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Slovo úvodem
Váţení přátelé,
v únoru roku 2009 dokončila naše organizace své jedenáctileté působení a práci v sociálních
sluţbách.
Rádi bychom Vám touto cestou představili práci naší organizace v roce 2009 a současně všem
dárcům, partnerským organizacím, supervizorům a přátelům poděkovali za podporu.
Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

Helena Balabánová
místopředsedkyně

V Ostravě dne 26. dubna 2010
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O nás
Kdo

jsme a o co usilujeme

Občanské sdruţení SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. bylo zaloţeno v roce 1998 skupinou
romských a neromských lidí ţijících v Ostravě. Více neţ jedenáct let usilujeme o rovné šance
pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních sluţeb
a jiných doprovodných aktivit na území Statutárního města Ostravy (Moravskoslezský kraj)
a od roku 2008 také v Šumperku (Olomoucký kraj).

Komunitní centra v ostravských lokalitách
V průběhu let existence naší organizace jsme postupně vybudovali na území Statutárního
města Ostravy několik komunitních center jako zázemí pro poskytování sociálních sluţeb
obyvatelům. S ohledem na co moţná nejlepší dostupnost námi nabízených sluţeb, byla centra
budována většinou přímo v prostorově izolovaných lokalitách. V roce 2009 byla v provozu
komunitní centra v Přívoze, Porubě, Radvanicích a Muglinově. V posledních letech se také
poněkud změnilo sociální i etnické sloţení našich klientů, kteří v komunitních centrech sluţby
vyhledávají. A to zejména ve sluţbě odborného sociálního poradenství, která je vyhledávána
i lidmi ze vzdálenějších míst Moravskoslezského kraje.

Den sociálních sluţeb –
LIDE LIDEM (30. 5. 2009)
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Sociální služby
V roce 2009 naše organizace provozovala tyto registrované sociální sluţby:





Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi (KLUB-KO kontaktní středisko)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Sluţba byla v roce 2009 poskytována pravidelně na dvou místech v Ostravě v komunitním
centru na Palackého ulici v Přívoze a na Dělnické ulici v Porubě. Sluţba byla zajišťována
v roce 2009 celkem 5 pracovníky s úvazkem celkem 4, 3.
Posláním sluţby je předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mladých lidí specificky sociálně
znevýhodněných a těch, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Poskytováním informací,
podpory, odborné pomoci, prostoru a vybavení, usilujeme o jejich sociální začleňování,
o dosaţení samostatnosti k vyuţívání vlastních schopností a dovedností, o pozitivní změnu
