme neorganizované zájmové
skupiny dì tí a mládeže
Umíme:

Pøíklady dobré
dobré praxe:
praxe:
Pøíklady
Když malý
malý Petr
Petr zaèal
zaèal pravidelnì
pravidelnì
Když
navštìvovat náš
náš nízkopráh,
nízkopráh, opakoval
opakoval už
už
navštìvovat
po druhé
druhé první
první tøídu.
tøídu. Neumìl
Neumìl ani
ani
po
slabikovat aa propadal
propadal skoro
skoro úplnì
úplnì ze
ze
slabikovat
všeho. Za
Za pùl
pùl roku
roku spoleèného
spoleèného úsilí
úsilí aa
všeho.
„školy ètení
ètení hrou“
hrou“ to
to vytáhl
vytáhl zz èisté
èisté pìtky
pìtky vv
„školy
pololetí na
na slušnou
slušnou trojku
trojku zz èeského
èeského jazyka
jazyka
pololetí
na závìreèném
závìreèném vysvìdèení
vysvìdèení za
za první
první
na
roèník.
roèník.
Už po
po nìkolika
nìkolika návštìvách
návštìvách nízkoprahu,
nízkoprahu,
Už
jsme poznali,
poznali, že
že tehdy
tehdy dvanáctiletá
dvanáctiletá
jsme
Kamila, má
má výtvarný
výtvarný talent.
talent. Rodièe
Rodièe se
se o
o její
její
Kamila,
talent pøíliš
pøíliš nezajímají,
nezajímají, není
není to
to pro
pro nì
nì
talent
dùležité. Naše
Naše støedisko
støedisko zaèala
zaèala Kamila
Kamila
dùležité.
navštìvovat pravidelnì
pravidelnì hlavnì
hlavnì pro
pro
navštìvovat
možnost vyzkoušet
vyzkoušet si
si rùzné
rùzné výtvarné
výtvarné
možnost
techniky. V
V pøíštím
pøíštím roce
roce se
se chce
chce pokusit
pokusit
techniky.
uspìt pøi
pøi pøijímaèkách
pøijímaèkách na
na støední
støední výtvarvýtvaruspìt
nou školu.
školu.
nou

poskytnout informace a pomoc v oblasti vzdì lávání, bydlení, rodinných
vztahù, zvyšování kvalifikace, hledání
zamì stnání
poskytnout podnì tné a bezpeèné
prostøedí dì tem, mládeži a mladým
dospì lým k realizaci zájmových aktivit,
pøípadnì školní pøípravy
podpoøit snahu uživatelù získat lepší
výsledky ve vzdì lávání
podpoøit a rozvíjet zájmy a nadání
našich uživatelù

Organizujeme:
jednoduché volnoèasové aktivity
klubového charakteru
s l o ž i t ì j š í v o l n o èa s o v é a k t i v i t y
charakteru zájmových kroužkù
akce, které iniciovali sami uživatelé
a vycházejí z jejich zájmù (vzdì lávací
kurzy, pobytové akce, douèování,
sportovní akce, multikulturní akce,
interaktivní pøednášky, apod.)
akce propagující zaøízení (hudební
festivaly, sportovní turnaje)
dílny, jejichž prostøednictvím jsou
realizovány vlastní projekty uživatelù
Služba je poskytována bezplatnì.

Charakteristika nejèastìji
nejèastìji øešených
øešených problémù
problémù vv rámci
rámci poskytování
poskytování služby
služby vv roce
roce 2008
2008
Charakteristika
douèování školákù
školákù aa støedoškolákù
støedoškolákù vv prùbìhu
prùbìhu školního
školního roku
roku
douèování
douèování školákù
školákù –– pøíprava
pøíprava na
na komisionální
komisionální zkoušení
zkoušení nutné
nutné pro
pro postup
postup
douèování
do vyššího
vyššího roèníku
roèníku ZŠ
ZŠ o
o prázdninách
prázdninách
do
zprostøedkovávání krátkodobého
krátkodobého zamìstnání
zamìstnání (brigád)
(brigád) støedoškolákùm
støedoškolákùm
zprostøedkovávání
pomoc ss øešením
øešením administrativy
administrativy pøi
pøi pøestupu
pøestupu na
na jiný
jiný typ
typ støední
støední školy
školy
pomoc
pomoc orientovat
orientovat se
se vv systému
systému dalšího
dalšího vzdìlávání
vzdìlávání uživatelùm,
uživatelùm, kteøí
kteøí ukonèili
ukonèili
pomoc
pøedèasnì studium
studium na
na støední
støední škole
škole nebo
nebo nenastoupili
nenastoupili na
na vyšší
vyšší typ
typ školy
školy
pøedèasnì
Nízkoprahové za
zarízení
ízení pro d
deti
ti a mláde
mládež
pomoc pøi
pøi zjišování
zjišování informací
informací o
o možnosti
možnosti plánovaného
plánovaného rodièovství
rodièovství
pomoc
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Obcanská poradna SPOLEcNc-JEKHETANE
V roce 2008 byla služba odborného sociálního poradenství poskytována na dvou
místech v Ostravì, v komunitním centru na Palackého ulici v Pøívoze a na Dìlnické ulici
vPorubì. Od srpna 2008 jsme otevøeli, s finanèní podporou Olomouckého kraje a Mìsta
Šumperk, detašované pracovištì služby v Šumperku (Olomoucký kraj) na Jesenické
ulici. Od roku 2005 je naše obèanská poradna èlenem Asociace obèanských poraden
ÈR. Služba byla v roce 2008 zajišována celkem tøemi odbornými sociálními pracovníky
s pracovním úvazkem celkem 2,5.
Posláním služby je usilování o to, aby
obèané znali svá práva a povinnosti, byli
schopni vyjádøit své životní potøeby, hájit
svá práva a oprávnì né zájmy, mì li oporu
v legislativì , byli informovaní o dalších
sociálních službách a umì li se v nich
orientovat. Obèanská poradna SPOLEÈNÌ
– JEKHETANE usiluje o to, aby obèané,
kteøí její služby využijí, umì li øešit svou
nepøíznivou životní situaci sami nebo
s minimální oporou. Služba je poskytována
na území Statutárního mì sta Ostrava a na
území Mì sta Šumperk.
Cílem služby je zvýšení uživatelova
právního vì domí, samostatnosti, znalostí
a dovedností tak, aby byl schopen dle svých
m o ž n o s t í øe š i t s a m o s t a t n ì s v o u
nepøíznivou životní situaci. Iniciovat zmì ny
v legislativì prostøednictvím Asociace
obèanských poraden ÈR.
Služba je urèena osobám starším 15 let
v nepøíznivé sociální situaci.
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Principy, které pøi poskytování služby
uplatòujeme jsou následující:
Diskrétnost - žádné informace o tom, že
uživatel poradnu navštívil, ani co bylo
dùvodem navštívení poradny není bez
výslovného souhlasu uživatele øeèeno
nikomu mimo obèanskou poradnu.
Uživatel mùže vystupovat anonymnì ,
poradci jsou vázáni mlèenlivostí, není-li
to v rozporu s platnými právními pøedpisy.
Bezplatnost - poskytování služeb
obèanského poradenství je bezplatné
Nestrannost - služby obèanské poradny
jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu
rasy, pohlaví, sexuální orientace,
politické pøíslušnosti, svì tonázorové
orientace, sociálního statusu a zdravotního omezení – pokud toto samotné
neznemožòuje poskytnutí služby.
Nezávislost - obèanská poradna poskytuje
uživatelùm služby nezávisle na státních
nebo jiných organizacích, které poradnu
finanènì podporují nebo dotují.
Podpora samostatnosti - obèanská
poradna vede a motivuje uživatele služby
k tomu, aby se nauèil svùj problém øešit
samostatnì a co s nejmenší oporou.

