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Slovo úvodem 
 

 

Váţení přátelé, 

 

v únoru roku 2010 dokončila naše organizace své dvanáctileté působení a práci v sociálních 

sluţbách. 

 

Rádi bychom Vám touto cestou představili práci naší organizace v roce 2010 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 1. dubna 2011 
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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 2010 byla v provozu 

komunitní centra v Přívoze, Porubě, 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.  

 

 

 
 

 

 

 

Beseda s těţkooděncem 

(11. 2. 2010) 
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Poskytujeme sociální služby  
 

V roce 2010 naše organizace provozovala tyto registrované sociální sluţby: 

 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ 

 Občanská poradna (Odborné sociální poradenství) 

 Terénní programy 

 KLUB-KO (Sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi) 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
 

Sluţba byla v roce 2010 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 2010 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 
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Nabízíme: 

 základní poradenství 

 volnočasové a preventivní aktivity 

 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 

KDE: 

Palackého 13/49, 702 99 Ostrava – Přívoz 

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava – Poruba 

 

KDY: 

Přívoz 

Pondělí, Středa, čtvrtek, Pátek: 13:00 – 18:00 

 

Poruba 

Pondělí, Středa, Pátek: 13:00 – 16:00 

 

 

Charakteristika nejčastěji řešených problémů v rámci poskytování služby v roce 2010 

V roce 2010 vyuţilo sluţeb NZDM v Ostravě celkem 162 uživatelů.  Za celý rok bylo 

uskutečněno 1073 kontaktů a 1374 intervencí. 

 

 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 SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
 

V roce 2010 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 2010 zajišťována celkem 4 odbornými sociálními pracovníky s pracovním 

úvazkem celkem 4. 

 

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. 
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 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 

KDE: 

Palackého 13/49, 702 01 Ostrava – Přívoz 

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava – Poruba 

Bulharská 317/4, 787 01 Šumperk 

 

KDY: 

Ostrava - Přívoz 

Pondělí, Středa: 9:00 – 12:00     13:00 – 16:00 

Pátek: 9:00 – 12:00 zavřeno 

přednostně pro objednané 

 

Ostrava - Poruba 

Pondělí:  9:00 – 12:00     13:00 – 16:00  

Středa: 9:00 – 12:00     13:00 – 16:00 

přednostně pro objednané 

 

Šumperk 

Pondělí: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Úterý: zavřeno 12:00 – 16:00 

Středa: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Čtvrtek: 9:00 – 12:00 zavřeno 

přednostně pro objednané 

 

Charakteristika nejčastěji řešených problémů v rámci poskytování služby v roce 2010 

V roce 2010 vyuţilo sluţeb občanské poradny v Ostravě celkem 621 uživatelů. Za celý rok 

bylo uskutečněno 1293 kontaktů a 1717 intervencí. 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 2010 bylo na detašovaném pracovišti občanské poradny v Šumperku uskutečněno 

celkem 602 kontaktů a 807 intervencí. Sluţby poradny vyuţilo 401 uživatelů. 

 

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 SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
 

Centrálním zázemím pro sluţbu terénních programů je komunitní centrum na Palackého ulici 

v Ostravě - Přívoze. V roce 2010 byla sluţba zajišťována celkem 4 odbornými sociálními 

pracovníky s pracovním úvazkem 3,0. 

 

Posláním služby  
Terénní programy usilují o to, aby byl uţivatel samostatný, znalý svých práv a povinností, byl 

zodpovědný za své jednání a měl přístup k běţným sluţbám ve společnosti. 

 

Naše sluţba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomáhá při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů uţivatelů prostřednictvím poskytování informací, nácviku 

dovedností, doprovázení a pomoci při zařizování běţných záleţitostí osobám, které nemohou 

ţít běţným způsobem ţivota z důvodu nepříznivé sociální situace, a které nejsou schopné řešit 

své problémy vlastními silami. 

 

Sluţba je poskytována v přirozeném prostředí uţivatelů na území statutárního města Ostravy. 