v jejich ţivotním stylu. Sluţba je poskytována na území Statutárního města Ostravy.
Cílem sluţby je orientovaný uţivatel nezávislý na systému sociální ochrany, schopný
vyuţívat pro uplatnění se ve společnosti vlastních schopností a dovedností.
Principy, které při poskytování sluţby uplatňujeme:
 otevřenost - respektujeme uţivatele, jeho osobnost, potřeby a rozhodnutí. Uţivatel má
právo vyjadřovat se k poskytovaným sluţbám. Uplatňujeme rovný přístup
ke všem uţivatelům.
 dobrovolnost – uţivatelé vyuţívají sluţeb dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí
a dle svých individuálních potřeb.
 důvěra – sluţby jsou poskytovány na základě vzájemné důvěry a vědomí uţivatelů, ţe
všechny osobní údaje a citlivé informace získané v rámci poskytování sluţby nejsou
předávány třetím stranám bez jejich souhlasu, případně bez upozornění
na skutečnost, ţe zařízení je povinno je poskytnout.
Naše služby jsou určeny dětem a mladým lidem ve věku od 6 – 26 let
 ohroţeným společensky neţádoucími jevy
 nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci
 primárně z vyloučených lokalit města
 kteří se nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových a vzdělávacích
aktivit
 ohroţeným nezaměstnaností a praktickou nezaměstnatelností
 ohroţeným předčasným ukončením vzdělávacích procesů bez kvalifikace
Nabízíme:
 základní poradenství
 volnočasové a preventivní aktivity
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 zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím
 podporujeme neorganizované zájmové skupiny dětí a mládeţe
Umíme:
 poskytnout informace a pomoc v oblasti vzdělávání, bydlení, rodinných vztahů,
zvyšování kvalifikace, hledání zaměstnání
 poskytnout podnětné a bezpečné prostředí dětem, mládeţi a mladým dospělým
k realizaci zájmových aktivit, případně školní přípravy
 podpořit snahu uţivatelů získat lepší výsledky ve vzdělávání
 podpořit a rozvíjet zájmy a nadání našich uţivatelů
Organizujeme:
 jednoduché volnočasové aktivity klubového charakteru
 sloţitější volnočasové aktivity charakteru zájmových krouţků
 akce, které iniciovali sami uţivatelé a vycházejí z jejich zájmů (vzdělávací kurzy,
pobytové akce, doučování, sportovní akce, multikulturní akce, interaktivní přednášky,
apod.)
 akce propagující zařízení (hudební festivaly, sportovní turnaje)
 dílny, jejichţ prostřednictvím jsou realizovány vlastní projekty uţivatelů
Sluţba je poskytována bezplatně.
Místo a čas poskytování služby v roce 2009
KDE:
Palackého 13/49, 702 99 Ostrava – Přívoz
Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava – Poruba
KDY:
Přívoz, Poruba
Pondělí, Středa - Pátek:

13:00 – 18:00

Charakteristika nejčastěji řešených problémů v rámci poskytování služby v roce 2009
V roce 2009 vyuţilo sluţeb NZDM v Ostravě celkem 120 uživatelů. Za celý rok bylo
uskutečněno 1280 kontaktů.
 doučování školáků a středoškoláků v průběhu školního roku
 doučování školáků – příprava na komisionální zkoušení nutné pro postup do vyššího
ročníku ZŠ o prázdninách
 zprostředkovávání krátkodobého zaměstnání (brigád) středoškolákům
 pomoc s řešením administrativy při přestupu na jiný typ střední školy
 pomoc orientovat se v systému dalšího vzdělávání uţivatelům, kteří ukončili předčasně
studium na střední škole nebo nenastoupili na vyšší typ školy
 pomoc při zjišťování informací o moţnosti plánovaného rodičovství
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Občanská poradna
V roce 2009 byla sluţba odborného sociálního poradenství poskytována na dvou místech
v Ostravě, v komunitním centru na Palackého ulici v Přívoze a na Dělnické ulici v Porubě
a v detašovaném pracoviště sluţby v Šumperku (Olomoucký kraj). V Šumperku byla sluţba
poskytována nejprve na Jesenické ulici, později byla přestěhována na ulici Bulharskou.
Sluţba byla v roce 2009 zajišťována celkem 4 odbornými sociálními pracovníky s pracovním
úvazkem celkem 3,5.
Posláním sluţby je usilování o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, byli schopni
vyjádřit své ţivotní potřeby, hájit svá práva a oprávněné zájmy, měli oporu v legislativě, byli
informovaní o dalších sociálních sluţbách a uměli se v nich orientovat. Občanská poradna
SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby občané, kteří její sluţby vyuţijí, uměli řešit
svou nepříznivou ţivotní situaci sami nebo s minimální oporou. Sluţba je poskytována na
území Statutárního města Ostrava a na území Města Šumperk.
Cílem sluţby je zvýšení uţivatelova právního vědomí, samostatnosti, znalostí
a dovedností tak, aby byl schopen dle svých moţností řešit samostatně svou nepříznivou
ţivotní situaci. Iniciovat změny v legislativě prostřednictvím Asociace občanských poraden
ČR.
Principy, které při poskytování sluţby uplatňujeme:
 Diskrétnost: Ţádné informace o tom, ţe uţivatel poradnu navštívil, ani co bylo důvodem
navštívení poradny není bez výslovného souhlasu uţivatele řečeno nikomu mimo
občanskou poradnu. Uţivatel můţe vystupovat anonymně, poradci jsou vázáni
mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 Bezplatnost: Poskytování sluţeb občanského poradenství je bezplatné
 Nestrannost: Sluţby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy,
pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního
statusu a zdravotního omezení – pokud toto samotné neznemoţňuje poskytnutí sluţby.
 Nezávislost: Občanská poradna poskytuje uţivatelům sluţby nezávisle na státních nebo
jiných organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
 Podpora samostatnosti: Občanská poradna vede a motivuje uţivatele sluţby k tomu,
aby se naučil svůj problém řešit samostatně a co s nejmenší oporou.
Služba je určena osobám starším 15 let v nepříznivé sociální situaci.
Umíme uţivatelům poradit zejména v těchto oblastech:
 Práva a povinnosti v rodinných a mezilidských vztazích (výţivné, návrh na rozvod
manţelství, svěření dětí do péče, atd.), právní systém a ochrana, sociální pomoc, sociální
dávky, dluhová problematika, osobní bankrot, pracovně – právní problematika, pojištění
(sociální, zdravotní), ochrana spotřebitele, zdravotnictví, školství, soudní řízení, apod.
 Pomáháme uţivatelům s vypisováním různých formulářů, se sepisováním ţádostí,
stíţností, smluv, návrhů k soudním rozhodnutím, ţalob, aj.
 Zajišťujeme doprovod na jednání s úřady, soudy, zaměstnavateli, jinými organizacemi.
 Poskytujeme kontakty na jiné organizace a sluţby.