Místo a èas poskytování služby v roce 2008
KDE:
Palackého 49, 702 99 Ostrava – Pøívoz
Dìlnická 387, 708 00 Ostrava – Poruba
Bulharská 1/229, 787 01 Šumperk
KDY:
Ostrava - Pøívoz
Pondìlí, Støeda:9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
(pøednostnì pro objednané)
Úterý, Pátek: 9:00 – 12:00
Ètvrtek: 9:00 – 12:00 (pøednostnì pro
objednané)
Ostrava - Poruba
Úterý, Ètvrtek: 9:00 – 12:00 (pøednostnì pro
objednané)
Šumperk
Pondìlí, Støeda:9:00 – 12:0013:00 – 16:00
Úterý: zavøeno12:00 – 16:00 (pøednostnì
pro objednané)
Ètvrtek:9:00 – 12:00
zavøeno

Poèet kontaktù s uživateli

1000

2005
2006

500
2007
0

2008

ca
Umíme uživatelùm poradit zejména
v tìchto oblastech:
Práva a povinnosti v rodinných a mezilidských vztazích (výživné, návrh
na rozvod manželství, svì øení dì tí do péèe, atd.)
právní systém a ochrana
sociální pomoc, sociální dávky
dluhová problematika, osobní bankrot
pracovnì – právní problematika
pojištì ní (sociální, zdravotní)
ochrana spotøebitele
zdravotnictví
školství
soudní øízení, apod.

cNc-

Pomáháme uživatelùm s vypisováním
rùzných formuláøù, se sepisováním
žádostí, stížností, smluv, návrhù k
soudním rozhodnutím, žalob, aj.
Zajiš ujeme doprovod na jednání s úøady,
soudy, zamì stnavateli i jinými organizacemi.
Poskytujeme kontakty na jiné organizace
a služby. Poøádáme pro uživatele
osvì tové a vzdì lávací aktivity, rozšiøujeme
informaèní letáky a brožury, poøádáme
besedy na rùzná témata pro naše
uživatele i pro rùzné profesní skupiny.

Charakteristika nejèastìji øešených problémù v rámci poskytování služby v roce 2008
V roce 2008 využilo služeb obèanské poradny v Ostravì celkem 636 uživatelù, z toho 430
bylo prvokontaktù. Služby poradny využilo 383 žen, 230 mužù, 21 pøípadù, kdy pøišlo
více uživatelù najednou (partnerské dvojice) a 2 organizace. Za celý rok bylo
uskuteènìno 813 konzultací a bylo zodpovìzeno 856 dotazù. Nejèastìji využili uživatelé
možnosti osobní návštìvy v poradnì – 645 návštìv. Neèastìjšími øešenými problémy
bylo zadlužení – podávání návrhù na povolení oddlužení (typologie problémù –
obèanské soudní øízení a finanèní a rozpoètová problematika), dále oblast bydlení
a pracovnì – právní vztahy a zamìstnanost.
Služba byla využívána rovnomìrnì pøíslušníci romského etnika i majoritou, dochází tak
k podpoøe vzájemných kontaktù.
Od 1. 8. do 31. 12. 2008 bylo na detašovaném pracovišti obèanské poradny v Šumperku
uskuteènìno celkem 84 konzultací a zodpovìzeno 90 dotazù. Služby poradny využilo 79
Ob nská poradna SPOLEcN
Obcanská
SPOLE
SPOLEcNc-JEKHETANE
c-JEKHETANE
JEKHETANE
uživatelù, z toho 51 žen, 21 mužù, 1 organizace. Nejvíce byla využívána možnost
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300.000,nìkolika
vìøitelùm. Obrátil se
a splòuje další zákonem o osobním bankrotu
Obcanská poradna
SPOLEcNc-JEKHETANE
uhradit dlužnou èástku ve výši cca Kè
zaplatit minimálnì 30% všech svých dluhù
byl rozdìlen na polovinu. Pavel musí
Jelikož má Pavel stabilní pøíjem, je schopen
návštìvy v poradnì – 37 pøípadù, 25 e-mailových dotazù, 21 telefonických dotazù a 1
návštìva poradce v bytì uživatele. Vysoký poèet telefonických a e-mailových dotazù
poukazuje
že poradna
formou pracovníka,
dostupná i pro
uživatelùm
ze
dìtmi
muselna
jít skuteènost,
bydlet na ubytovnu.
Jeho je touto
poradenského
podání návrhu
vzdálenìjšího
okolí
mìsta
Šumperka.
když bylo pozdì. Kvùli dluhùm pøišli o byt a s
dluhù mu již nezbývalo, rozhodl se, na radu
zaèala pùjèovat. Pavel se to dozvìdìl, až
dlužné èástky sráženy, a na splátky dalších
oblastí
finanèní (starobní
a rozpoètová
problematika
– zejména
Nejèastìji
rodinné
úèty,øešenou
vše propila
a tak sibyla
na živobytí
dùchod),
ze kterého již
byly nìjaké
problematika
dluhù,
dále
pak
bydlení
–
práva
a
povinnosti
pronajímatele
nájemce
se spoleènými penìzi, ale místo, aby platila
již nìkolik let a mìl pomìrnì a malý
pøíjem
a pracovnì
právní
vztahy
a zamìstnanost
– práva
a povinnosti
zamìstnance
manželství
rodinu
zadlužila
– hospodaøila
Vzhledem
ke skuteènosti,
že Pavel
neplatil dluhy
a zamìstnavatele. Dluhová problematika zahrnuje jak primární prevenci (informace
o tom,jejak
vybírat pùjèku,
na co
si dát pozor,
jak
si spoèítat,
zda pùjèka
neohrozí
rodinný
rozvedený
otec tøí dìtí.
Rozvedl
se,
starobního
dùchodu.
V poradnì
jsme
rozebírali
splátkových
rozpoèet), dále sekundární prevenci (domlouvání
èást senových
jich provádí
pøímo kalendáøù
srážkou zpøi
jeho
nesplácení závazkù, jednání s exekutory, apod.).
proto na naši poradnu. Má již nìkolik exekucí,