 

 

Strategické cíle služby 
 Uţivatel, který zná svá práva a povinnosti a orientuje se ve veřejných sluţbách. 

 Uţivatel sluţby, který umí hospodařit s financemi (nezadluţuje se). 

 Uţivatel sluţby, pro kterého je vzdělání a zaměstnání hodnotou. 

 Uţivatel sluţby ţijící zdravým ţivotním stylem (Zdraví a zdravotnictví, Ţivotospráva, 

Hospodaření v domácnosti, trávení volného času…) 

 Uţivatel sluţby ţijící důstojným způsobem ţivota (vhodné bytové podmínky, bez 

diskriminace). 

 Samostatný uţivatel, který si umí vyřídit běţné záleţitosti (např. najít si zaměstnání, 

bydlení, vyřídit si doklady a potřebné dávky - včetně vyplnění potřebných tiskopisů). 

 Sebevědomý uţivatel sluţby, který umí komunikovat a je zodpovědný za své jednání. 

 Snaha o zmírnění předsudků veřejnosti k uţivatelům sluţby. 

 Snaha o zkvalitnění ţivotního prostředí ve vyloučených lokalitách. 

 

Zásady poskytování služby 

 Mlčenlivost a diskrétnost - Informace zjištěné při práci se zájemcem o sluţbu nebo 

s uţivatelem sluţby jsou sdělovány dalším stranám pouze s jeho souhlasem. 

Respektujeme, kdyţ chce uţivatel být anonymní. 

 Individuální přístup k uživatelům služby – ke kaţdému uţivateli přistupujeme jako 

k jedinečnému člověku s jedinečným problémem. I kdyţ dva uţivatelé mají stejný 

problém, neznamená to, ţe bude řešen stejně. Jednání přizpůsobujeme uţivateli. 

 Rovný přístup k uživatelům – Pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv 

předpojatosti (bez ohledu na pohlaví, postiţení, náboţenské vyznání, sexuální orientaci, 

politickou příslušnost, sociální status, apod.).  

 Bezplatnost  - Terénní sluţba je poskytována bezplatně. 
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 Respektování volby uživatele služby – Uţivatele informujeme o moţnostech řešení jeho 

problému a seznamujeme ho s důsledky jeho rozhodnutí. Vţdy necháváme rozhodnutí, 

jak bude problém řešen na uţivateli.  

 Ochrana důstojnosti uživatele služby – Respektujeme uţivatele sluţby. Nijak se nad 

ním nepovyšujeme ani ho neponiţujeme. Jednáme s uţivatelem rovnocenně. Přijímáme 

uţivatele, takového jaký je. 

 

Služba je určena: 

Okruh osob, pro které je služba určena 
 Osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách (v ostravských obvodech Přívoz, 

Poruba, Slezská Ostrava) 

 Osoby starší 18 let  

 Osoby v nepříznivé sociální situaci (osoby s nízkým vzděláním nebo bez vzdělání, 

dlouhodobě nezaměstnání, osoby bez finančních prostředků nebo osoby předluţené, 

osoby ţijící na ubytovně nebo v bytech se špatným technickým stavem…) 

 Osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny  

 (špatná ţivotospráva, předluţování, špatné zdravotní návyky, závislost na hracích 

automatech …) 

 

Okruh osob, kterým nelze službu poskytnout 
 Osoby s komunikační bariérou, která jim neumoţňuje vyuţít našich sluţeb (např. 

z důvodu sluchového, mentálního, popřípadě kombinovaného postiţení, neznalosti 

českého jazyka na komunikativní úrovni) 

 

Umíme: 

Terénní programy poskytují tyto činnosti: 
Základní poradenství 

 Poskytujeme informace o naší sluţbě 

 Poskytujeme informace o jiných sociálních sluţbách a veřejných institucích  

 Informujeme o dávkách (dávky v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory…) a 

příspěvku na péči 

 Informujeme o právech a povinnostech při vyuţívání sociálních sluţeb 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Zprostředkováváme kontakt s jinými sociálními sluţbami a veřejnými institucemi 