7

Výroční zpráva 2009 – SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.

 Pořádáme pro uţivatele osvětové a vzdělávací aktivity, rozšiřujeme informační letáky
a broţury, pořádáme besedy na různá témata pro naše uţivatele i pro různé profesní
skupiny.
Místo a čas poskytování služby v roce 2009
KDE:
Palackého 49, 702 99 Ostrava – Přívoz
Dělnická 387, 708 00 Ostrava – Poruba
Bulharská 1/229, 787 01 Šumperk
KDY:
Ostrava - Přívoz
Pondělí, Středa: 9:00 – 12:00
Úterý, Pátek:
9:00 – 12:00
Čtvrtek:
9:00 – 12:00
přednostně pro objednané
Ostrava - Poruba
Úterý, Čtvrtek:
9:00 – 12:00
přednostně pro objednané
Šumperk
Pondělí, Středa:
9:00 – 12:00
Úterý:
zavřeno
Čtvrtek:
9:00 – 12:00
přednostně pro objednané

13:00 – 16:00
zavřeno
zavřeno

zavřeno

13:00 – 16:00
12:00 – 16:00
zavřeno

Charakteristika nejčastěji řešených problémů v rámci poskytování služby v roce 2009
V roce 2009 vyuţilo sluţeb občanské poradny v Ostravě celkem 528 uživatelů. Sluţby
poradny vyuţilo 333 ţen, 195 muţů. Za celý rok bylo uskutečněno 1222 kontaktů.
Nečastějšími řešenými problémy bylo zadluţení – podávání návrhů na povolení oddluţení,
dále oblast bydlení a pracovně – právní vztahy a zaměstnanost.
Sluţba byla vyuţívána rovnoměrně příslušníci romského etnika i majoritou, dochází tak
k podpoře vzájemných kontaktů.
V roce 2009 bylo na detašovaném pracovišti občanské poradny v Šumperku uskutečněno
celkem 371 kontaktů. Sluţby poradny vyuţilo 265 uživatelů, z toho 177 ţen, 88 muţů.
Nejčastěji řešenou oblastí byla finanční a rozpočtová problematika – zejména problematika
dluhů, dále pak bydlení – práva a povinnosti pronajímatele a nájemce a pracovně právní
vztahy a zaměstnanost – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Dluhová
problematika zahrnuje jak primární prevenci (informace o tom, jak vybírat půjčku, na co si
dát pozor, jak si spočítat, zda půjčka neohrozí rodinný rozpočet), dále sekundární prevenci
(domlouvání nových splátkových kalendářů při nesplácení závazků, jednání s exekutory,
apod.).
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Terénní programy
Centrálním zázemím pro sluţbu terénních programů je komunitní centrum na Palackého ulici
v Ostravě - Přívoze. V roce 2009 byla sluţba zajišťována celkem 4 odbornými sociálními
pracovníky s pracovním úvazkem 3,0.
Posláním sluţby je poskytování terénních sociálních sluţeb osobám v nepříznivé sociální
situaci, které nejsou schopny řešit své problémy vlastními silami. Sluţba prostřednictvím
poskytování rad a informací, doprovázení a vzdělávání usiluje o to, aby byli uţivatelé schopni
řešit své problémy sami, znali svá práva a povinnosti a byli si vědomi důsledků svého
chování. Sluţba je poskytována v přirozeném prostředí uţivatelů, na území Statutárního města
Ostravy.
Cílem služby je:
 samostatný uţivatel, který je schopen řešit své problémy vlastním úsilím
 uţivatel nezávislý na systému sociální ochrany
 uţivatel zodpovědný za svá rozhodnutí
 uţivatel, který má přístup ke zdrojům společnosti (vzdělání, práce, infrastruktura…)
 sociálně začleněný uţivatel
 uţivatel s povědomím o svých právech a povinnostech
Principy, které při poskytování sluţby uplatňujeme:
 respektování klienta (jeho osobnosti, potřeb a rozhodnutí)
 rovný přístup ke všem uţivatelům
 ochrana práv uţivatele sluţeb
 komplexní přístup k řešení problémů
 individuální přístup k uţivatelům sluţeb
 podpora nezávislosti uţivatelů
 podpora sociálního začleňování
 diskrétnost
 odbornost, pruţnost a odpovědnost pracovníků
 transparentnost poskytovaných sluţeb
Služba je určena:
 osobám, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny
 osobám, ţijícím v sociálně vyloučených lokalitách
 osobám v nepříznivé sociální situaci
 osobám se sníţenou soběstačností v základních ţivotních dovednostech a v uplatňování
svých práv a zájmů
 dětem a mládeţi, ohroţeným společensky neţádoucími jevy
 rodinám s dětmi, u kterých je vývoj ohroţen v důsledku dopadu dlouhodobě krizové
sociální situace
Umíme:
 vyhledávat a kontaktovat potencionální uţivatele v jejich přirozeném prostředí
 poskytnout základní sociální poradenství přímo v terénu
 zprostředkovat uţivatelům kontakt se společenským prostředím a pomáhat při
uplatňování jejich práv

9

Výroční zpráva 2009 – SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.

Místo a čas poskytování služby v roce 2009
Sluţba byla v roce 2009 poskytována v terénu zejména v lokalitách Ostrava-Přívoz,
Radvanice a Bartovice, Muglinov a Poruba.
KDY:
Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 12:00
Pátek:
8:00 – 12:00