na dveøe klepat nebudou.
plácet, ale mùže klidnì spát, exekutoøi mu už
00,- na živobytí a bydlení. Pavel bude teï 5 let
Pavel byl úspìšný, oddlužení mu bylo soudem
esti konzultacích bylo možné návrh podat.
nformace pro zpracování návrhu k soudu. Po
teré si Pavel peníze pùjèoval a doplnit další
luhù, zkompletovat dokumentaci, na základì
nìmu. Bylo nutné zjistit aktuální výši jeho
návrhu k soudu a všech nutných podkladù
omohl Pavlovi s pøípravou a podáním složitého
Poradenský pracovník naší obèanské poradny
stanovené podmínky, mùže návrh podat.

Spolupráce Obèanské poradny SPOLEÈNÌ-JEKHETANE s Asociací obèanských
poraden ÈR. V prùbìhu roku 2008 se odborní pracovníci spolupodíleli na realizaci dvou
projektù – „Spotøebitelské poradenství“ a „Dluhové poradenství“, jejichž nositelem
byla Asociace obèanských poraden ÈR. Cílem projektù byla plošnì zlepšovat
informovanost uživatelù služby o dané problematice.

Pøíklad dobré praxe:
Pavel je rozvedený otec tøí dìtí. Rozvedl se,
protože jeho žena hodnì pila. Ta bìhem
manželství rodinu zadlužila – hospodaøila
se spoleènými penìzi, ale místo, aby platila
rodinné úèty, vše propila a tak si na živobytí
zaèala pùjèovat. Pavel se to dozvìdìl, až
když bylo pozdì. Kvùli dluhùm pøišli o byt a s
dìtmi musel jít bydlet na ubytovnu. Jeho
manželka skonèila v komunitì
bezdomovcù. Majetek, tedy hlavnì dluhy,
byl rozdìlen na polovinu. Pavel musí
uhradit dlužnou èástku ve výši cca Kè
300.000,- nìkolika vìøitelùm. Obrátil se
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proto na naši poradnu. Má již nìkolik exekucí,
èást se jich provádí pøímo srážkou z jeho
starobního dùchodu. V poradnì jsme rozebírali
nìkolik možností, jak lze dluhy vyøešit.
Vzhledem ke skuteènosti, že Pavel neplatil dluhy
již nìkolik let a mìl pomìrnì malý pøíjem
(starobní dùchod), ze kterého již byly nìjaké
dlužné èástky sráženy, a na splátky dalších
dluhù mu již nezbývalo, rozhodl se, na radu
poradenského pracovníka, pro podání návrhu
na povolení oddlužení.
Jelikož má Pavel stabilní pøíjem, je schopen
zaplatit minimálnì 30% všech svých dluhù
a splòuje další zákonem o osobním bankrotu

stanovené podmínky, mùže návrh podat.
Poradenský pracovník naší obèanské poradny
p
pomohl Pavlovi s pøípravou a podáním složitého
návrhu k soudu a všech nutných podkladù
k nìmu. Bylo nutné zjistit aktuální výši jeho
d
dluhù, zkompletovat dokumentaci, na základì
které
si Pavel peníze pùjèoval a doplnit další
k
iinformace pro zpracování návrhu k soudu. Po
š
šesti
konzultacích bylo možné návrh podat.
Pavel byl úspìšný, oddlužení mu bylo soudem
povoleno. Z pøíjmu Kè 11. 000,- mìsíènì mu po
úhradì splátek vìøitelùm zùstane cca Kè 8.
2
200,- na živobytí a bydlení. Pavel bude teï 5 let
ssplácet, ale mùže klidnì spát, exekutoøi mu už
na dveøe klepat nebudou.

Terénní programy SPOLECNE-JEKHETANE
Místo a èas poskytování služby v roce 2008
Služba byla v roce 2008 poskytována
v terénu zejména v lokalitách OstravaPøívoz, Radvanice a Bartovice, Muglinov
a Poruba.
KDY:
Pondìlí – Ètvrtek: 8:00 – 12:00
16:00
Pátek: 8:00 – 12:00

13:00 –

Centrálním zázemím pro službu terénních programù je komunitní centru na Palackého
ulici v Ostravì-Pøívoze. V roce 2008 byla služba zajišována celkem tøemi odbornými
sociálními pracovníky s pracovním úvazkem 2,5.