 Doprovázíme a asistujeme při vyřizování osobních záleţitostí 

o Vyřizování na úřadech, soudech, veřejných institucích 

o Vyuţívání sociálních sluţeb 

o Hledání zaměstnání 

o Návštěva školy, vzdělávací instituce 

o Návštěva lékaře 

o A další 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
 Poskytujeme informace a pomáháme při obstarávání osobních záleţitostí a uplatňování 

práv (hledání bydlení a zaměstnání, vzdělání, vyřizování dokladů, vyplňování tiskopisů, 

ţádostí apod.). 
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 Pomáháme při nácviku dovedností (např. telefonování, vystupování, hospodaření 

v domácnosti…). 

 Poskytujeme pomoc a osvětu pro zlepšení ţivotního stylu uţivatelů. Zaměřujeme se 

zejména na tyto oblasti: 

o Zdraví a zdravotnictví (očkování, návštěva lékaře, uţívání léčiv) 

o Ţivotospráva 

o Hospodaření s financemi 

o Hospodaření v domácnosti 

 

Činnosti, které služba neposkytuje 
 Neposkytujeme rady v oblasti práva ani nezastupujeme u soudu. 

 Nedoučujeme a nepořádáme vzdělávací kurzy. 

 Neposkytujeme mediaci ani krizovou intervenci. 

 Neměníme injekční stříkačky. 

 Neposkytujeme rodinné a manţelské poradenství. 

 

 

Místo a čas poskytování služby 

Sluţba byla v roce 2010 poskytována v terénu zejména v lokalitách Ostrava - Přívoz,  

Muglinov a Poruba. 

  

KDY: 

Pondělí, středa, čtvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Pátek:  8:00 – 12:00 zavřeno 

 

Charakteristika nejčastěji řešených problémů v rámci poskytování služby v roce 2010 

Sluţba terénních programů byla v roce 2010 poskytnuta 179 uživatelům. S těmito uţivateli 

proběhlo 655 kontaktů a 750 intervencí. 

 

Problematika bydlení byla v roce 2010 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 2010 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  (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) 
 

Sluţba byla v roce 2010 poskytována pravidelně na 2 místech v Ostravě v komunitním centru 

na Palackého ulici v Přívoze, na Muglinovské ulici. Sluţba byla zajišťována v roce 2010 

celkem 4 pracovníky s úvazkem celkem 3,75. 
 

Poslání služby 
Sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi usiluje o zdravý vývoj dítěte ve fungující 

rodině, která je schopna řešit své problémy.  

 

Sluţba pomáhá upevňovat vztahy v rodině, pomáhá při uplatňování práv a povinností 

uţivatelů, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, zvyšování rodičovských 

dovedností a zdravý vývoj dítěte, prostřednictvím poskytování informací, doprovázení, nácvik 

dovedností, vzděláváním a společných aktivit rodin s dětmi. Sluţba je určena rodinám 

s dětmi/dítětem v nepříznivé sociální situaci, která můţe ohrozit vývoj dítěte a kterou není 

schopna řešit vlastními silami.  

 

Sluţba je poskytována v přirozeném prostředí uţivatelů na území statutárního města Ostravy.  

 

Strategické cíle 
Hlavní cíl: 

 Zdravý vývoj dítěte ve fungující rodině, která je schopná řešit své problémy. 

 

Podcíle: 

 rodina, která umí zabezpečit hospodaření a vedení domácnosti  

 rodina plnící své výchovné funkce (výchova k hodnotám, chování ve společnosti, 

základní návyky…) 

 rodina podporující vzdělávání dětí 

 rodina podporující zdravé trávení volného času dětí 

 rodina poskytující dítěti citové zázemí, pocit jistoty, bezpečí a lásky 

 
Zásady poskytování služby: 

 Individuální přístup k uživateli - ke kaţdé rodině přistupujeme jako k jedinečné 

s jedinečným problémem. I kdyţ dvě rodiny mají stejný problém, neznamená to, ţe bude 

řešen stejně.  