13:00 – 16:00
zavřeno

Charakteristika nejčastěji řešených problémů v rámci poskytování služby v roce 2009
Sluţba terénních programů byla v roce 2009 poskytnuta 214 uživatelům. S těmito uţivateli
proběhlo 880 kontaktů.
Problematika bydlení byla v roce 2009 nadále nejčastěji řešeným problémem našich
uţivatelů. V této oblasti jsme řešili hledání nového bydlení pro uţivatele (mnoho uţivatelů
bydlí na ubytovnách anebo ubytování hledají). Dále se řeší problémy spojené s technickým
stavem bytů, dluhy na nájmech a zejména odprodej městských bytů do osobního vlastnictví.
V oblasti rodiny a dětí řešila sluţba terénních programů v roce 2009 problémy spojené
zejména s podporou zdraví (očkování dětí, přihlášení k lékaři a pravidelné návštěvy lékaře).
V souvislosti se zmíněnou problematikou byl vytvořen a distribuován leták s tématem
důleţitosti očkování dětí. Mezi další řešené problémy patřilo zpracování ţádostí o uvolnění
z ústavní péče, mediace mezi manţeli během rozvodu, výţivné dětí, výţivné neprovdané
matky, doprovod do pedagogicko-psychologické poradny a informování v oblasti zdravého
způsobu ţivota a zajištění jednorázové humanitární pomoci (zejména oblečení).
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Klub-ko kontaktní středisko sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Sluţba byla v roce 2009 poskytována pravidelně na 3 místech v Ostravě v komunitním centru
na Palackého ulici v Přívoze, na Muglinovské ulici v Muglinově a na Pátově ulici
v Radvanicích. Sluţba byla zajišťována v roce 2009 celkem 4 pracovníky s úvazkem celkem
3,75.
Posláním služby KLUB-KO kontaktní středisko (sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi) je předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi a mladých lidí specificky
sociálně znevýhodněných. Služba podporuje rodiny s dětmi, které se ocitli v nepříznivé
sociální situaci. Snažíme se společně s uživateli o rozvoj jejich samostatnosti
při využívání vlastních schopností a dovedností, o pozitivní změnu v jejich životním
stylu. Služba je poskytována na území statutárního města Ostravy.
Cílem služby je:
 Cílem služby je uživatel nezávislý na systému sociální ochrany, schopný využívat,
rozvíjet a uplatnit vlastní potenciál v práci, vzdělání, informovanosti pro uplatnění
se ve společnosti.
 Cílem služby je dětský uživatel motivovaný ke kladnému postoji ke vzdělání, novým
informacím a změně v postojích v životním stylu.
Principy, které při poskytování sluţby uplatňujeme:
 Respektování uživatele (jeho osobnosti, potřeb a rozhodnutí)
 Rovný přístup ke všem uživatelům
 Ochrana práv uživatele
 Komplexní přístup k řešení problémů
 Individuální přístup k uživatelům služeb
 Podpora nezávislosti uživatelů
 Podpora sociálního začleňování
 Diskrétnost
 Odbornost, pružnost a odpovědnost pracovníků
 Transparentnost poskytovaných služeb
 Realizované aktivity jsou pro uživatele bezplatné
Služba je určena:
 Rodiny s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové
sociální situace
 Děti a mládež od 4 - 18let
 Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
 Osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci
 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalit města
Umíme:
Adaptační vzdělávací program pro předškoláky
 příprava předškoláků na prvotní kontakt se školním prostředím a se školním
kolektivem
 rozvoj vědomostí, dovedností a návyků nutných ke školnímu úspěchu v prvním
ročníku základní školy
11
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 zmírnění jazykové bariéry formami rozvoje řečí a slovní zásoby
 učení individuální a kolektivní hře
Motivačně - zájmové aktivity a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi, pro děti
 všestranný rozvoj a rozšiřování kulturního obzoru romských matek a jejich dětí
formou návštěv kulturních zařízení – loutkové divadlo, zoologická zahrada, výlety
do přírody, naučit děti plavat, apod.
 aktivity pořádané přímo pro matky formou krátkodobých kurzů – vaření, šití, vedení
domácnosti, apod.
 dílna pro výtvarné a rukodělné aktivity – tvořivá činnost, používání netradičních
technik. Pořádání výstav výrobků uživatelů
 interaktivní přednášky, exkurze
Základní poradenství
 poskytování informací v oblastech: bydlení, rodina a mezilidské vztahy, sociální
pomoc, pracovně právní vztahy, prevence zadlužování, ochrana spotřebitele, apod.
 poskytování informací a pomoc při hledání zaměstnání a při zvyšování kvalifikace
 poskytování informací a pomoc v oblasti vzdělávání
 kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
Klubová činnost pro děti – pro omezenou skupinu uživatelů
Doučování školáků
Místo a čas poskytování služby v roce 2009
KDE:
Palackého 49, 702 99 Ostrava – Přívoz
Pátova 2, Ostrava – Radvanice, Bartovice
Muglinovská 83, Ostrava – Slezská Ostrava
KDY:
Přívoz, Muglinov
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 - 13:00
zavřeno
7:30 - 13:00
7:30 - 13:00
7:30 - 13:00