Posláním služby je poskytování terénních
sociálních služeb osobám v nepøíznivé
sociální situaci, které nejsou schopny øešit
své problémy vlastními silami. Služba
prostøednictvím poskytování rad a informací, doprovázení a vzdì lávání usiluje o to,
aby byli uživatelé schopni øešit své
problémy sami, znali svá práva a povinnosti
a byli si vì domi dùsledkù svého chování.
Služba je poskytována v pøirozeném
prostøedí uživatelù, na území Statutárního
mì sta Ostravy.

uživatel s povì domím o svých právech
a povinnostech
Principy, které pøi poskytování služby
uplatòujeme:
respektování klienta (jeho osobnosti, potøeb
a rozhodnutí)
rovný pøístup ke všem uživatelùm
ochrana práv uživatele služeb

Cílem služby je:

komplexní pøístup k øešení problémù

samostatný uživatel, který je schopen øešit
své problémy vlastním úsilím

individuální pøístup k uživatelùm služeb
podpora nezávislosti uživatelù

uživatel nezávislý na systému sociální
ochrany

podpora sociálního zaèleòování

uživatel zodpovì dný za svá rozhodnutí

diskrétnost
odbornost, pružnost a odpovì dnost
pracovníkù

2007

uživatel, který má pøístup ke zdrojùm
spoleènosti (vzdì lání, práce, infrastruktura…)

2008

sociálnì zaèlenì ný uživatel

Poèet
Poèet kontaktù
kontaktù ss uživateli
uživateli
Pøívoz,
1000 Radvanice a Bartovice, Muglinov

2005
Služba byla v roce 2008 poskytována

2006

500

0

transparentnost poskytovaných služeb
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nouzi a pobírala dávky státní sociální
na pùl cesty. V dobì podání žádosti nebyla
Terénní Rodina
programy
SPOLECNE-JEKHETANE
stavu.
paní
M. navíc byla v hmotné
k projednáni vedoucímu pracovníkovi Domu
a dùm byl ve velmi špatném technickém
žádosti. Vyplnìná žádost byla postoupena
lém
domì
byl
odpojen
elektrický
proud
na DNPC a317
pomohl
ji s vyplnìním
vstupní
Služba terénních programù byla v roce 2008 poskytnuta
uživatelùm
z toho bylo
208
obývala
pouze
ona
s
5
nezletilými
dìti.
V
cezájem
a
tak
ji
terénní
pracovník
doprovodil
žen a 29 anonymních uživatelù. S tìmito uživateli probìhlo 710 kontaktù, 1354
M.
bydlela v(každá
domì zapoèatá
o tøech podlažích,
kterýNejèastìjší
(DNPC).
Paní s
M.uživateli
projevilaslužby
o totoprobíhal
bydlení
intervencí
pùlhodina).
kontakt
protože
to
souèasné
je
nevyhovující.
Paní
o
možnosti
bydlení
v
Domì
na
pùl
cesty
v bytì uživatelù a to 315 kontaktù ze všech. Nejèastìjší úroveò (forma) poskytované
M.
s
tím,
že
chce
najít
nové
bydlení,
Terénní
pracovník
paní
M.
informoval
služby byla rada a to 246 kontaktù ze všech. Nejèastìji øešená problematika byla z oblas-

pomáhal pøi øešení ostatních problémù.
potom nadále spolupracoval s Paní M.
mohla ihned nastìhovat. Terénní pracovník
volnila buòka se dvìma pokoji. Paní M. se
z Domu na pùl cesty s dobrou zprávou, že se
obsazená. Po 3 mìsících se paní M. ozvali
epøijatelné a zaøízení pro matky v tísni byla plnì
Bohužel, ubytovny byly pro matku finanènì

ti bydlení a to 148 kontaktù ze všech intervencí.
podpory.
Manžel
paní problémem
M. a zároveò
otec
Problematika bydlení byla v roce 2008 nadále
neèastìji
øešeným
našich
uživatelù. Problematika bydlení pøedstavuje 21 % ze všech øešených problémù. V této
oblasti jsme nejèastìji øešili hledání nového bydlení pro uživatele (mnoho uživatelù
bydlí na ubytovnách anebo ubytování hledají). Dále se øeší problémy spojené s technickým stavem bytù, dluhy na nájmech a zejména odprodej mìstských bytù do osobního vlastnictví.

Domì na pùl cesty žádná volná místa. Terénní

V oblasti rodiny a dìtí øešila služba terénních programù v roce 2008 problémy spojené
zejména s podporou zdraví (oèkování dìtí, pøihlášení k lékaøi a pravidelné návštìvy
lékaøe). V souvislosti se zmínìnou problematikou byl vytvoøen a distribuován leták s tématem oèkování. Mezi další øešené problémy patøilo zpracování žádostí o uvolnìní z ústavní péèe, mediace mezi manželi bìhem rozvodu, výživné dìtí, výživné neprovdané
matky, doprovod do pedagogicko psychologické poradny a informování v oblasti
zdravého zpùsobu života a zajištìní jednorázové humanitární pomoci (zejména
obleèení).
V oblasti rodiny a dìtí probìhlo v roce 2008 více jak 104 kontaktù.
Pøíklad dobré praxe:
Terénní pracovník služby byl osloven paní
M.
s tím, že chce najít nové bydlení,
protože to souèasné je nevyhovující. Paní
M. bydlela v domì o tøech podlažích, který
obývala pouze ona s 5 nezletilými dìti. V celém domì byl odpojen elektrický proud
a dùm byl ve velmi špatném technickém
stavu. Rodina paní M. navíc byla v hmotné
nouzi a pobírala dávky státní sociální
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podpory. Manžel paní M. a zároveò otec
nezletilých dìtí byl ve výkonu trestu.
Terénní pracovník paní M. informoval
o možnosti bydlení v Domì na pùl cesty
(DNPC). Paní M. projevila o toto bydlení
zájem a tak ji terénní pracovník doprovodil
na DNPC a pomohl ji s vyplnìním vstupní
žádosti. Vyplnìná žádost byla postoupena
k projednáni vedoucímu pracovníkovi Domu
na pùl cesty. V dobì podání žádosti nebyla

v Domì na pùl cesty žádná volná místa. Terénní
pracovník tedy spoleènì s paní M. pokraèovali
intenzivnì v hledání nového bydlení pro rodinu.
Bohužel, ubytovny byly pro matku finanènì
n
nepøijatelné a zaøízení pro matky v tísni byla plnì
obsazená. Po 3 mìsících se paní M. ozvali
z Domu na pùl cesty s dobrou zprávou, že se
u
uvolnila buòka se dvìma pokoji. Paní M. se
mohla ihned nastìhovat. Terénní pracovník
potom nadále spolupracoval s Paní M.
a pomáhal pøi øešení ostatních problémù.


















