 Komplexní přístup k řešení problémů uživatelů - Při řešení problémů rodin, pracovník 

vţdy zohledňuje všechny příčiny i moţnosti rodin. Zjišťuje všechny souvislosti a 

nevytrhuje problém z kontextu situace rodiny. 

 Podpora zodpovědného přístupu uživatelů - Pracovník vţdy vede rodinu k tomu, aby 

nesla zodpovědnost za své jednání a přistupovala s maximální zodpovědností k výchově 

dětí. 

 Podpora samostatnosti uživatelů - Pracovník vţdy vede rodinu k tomu, aby byla 

schopna řešit své problémy sama. 

 Zájem dítěte je na 1. místě - V případě rozporu mezi zájmy zákonných zástupců a zájmy 

dětí, je zájem dítěte kladen na první místo. 

 Diskrétnost a mlčenlivost - Informace zjištěné při s rodinou jsou sdělovány dalším 

stranám pouze s jejich souhlasem. Respektujeme, kdyţ chce být rodina anonymní. 

 Bezplatnost – Sluţba je poskytována bezplatně 
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Okruh osob, jimž je služba poskytována 

 Rodina s dětmi/dítětem ve věku 4 -12 let 

 Rodina s dětmi/dítětem v nepříznivé sociální situaci, která můţe ohrozit vývoj dítěte a 

kterou není schopna řešit vlastními silami. Jedná se zejména o nezkušenost nebo 

problémy: 

o s výchovou a péčí o dítě 

o v podpoře vzdělávání dětí 

o v podpoře „zdravého“ trávení volného času dětí 

o s hospodařením v domácnosti 

o vyřizováním běţných záleţitostí v zájmu dítěte 

  Rodiny ţijící v Ostravských sociálně vyloučených lokalitách (Přívoz, Muglinov) 

 

Okruh osob, kterým služba není poskytována 

 Osoby s komunikační barierou, která jim neumoţňuju vyuţít našich sluţeb (např. z 

důvodu sluchového, mentálního popř. kombinovaného postiţení, neznalost českého 

jazyka na komunikativní úrovni 

 

Služba poskytuje tyto činnosti: 
1. Základní sociální poradenství 

 Informace o sociálních sluţbách 

 Informace o právech a povinnostech při jejich vyuţívání 

 Informace o naší sluţbě  

 Informace o sociálních dávkách (pomoc v hmotné nouzi, dávky soc. péče, 

příspěvek na péči…) 

 Informace o veřejných sluţbách a institucích 

 

2. Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti 

S rodiči: 

 Výchova k rodičovství  - jak vést dítě k vzdělávání, zdravému trávení volného 

času, estetickým, kulturním a mravním hodnotám společnosti, zdravému 

ţivotnímu stylu, chování ve společnosti, rozvoji přiměřenému věku dítěte 

 Hospodaření a vedení domácnosti 

 Jak jednat na úřadech a školách 

 

S dětmi: 

 Pracovně výchovná činnost s dětmi (zapojení dětí účinností souvisejících 

s chodem domácnosti) 

 Nácvik základních dovedností s dětmi (motorické, psychické, sociální) 

 Podpora vzdělávání dětí (doučování) 

 Podpora volnočasové aktivity 

 

3.    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Doprovázení dětí (škola, lékař, zájmové aktivity…) 
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4.    Sociálně terapeutické činnosti 

 Individuální motivační rozhovory 

 Motivační setkávání rodičů 

 

5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních 

záležitostí 

 Pomoc při vyřizování běţných záleţitostí v zájmu dítěte (změna lékaře, přestup 

dítěte z jedné školy na druhou, pomoc při zajištění dětského tábora) 

 Společné aktivity rodičů s dětmi, vedoucí k upevnění rodinných vztahů  

 Podpora a zprostředkování kontaktu rodičů s dětmi, které jsou v ústavní péči, 

včetně pobytu dětí v domácnosti 

 
 