zavřeno
zavřeno
13:30 – 16:00
13:30 – 16:00
zavřeno

Radvanice
Pondělí: 10:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý:
zavřeno
Středa:
zavřeno
Čtvrtek: 10:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Pátek:
10:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Charakteristika nejčastěji řešených problémů v rámci poskytování služby v roce 2009
Sluţba terénních programů byla v roce 2009 poskytnuta 267 uživatelům. S těmito uţivateli
proběhlo 1014 kontaktů.
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Projekty realizované v roce 2009
Kromě registrovaných sociálních služeb, které jsou z podstatné části dotované
Ministerstvem práce a sociálních věcí, realizuje naše organizace další aktivity na základě
projektů, dotovaných také jinými dárci.
Naše projekty jednak částečně doplňují a rozvíjejí již poskytované sociální služby
a finanční prostředky na ně získané slouží k dofinancování provozních nákladů nezbytně
nutných pro jejich zachování, jednak se jedná o projekty zaměřené na vzdělávací
a podpůrné aktivity většinou zaměřené na děti a mládež prioritně žijící v sociálně
vyloučených lokalitách Ostravy.

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby v roce 2009
Registrované sociální služby byly v roce 2009 finančně podpořeny dotacemi
Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace jsou určeny k pokrytí provozních nákladů
poskytovaných sociálních služeb.

Projekty podpořené v roce 2009 Statutárním městem Ostrava
V roce 2009 realizovala naše organizace celkem 6 projektů, které byly podpořeny Statutárním
městem Ostrava. Tyto projekty byly zaměřeny zejména na zajištění provozu sociálních sluţeb
a komunitních center. Realizovány byly tyto projekty:
 NEVO DROM 2009 (NOVOU CESTOU) – na sluţbu Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládeţ
 Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2009
 Terénní programy 2009
 KLUB-KO kontaktní středisko
 Komunitní centra Společně – Jekhetane
 KAMAS KE TUMENDE! CHCEME MEZI VÁS! (2008-2010) – na adaptaci dětí
na nástup do ZŠ a napomoci jejich školní úspěšnosti. V rámci tohoto projektu jsme
kromě soustavné výchovné, vzdělávací a sociální práce se skupinou předškoláků a
jejich rodičů navázali spolupráci se základními a mateřskými školami v okolí.

Projekt „Poznáváme svůj kraj s Klubkem“
Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava - městská část Radvanice a Bártovice.
V rámci projektu byly realizováno 6 výletů pro předškolní děti. Děti tak mohli navštívit:
 Maškarní bál KD GAMA v Ostravě
 Pohádkový sklep strašidel v Ostravě
 Dětský ranč v Hlučíně
 Zoologická zahrada v Ostravě
 Valašské muzeum v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm
 Muzeum romské kultury v Brně
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Projekt

„Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, detašované
pracoviště Šumperk“
Projekt byl zaměřen na rozvoj sluţby odborného sociálního poradenství na detašovaném
pracovišti Občanské poradny v Šumperku. Projekt byl financován Městem Šumperk.

Projekt „Blíže lidem“
Projekt byl zaměřen na podporu dobrovolnictví. Pro tuto činnost obdrţela naše organizace
v roce 2009 registraci MVČR. Projekt byl financován Ministerstvem vnitra ČR.

Projekt „Umění nás mění!“
Záměrem tohoto projektu bylo prezentovat sociální problémy prostřednictvím umělecké
tvorby. Tématem byla změna náhledu a vnímání odlišných ras, národností a etnik jako něco
co je součástí naší společnosti. V rámci projektu byla realizována soutěţ pro studenty
středních škol, osvětová kampaň v médiích a dopravních prostředcích a výstava vítězných
prací. Projekt má své vlastní webové stránky: http://www.umeninasmeni.cz. Projekt byl
financován z prostředků „Úřadu Vlády České republiky v rámci Vládní kampaně proti
rasismu 2009“. Projekt dále podpořili: Dům knihy LIBREX Ostrava, OCCAM PR, Praktik
Papír Ostrava.

Spolupráce Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE s Asociací občanských poraden ČR
V průběhu roku 2009 se odborní pracovníci spolupodíleli na realizaci dvou projektů –
„Spotřebitelské poradenství“ a „Dluhové poradenství“, jejichţ nositelem byla Asociace
občanských poraden ČR. Cílem projektů byla plošně zlepšovat informovanost uţivatelů
sluţby o dané problematice.