OZNAÈUJÍ VÌ K, COŽ UVEDLO 86 PROCENT ÚÈASTNÍKÙ VÝZKUMU. V POMYSLNÉM ŽEBØÍÈKU DÙVODÙ
PRACOVNÍ DISKRIMINACE PODLE LIDÍ NÁSLEDUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV ÈI POSTIŽENÍ (72 PROCENT),
TÌ HOTENSTVÍ A MATEØSTVÍ (69 PROCENT), RASOVÝ ÈI ETNICKÝ PÙVOD (61 PROCENT), POHLAVÍ (55
PROCENT) A RODINNÝ STAV (48 PROCENT). (Agentura stem)
Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz 24.04.2009

POSLANCI VYŠKRTLI ANTIDISKRIMINAÈNÍ ZÁKON Z PROGRAMU
Zdroj: http://www.mediafax.cz 4.2.2009

“POSLANCI OPÌ T ODLOŽILI ANTIDISKRIMINAÈNÍ ZÁKON”
Zdroj: www.CT24.cz 15.5.2009

ANTIDISKRIMINAÈNÍ ZÁKON BYL SCHVÁLEN
Zdroj: http://www.lidovky.cz Pátek, 4. záøí 2009

Beru vás. Pøijï te
a sepíšeme
spolu smlouvu.

Mám zájem pro
vás pracovat ...

Mluvili jsme spolu.
Mám pro vás
zaèít pracovat.

Aha... Lituji, ale
to místo už je
obsazené...

Hledám práci.
Nemáte náhodou
volné místo?

Ano, mùžete
ihned nastoupit.

PRÁCE

Projekty realizované v roce 2008

.
.
.
.
.

Rozvojové projekty v roce
2008
Podpurné aktivity a malé
projekty
Zajímavé prázdniny
romským detem 2008
KLUB-KO klub otevrenosti
a komunikace
SPOLU TO DOKáZEME !
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Projekty realizované v roce 2008
Kromì registrovaných sociálních služeb,
které jsou z podstatné èásti dotované
Ministerstvem práce a sociálních vì cí,
realizuje naše organizace další aktivity
na základì projektù, dotovaných také jinými
dárci.
Naše projekty jednak èásteènì doplòují
a rozvíjejí již poskytované sociální služby
a finanèní prostøedky na nì získané slouží
k dofinancování provozních nákladù
nezbytnì nutných pro jejich zachování,
jednak se jedná o projekty zamì øené
na vzdì lávací a podpùrné aktivity vì tšinou
zamì øené na dì ti a mládež prioritnì žijící
v sociálnì vylouèených lokalitách Ostravy.

Projekty podpoøené v roce 2008
Statutárním mìstem Ostrava
V roce 2008 realizovala naše organizace
celkem 6 projektù, které byly podpoøeny
Statutárním mì stem Ostrava. Jednalo se
o projekty zamì øené jednak na zajištì ní
provozu a zároveò na zvyšování kvality již
poskytovaných registrovaných sociálních
služeb a jednak o projekty zamì øené
na práci s pøedškolními dì tmi a jejich rodièi
žijícími v sociálnì vylouèených lokalitách
Ostravy.
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Projekty zamìøené na zajištìní provozu
sociálních služeb
C íl em r ealizovaných projektù „NEVO
DROM (NOVOU CESTOU)“, „Obèanské
p o r a d n y S P O L E È N Ì - J E K H E TA N E “
a „Terénní programy-stì žejní služba
v oblasti sociální péèe“ bylo zajištì ní
provozu a zároveò kvality již poskytovaných
tøí registrovaných sociálních služeb. Díky
finanèní podpoøe Statutárního mì sta
Ostrava se podaøilo v roce 2008 udržet bez
omezení provoz všech tøí registrovaných
sociálních služeb.
Projekty zamìøené na práci s pøedškoláky a jejich rodièi
V oblasti sociální práce s mladými rodinami
žijícími v sociálnì vylouèených lokalitách
v Ostravì -Pøívoze má naše organizace
zkušenost již od roku 2005, kdy jsme se
poprvé pokusili o systematickou vzdì lávací
práci zamì øenou na malou skupinu
pøedškolákù a zároveò na skupinu jejich
matek. Pro pomì rnì znaèný ohlas
na realizaci projektu v komunitì jsme
èinnosti nepøerušili a hledali jsme pro nì
zdroje financování.
Na pøedcházející práci jsme navázali
tøíletým projektem s názvem „KAMAS KE
TUMENDE! CHCEME MEZI VÁS!“ (20082010), jehož cílem bylo pomoci romským

projekty realizované v roce 2008
Pøíklad dobré praxe:
Adam zaèal navštìvovat adaptaèní
výchovnì vzdìlávací program kontaktního
støediska Klubko v Pøívoze ve vìku pìti let.
V porovnání s dìtmi stejného vìku
navštìvující mateøskou školu mìl Adam
problémy v komunikaci, chybìly mu
základní hygienické návyky, neznal
základní barvy, neumìl správnì uchopit
tužku, neznal celé své jméno, nedokázal
pojmenovat domácí zvíøata. Adam se
po roce zlepšil ve výslovnosti a jeho slovní
zásoba v èeštinì se slušnì rozvinula,
zejména díky logopedické péèi
zajišovanou v našem støedisku.
Za
her, cvièení
cvièení
Za pomocí
pomocí didaktických
didaktických her,
z
a
j
i
š