Místo a čas poskytování služby 

KDE: 
Palackého 49, 702 99 Ostrava – Přívoz 
Muglinovská 83, Ostrava – Slezská Ostrava 
 
KDY: 
Ambulantní forma 

 
 
 
 

 
Terénní forma 

 
 
 

 

 

Charakteristika nejčastěji řešených problémů v rámci poskytování služby v roce 2010 

Sluţba terénních programů byla v roce 2010 poskytnuta 185 uživatelům. S těmito uţivateli 

proběhlo 710 kontaktů a 3374 intervencí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí: 8:00 - 12:00 zavřeno 
Středa: 8:00 - 12:00 zavřeno 
Čtvrtek: zavřeno 13:00 – 16:00 

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00 
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 – 16:00 
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 zavřeno 
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Projekty realizované v roce 2010 
 
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 2010  

Registrované sociální služby byly v roce 2010 finančně podpořeny  dotacemi 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace jsou určeny k pokrytí provozních nákladů 
poskytovaných sociálních služeb. 
 

 

Projekty realizované v Moravskoslezském kraji 

 

Projekty podpořené v roce 2010 Statutárním městem Ostrava  
V roce 2010 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 2010 (NOVOU CESTOU) – na sluţbu Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládeţ 

 Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2010 

 Terénní programy 2010 

 KLUB-KO kontaktní středisko 

 Komunitní centra SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

 KAMAS KE TUMENDE! CHCEME MEZI VÁS! (2008-2010) – projekt zaměřený 

na rozvoj dovedností a návyků předškoláků, pro usnadnění vstupu na základní školu. 

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 „Aktivní rodina“, podpořen Moravskoslezským krajem 
Cílem projektu bylo rozšíření nabídky sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi  

o motivačně – zájmové aktivity zejména pro maminky s předškolními  dětmi. V rámci 

projektu byla pořádána pravidelná setkávání s maminkami na různá témata – vaření, vedení 

domácnosti, zdraví a zdravý ţivotní styl, příprava na mateřství, péče o dítě, školní příprava 

dětí, apod. Dále jsme v rámci projektu realizovali pro maminky výtvarné a rukodělné dílny, 

interaktivní přednášky a individuální konzultace. S podporou Moravskoslezského kraje  
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se nám podařilo vybudovat novou „cvičnou“ kuchyňku a koutek s přebalovacím pultem pro 

nácvik péče o novorozence.                         

 

 
 

Projekt „Podpora terénní sociální práce v rizikových lokalitách městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ 
Projekt byl realizován od května do listopadu 2010 ve spolupráci s městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz za finanční podpory Statutárního města Ostravy, jehoţ cílem bylo 

rozšíření terénní práce v rizikové lokalitě obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to zejména 

v lokalitě zadní Přívoz. Součástí projektu byla také distribuce potravinové pomoci potřebným 

rodinám, která byla poskytována ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě, o. s. 

 

Projekt „Rovný start“, podpořen Roma Education Fund a Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (2009 – 2012) 
Cílem projektu je začlenění 25 romských předškoláků ze dvou ostravských lokalit, které jsou 

hustě osídlené romskými rodinami a lze je označit za sociálně vyloučené lokality (Přívoz  

a Muglinov) do základních škol mimo tyto lokality, které běţně romské ţáky nevzdělávají. 

V průběhu roku 2010 jsme soustavně pracovali s 8 prvňáčky a jejich rodiči. V rámci realizace 

projektu byla navázána spolupráce s několika základními školami v lokalitách, s úředníky  

a volenými zástupci místních samospráv.                       

 

 

 

Beseda ohroţení dětí 

(21. 10. 2010) 
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Spolupráce Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE s Asociací občan-

ských poraden ČR  
V průběhu roku 2010 se odborní pracovníci občanské poradny 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.  