Den dobrovolníků
(5. 12. 2009)
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Lidské zdroje
V roce 2009 zaměstnávala naše organizace celkem 18 osob s přepočteným pracovním
úvazkem 16,25.
Služba-činnost

Pracovní pozice

Vedení organizace

Vedoucí manaţer
Manaţer sluţeb
Vedoucí pedagog sluţby
Sociální pracovník
Asistent pedagoga
Vedoucí pracovník sluţby
Odborný poradenský
pracovník
Vedoucí pracovník sluţby
Terénní sociální pracovník
Odborný poradenský
pracovník
Asistent pedagoga
Odborný pedagog

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Občanská poradna

Terénní programy
KLUB-KO
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Počet
zaměstnanců
1
1
1
1
4
1
4

Pracovní
úvazky
0,5
0,5
0,3
0,2
4,0
0,5
3,5

1
3
1

0,5
2,5
0,75

2
1

2,0
1,0
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Spolupracující organizace
Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti:







Centrom, o. s., Ostrava
Renarkon, o. p. s., Ostrava
Občanské sdruţení Vzájemné souţití, Ostrava
Občanské sdruţení Fond ohroţených dětí, Ostrava
R-mosty, o. s., Praha
Asociace občanských poraden ČR, Praha

Veřejné instituce:
 Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, Úřad vlády ČR
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních sluţeb –
PhDr. Renata Köttnerová (koordinátor romských poradců)
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních sluţeb
– Mgr. Daniel Vrána (koordinátor romských poradců)
 Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava
 Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice
 Magistrát Statutárního města Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení
sociální prevence – Bc. Lýdia Poláčková (koordinátor pro romskou menšinu)
 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor sociálních věcí, Oddělení
sociálně-právní ochrany dětí – Dušan Červeňák (romský asistent)
 Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor sociálních věcí
 Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 Centrum sociálních sluţeb Ostrava, příspěvková organizace - Dům na půl cesty
 Policie České Republiky, Městské ředitelství Ostrava
 Muzeum romské kultury, Brno

Vzdělávací instituce:










Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce
Střední škola prof. Zdeňka Matějíčka Ostrava – Poruba, příspěvková organizace
Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, příspěvková
organizace
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory,
příspěvková organizace
Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55
Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Keramická 8, příspěvková organizace
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Finanční zpráva a zpráva auditora za rok 2009
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Kdo nás podporoval v roce 2009
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Statutární město Šumperk
Statutární město Ostrava - městská část Radvanice a Bártovice
Úřad vlády České republiky
Ministerstvo vnitra ČR
Statutární město Ostrava
Vlastní příjmy
CELKEM

Samospráva

Státní správa
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Vlastní příjmy

3.070.000,10.000,5.000,170.178,34.000,2.000.000,188.000,5.438.178,-
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Přehled příjmů a výdajů organizace od roku 2005
2005
2006
2007
2008
2009

příjmy
výdaje
příjmy
výdaje
příjmy
výdaje
příjmy
výdaje
příjmy
výdaje

příjmy
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3.109.000,3.396.000,4.336.000,4.631.000,3.330.000,3.715.000,6.194.000,5.992.000,5.438.000,6.352.000,-

výdaje
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Kontakty
Sídlo organizace:
Palackého 13/49, 702 00 OSTRAVA
Tel.: 596 136 609
Fax: 596 136 609
e-mail: jekhetane@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz

Služby
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 136 609
E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz
Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 912 935
E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz
Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 113 890
E-mail: poradna@jekhetane.cz
Dělnická 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
KLUB-KO kontaktní středisko
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 136 609
E-mail: rodina@jekhetane.cz
Muglinovská 344/83, 712 00 Ostrava - Muglinov
Tel.: 596 613 653
E-mail: rodina@jekhetane.cz
Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 136 609
E-mail: teren@jekhetane.cz
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Poděkování
Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím za laskavou podporu a pomoc!
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Organizační struktura
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