o
v
a
n
o
u
v
n
a
š
e
m
s
t
ø
e
disku.
a nových podnìtù se nauèil rozeznávat
základní barvy, poznávat èísla, orientovat
se v prostoru, jeho znalosti byly
srovnatelné se stejnì starými dìtmi. Adam
pojmenovat
domácí
zvíøata.
se
se
v dalším roce
úspìšnì
zaøadilAdam
do první

pøedškolákùm z lokalit adaptovat se co
nejlépe na budoucí školní vzdì lávání
a napomoci tak jejich budoucí školní
úspì šnosti. V rámci tohoto projektu jsme
kromì soustavné výchovné, vzdì lávací
a sociální práce se skupinou pøedškolákù
a jejich rodièù navázali spolupráci se
základními a mateøskými školami v okolí.
V roce 2008 byly projekty zamì øené
na zøízení malého støediska pro práci
s pøedškolními dì tmi ze sociálnì
vylouèených lokalit s názvem „KLUB-KO
klub otevøenosti a komunikace“ a „KLUBK O M u g l i n o v s k á 8 3 “ p o d p o øe n y

Rozvojové projekty v roce 2008
Rozvojový projekt „Rovný pøístup ke
zdrojùm spoleènosti 2008“
Základní ideou projektu „Rovný pøístup ke
z d r o j ù m s p o l e èn o s t i 2 0 0 8 “ b y l o
odstraòovat a preventivnì pùsobit proti
s o c i á l n í m u v y l o u èe n í s o c i á l n ì
znevýhodnì ných obèanù pøíslušejících
k etnické skupinì Romù žijících v lokalitách,
kde má naše organizace vybudováno
zázemí nebo, kde se s budováním zázemí

Statutárním mì stem Ostrava. V rámci
realizace tì chto projektù byla vybudována
tøi malá støediska na Palackého ulici
v Pøívoze, na Pátovì ulici v Radvanicích
a na Muglinovské ulici v Muglinovì . Ve spolupráci s Mì stským obvodem Slezská
Ostrava bylo úplnì novì zrekonstruováno
a vybaveno støedisko na Muglinovské ulici.
Na podzim roku 2008 se nám podaøilo
s l u ž b u , k t e r o u s t øe d i s k a d ì t e m
a jejich rodièùm poskytují zaregistrovat jako
sociálnì aktivizaèní službu pro rodiny
s dì tmi.

pro poskytování služeb poèítá. Jednalo se
o rozvojový projekt, jehož prostøednictvím
se nám podaøilo v lokalitách, kde naše
organizace pùsobí, rozvinout kapacity
zejména tì ch služeb, které nemohly být
financovány ze státního rozpoètu jako
služby sociální a souèasnì jsme realizací
projektu posílili a zkvalitnili poskytování již
zavedených služeb sociálních.
Projekt byl v roce 2008 podpoøen Radou
vlády ÈR pro záležitosti romské komunity.
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Projekty realizované v roce 2008
Rozvojový projekt „Obèanská poradna v
Šumperku“
Cílem rozvojového projektu bylo rozšíøení
èinnosti služby obèanské poradny do Olomouckého kraje. Po dohodì se zástupci
Mì sta Šumperk a kompetentními úøedníky
Krajského úøadu Olomouckého kraje jsme
pøistoupili k otevøení detašovaného
pracovištì naší obèanské poradny
v Šumperku. V prùbì hu roku 2008 se nám
podaøilo obnovit èinnost obèanské poradny
v Šumperku, pùvodnì provozované
O b è a n s k ý m s d r u ž e n í S AV O R E ,
na adrese Jesenická 61 a rozšíøit její
èinnosti o komplexní pracovnì – právní
poradenství a aktivity v oblasti vyhledávání,
pøípadné zprostøedkování zamì stnání pro
obtížnì zamì stnatelné uživatele služby,
zejména pøíslušníky romských komunit.

do 15-ti let ze tøí ostravských
lokalit
uskuteènì ný v roce 2008 na Ostravici
za finanèní podpory Ministerstva školství,
mládeže a tì lovýchovy.
KLUB-KO klub otevøenosti a
komunikace
Støedisko sociálnì aktivizaèní služby
KLUB-KO kontaktní støedisko na Pátovì
ulici v Radvanicích jsme pùvodnì zaèali
budovat ve spolupráci s Mì stským
obvodem Radvanice a Bartovice už v roce
2007. V roce 2008 jsme naplno zaèali
s aktivitami ve støedisku mimo jiné také díky
finanèní podpoøe od Mì stského obvodu
Radvanice a Bartovice.

Podpùrné aktivity a malé projekty
Naše organizace poøádala v prùbì hu roku
2008 øadu podpùrných aktivit zamì øených
zejména na podporu smysluplného trávení
volného èasu dì tí žijících v sociálnì
vylouèených lokalitách v Ostravì . Za tímto
úèelem jsme organizovali výlety, kulturní
aktivity a sportovních akcí.

SPOLU TO DOKÁŽEME!
„Spolu to dokážeme!“ byl náš dvouletý
projekt (2006-2008), jehož hlavním cílem
byla spolupráce majority a romské minority
na pøibližování spoleèných a rozdílných
znakù obou kultur majoritì .
Realizací
projektu byla dána pøíležitost etnicky
smíšené skupinì støedoškolákù nauèit se
poznávat se navzájem a prostøednictvím
vzájemné spolupráce pøedat poznané
o Romech vrstevníkùm z majority. Více se
d o èt e t e n a w e b o v ý c h s t r á n k á c h
http://www.spolu.jekhetane.cz/.

Zajímavé prázdniny romským dìtem
2008
Nejúspì šnì jší malou akcí byl již tradiènì
letní prázdninový pobyt pro 30 dì tí ve vì ku

P r o j e k t b y l p o d p o øe n f i n a n èn í m i
mechanizmy EHP Norsko v rámci
Globálního grantu, administrovaného
Nadací rozvoje obèanské spoleènosti.

Projekt byl v roce 2008 podpoøen
Olomouckým krajem.
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CO SI O TOM MYSLÍŠ ?

„.....................................................................................................................................”

Aaaa, Rom - musím ho hlídat
Skvì lé, nedívá se...

Tentokrát díky mì nic neukradl...

Chi chi chi

Lidské zdroje a struktura organizace
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lidské zdroje a struktura organizace
Shromáždìní èlenù

Výbor obèanského
sdružení

Vedoucí manažer
Technický personál
- Ekonomika
- Administrativa
- Údržba a úklid

Manažer služeb

Koordinátoøi
projektù
+
Specializované
projektové týmy

Obèansk? poradna

Terénní programy

pracovištì v Ostravì
- Palackého 49
- Dìlnická 20

zázemí služby v Ostravì
- Palackého 49

pracovištì v Šumperku
- Jesenická 61

Odborný personál

Odborný personál
- vedoucí OP
- poradenští pracovníci
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- vedoucí TP
- terénní pracovníci

Nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mládež

Klub-ko kontaktní støedisko

pracovištì v Ostravì
- Palackého 49
- Dìlnická 20

pracovištì v Ostravì
- Palackého 49
- Dìlnická 20
- Muglinovská 83

Odborný personál

Odborný personál

- vedoucí NZDM
- poradenští pracovníci
- pedagogièt?pracovn?ci

- vedoucí støediska
- poradenští pracovníci
- pedagogièt?pracovn?ci

lidské zdroje a struktura organizace

V roce 2008 zamìstnávala naše organizace celkem 14 osob s pøepoèteným pracovním
úvazkem 13,75.

Služba-èinnost

Pracovní pozice

Vedení organizace

Vedoucí manažer
Manažer služeb
Vedoucí pedagog služby

Nízkoprahové
zaøízení pro dìti a
mládež SPOLEÈNÌ- Sociální pracovník
JEKHETANE
Pracovník v sociálních
službách
Asistent pedagoga
Obèanská poradna Vedoucí pracovník
SPOLEÈNÌslužby
JEKHETANE
Odborný poradenský
pracovník
Terénní programy
Vedoucí pracovník
SPOLEÈNÌslužby
JEKHETANE
Terénní sociální
pracovník
KLUB-KO kontaktní Odborný poradenský
støedisko
pracovník
Asistent pedagoga

Poèet
zamì stnancù
1
1
1

Pracovní úvazky

1
1

0,2
1,0

4
1

4,0
0,5

3

2,5

1

0,5

2

2,0

1

0,75

1

1,0

0,5
0,5
0,3
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Další vzdìlávání odborných zamìstnancù
V únoru 2008 ukonèili dva asistenti pedagoga
nízkoprahového zaøízení vzdì lávací kurz
(120 hodin), který byl zamì øen na rozvoj
funkèní gramotnosti romské mládeže. Kurz
byl realizován Moravskoslezským krajem
v r á m c i p r o j e k t u T E R N E È H AV E
podpoøeného v OP RLZ finanèními
prostøedky EU.
Dva asistenti pedagoga z realizaèního týmu
ukonèili zaèátkem èervna 30-ti hodinový
akreditovaný kurz speciálnì pedagogického
minima. Kurz je akreditován MŠMT a byl
poøádán vzdì lávací agenturou Pragoversa,
o. p. s. v Praze.
Dva sociální pracovníci služby obèanské
poradny a terénních programù ukonèili v roce
2008
dvouletý kurz k zavádì ní standardù kvality
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sociálních služeb do praxe, který byl pod
názvem Q Ostrava poøádán Statutárním
mì stem Ostrava ve spolupráci se
Slezskou Diakonií.
V rámci spolupráci obèanské poradny
s Asociací obèanských poraden ÈR se
odborní poradenští pracovníci služby
úèastnili nì kolika vzdì lávacích akcí
zamì øených na dluhové poradenství,
insolvenèní zákon, informaèní databáze,
apod.
Pì t odborných pracovníkù služby
terénních programù, nízkoprahového
zaøízení a kontaktních støedisek
absolvovalo 100 hodinový kurz sociálnì
právní ochrany dì tí, který poøádala
vzdì lávací agentura CC Systems a. s.,
Hodonín.

Hlášení Dopravního podniku Ostrava a.s.
„NAZDAR LIDI, UŽ TØI ROKY NEMUSÍM PRACOVAT.
NEDÁVEJTE SI DÁL POZOR NA SVÉ OSOBNÍ VÌ CI,
A SE MÁM POØÁD DOBØE. DÍKY – VÁŠ KAPSÁØ.“
Zdroj: Zpravodaj Dopravního podniku Ostrava 1/2009

JEN PRO SLUŠNÉ

PRO ROMY

Spolupracující organizace
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spolupracující organizace
Obèanská sdružení a obecnì prospìšné
spoleènosti:
Centrom, o. s., Ostrava
Renarkon, o. p. s., Ostrava
Obèanské sdružení Vzájemné soužití,
Ostrava
Obèanské sdružení Fond ohrožených
dì tí, Ostrava
R-mosty, o. s., Praha
Asociace obèanských poraden ÈR,
Praha
Veøejné instituce:
Agentura pro sociální zaèleòování
v romských lokalitách, Úøad vlády ÈR
Krajský úøad Olomouckého kraje, odbor
sociálních vì cí, oddì lení sociálních
služeb – PhDr. Renata Köttnerová
(koordinátor romských poradcù)
Krajský úøad Moravskoslezského kraje,
odbor sociálních vì cí, oddì lení
sociálních služeb – Mgr. Daniel Vrána
(koordinátor romských poradcù)
Statutární mì sto Ostrava, Mì stský
obvod Moravská Ostrava a Pøívoz
Statutární mì sto Ostrava, Mì stský
obvod Slezská Ostrava
Statutární mì sto Ostrava, Mì stský
obvod Radvanice a Bartovice
Magistrát Statutárního mì sta Ostrava,
odbor sociálních vì cí a zdravotnictví,
oddì lení sociální prevence – Bc. Lýdia
Poláèková (koordinátor pro romskou
menšinu)
Úøad mì stského obvodu Moravská
Ostrava a Pøívoz, Odbor sociálních vì cí,
Oddì lení sociálnì -právní ochrany dì tí –
Dušan Èerveòák (romský asistent)
Úøad mì stského obvodu Radvanice
a Bartovice, odbor sociálních vì cí
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Mì stský úøad Šumperk, odbor sociálních
vì cí a zdravotnictví
Centrum sociálních služeb Ostrava,
pøíspì vková organizace - Dùm na pùl
cesty
Policie È eské Republiky, Mì stské
øeditelství Ostrava
Muzeum romské kultury, Brno
Vzdìlávací instituce:
Ostravská univerzita v Ostravì , Fakulta
sociálních studií, Katedra sociální práce
Støední škola prof. Zdeòka Matì jíèka
Ostrava – Poruba, pøíspì vková
organizace
Odborné uèilištì a Praktická škola Hluèín,
pøíspì vková organizace
Støední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Ostrava,
pøíspì vková organizace
Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory,
pøíspì vková organizace
Základní škola Ostrava - Slezská
Ostrava, Na Vizinì 28, pøíspì vková
organizace
Základní škola Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká 55
Mateøská škola Ostrava, Šafaøíkova 9,
pøíspì vková organizace
Mateøská škola Ostrava-Muglinov,
Keramická 8, pøíspì vková organizace
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O poètu romských dì tí v bývalých zvláštních školách:
STA. TO JE NEUVÌ ØITELNÌ VELKÁ NEROVNOVÁHA A KONTRAST. VÝSLEDEK ŠETØENÍ POUKAZUJE HLAVNÌ
námì stkynì ministrynì školství Klára Laurenèíková
Zdroj: Eurozpravy.cz 03.07.2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

OSTATNÍ

PRO ROMY

Financní
financní zpráva za rok 2008
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FinancnÍ zprÁvA za rok 2008
Rozvaha k 31. 12. 2008 v plném rozsahu
Aktiva

A.
I.
II.

III.
IV.

B.
I.
II.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Samostatné movité vì ci soubory ovitých vì cí
Dlouhodobý finanèní majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zamì stnanci
Daò z pøidané hodnoty
Ostatní pohledávky
Ostatní pøímé danì
Daò z pøidané hodnoty
Nároky na dotace a ost. Zúètování se státním rozpoètem
III. Krátkodobý finanèní majetek celkem
Pokladna
Úèty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady pøíštích období
Aktiva celkem
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v tis. Kè
Stav
k prvnímu
dni uèet.
období
314

Stav
k posledním
u dni úèet.
období
314

15

15

299

299

363

1125

143
-47

221
-20

12
4
58
144

51

1
46

1
867

2
677

5
1439

financnÍ
nc zprÁva za rok 2008

Pasiva

A.
I.
II.

Vlastní zdroje celkem
Jmì ní celkem
Výsledky hospodaøení celkem
Úèet výsledku hospodaøení
Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení
Nerozdì lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
I.
Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Pøijaté zálohy
Zamì stnanci
Závazky k institucím soc. zabezpeèení a zdrav. pojištì ní
Ostatní závazky
Jiné závazky
Dohadné úèty pasivní
Krátkodobé bankovní úvì ry
IV. Jiná pasiva celkem
Výdaje pøíštích období
Pasiva celkem

v tis. Kè
Stav
Stav
k prvnímu dni k posledním
uèet. období u dni úèet.
období
-13
-50
X
-385
372

202
X
-252

690
129
185
20
58
38
57
3
200

1489
68

677

1439

fina nÍ zprÁva za rok 2008
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2008
v tis. Kè
hlavni
A.
I.

Náklady
Spotøebované nákupy celkem
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
II.
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
III.
Ostatní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištì ní
IV.
Danì a poplatky celkem
Ostatní danì a poplatky
V.
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Kurzové ztráty
Úroky
Jiné ostatní náklady
VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorby rezerv a opravných položek
celkem
VII. Poskytnuté pøíspì vky celkem
VIII. Daò z pøíjmù celkem
Dodateèné odvody danì z pøíjmù
Náklady celkem

fina nÍ zprÁva za rok 2008
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Èinnosti
hospo celke
m
dáøsk
á

1143
769
374
1458
187
99
1172
3288
2463
825
1
1
102
7
32
16
47

1143
769
374
1458
187
99
1172
3288
2463
825
1
1
102
7
32
16
47

5992

5992
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v tis. Kè
hlavní
B.
I.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
II.
Zmì ny stavu vnitroorganizaèních zásob celkem
III.
Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Jiné ostatní výnosy
V.
Tržby z prodeje majetku, zúètování rezerv a opravných
položek celkem
Tržby z prodeje materiálu
VI. Pøijeté pøíspì vky celkem
Pøijaté èlenské pøíspì vky
VII. Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaøení pøed zdanì ním
Daò z pøíjmù
D.
Výsledek hospodaøení po zdanìní

-1
-1

Èinnosti
hospo celke
m
dáøská
307
307

306
306

34
28
6

34
28
6

1
1

1
1

5853
5887
-105

307
307

5853
6194
202

-105

307

202
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Kdo nás podporoval v roce 2008

Pøehled pøíjmù a výdajù organizace od roku 2005

fina nÍ zprÁva za rok 2008
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kontakty
Sídlo organizace:

KLUB-KO kontaktní støedisko

Palackého 13/49, 702 00 OSTRAVA
Tel.: 596 136 609
Fax: 596 136 609
E-mail: jekhetane@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz

Palackého 13/49, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 136 609
Muglinovská 344/83,
712 00 Ostrava-Muglinov
Tel.: 596 613 653

Nízkoprahová zaøízení
pro dìti a mládež SPOLEÈNÌ-JEKHETANE

Pátova 655/2, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tel.: 596 240 496

Palackého 13/49, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 136 609

E-mail: rodina@jekhetane.cz

Dì lnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 912 935

Terénní programy SPOLEÈNÌJEKHETANE

E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 136 609
Obèanská poradna SPOLEÈNÌ-JEKHETANE
E-mail: teren@jekhetane.cz
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 113 890
E-mail: poradna@jekhetane.cz
Dì lnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 591 124 979
E-mail: poradna@jekhetane.cz
Bulharská 1/229, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 211 833
E-mail: poradna.sumperk@jekhetane.cz

kontakty

podekování
Dìkujeme všem dárcùm, sponzorùm a institucím za laskavou podporu a pomoc.

podekování