 

 

Dobrovolnictví 
 

Projekt „Blíže lidem“, podpořen Ministerstvem vnitra   
Dobrovolnictví a práce s dobrovolníky je nedílnou součástí práce naší organizace od roku 

2009. V roce 2010 v naší organizaci aktivně vykonávalo dobrovolnickou činnost průběţně 19 

dobrovolníků na všech námi zřizovaných střediscích sociálních sluţeb. Předmětem činností 

dobrovolníků byly zejména pomocné práce při organizované činnosti s dětmi a mládeţí  

ve střediscích sociálně aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi KLUB-KO 

a v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládeţ SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s., zároveň  

se dobrovolníci zapojovali do manuálních aktivit vedoucích ke zkvalitňování zázemí pro práci 

s dětmi a mládeţí v organizaci. Konkrétně se např. jednalo o pomoc při malování a následném 

úklidu střediska, úklid zahrady, pomoc při stavění plotu apod. 

 

Doučování 
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Projekty realizované v Olomouckém kraji 
 

Projekt „Školní úspěšnost romských dětí“, podpořen Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy 

V rámci projektu byla uspořádána dvě  jednodenní pracovní setkání pro skupinu odborných 

pracovníků školských poradenských zařízení v Olomouckém kraji.  Setkání proběhlo ve dvou 

na sebe navazujících pracovních dnech  - 15. a 16. 11. 2010 v Olomouci v prostorách P-centra 

na Laffayetově ulici. Nosným tématem setkání byla školní úspěšnost romských dětí  

a možnosti jejího dosažení. Realizátoři projektu vnímají odborné poradenské pracovníky 

pedagogicko- psychologických poraden jako klíčové osoby, vedle romského rodiče a třídního 

učitele romského ţáka, které mohou do jisté míry ovlivňovat např. to, do jakého typu základní 

školy bude romské dítě chodit, jakými metodami bude ve škole vzděláváno, apod. Pro tuto 

klíčovou pozici na cestě romského dítěte ke školní úspěšnosti je nezbytné, aby odborný 

poradenský pracovník měl základní povědomost o způsobu ţivota v romských rodinách,  

o tradiční výchově předškolních dětí v těchto rodinách o odlišnostech v tradicích  

a zvyklostech v romských komunitách, apod.   

 

    
 

 

Projekt „Občanská poradna – místo pomoci pro všechny“, podpořen 

Olomouckým krajem 
Cílem projektu bylo zpřístupnění sluţeb občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE  

v Šumperku příslušníkům romského etnika a zvýšení jejich informovanosti o předcházení  

a moţnostech řešení jejich nejčastějších problémů (dluhy, bydlení, vzdělávání, lékařská péče). 

 

Projekt „Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, detašované 

pracoviště Šumperk“, podpořen Městem Šumperk  
Projekt byl zaměřen na rozvoj sluţby odborného sociálního poradenství na detašovaném 

pracovišti Občanské poradny v Šumperku.  

Seminář - Školní úspěšnost 

romských ţáků (Listopad 2010) 
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Lidské zdroje  
 

V roce 2010 zaměstnávala naše organizace celkem 13 osob s přepočteným pracovním 

úvazkem 12,5. 

 

 

Služba-činnost 

 

Pracovní pozice 

 

Počet 

zaměstnanců 

Pracovní 

úvazky 

Vedení organizace 

 

Vedoucí manaţer  1 0,5 

Manaţer sluţeb 1 0,5 

Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 

Vedoucí pedagog sluţby 1 0,5 

Sociální pracovník 2 1,5 

Asistent pedagoga 2 2,0 

Občanská poradna Vedoucí pracovník sluţby 1 0,5 

Odborný poradenský 

pracovník 

3 2,5 

Terénní programy Vedoucí pracovník sluţby 1 0,5 

Terénní sociální pracovník 2 1,5 

KLUB-KO Vedoucí pracovník sluţby 1 0,5 

Sociální pracovník 1 0,5 

Pracovník v soc. sluţbách 2 1,5 

 

 

 

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 

 Potravinová banka v Ostravě, o. s. 

 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) 
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 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 

 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, Miroslav Pyš  

 Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 Centrum sociálních sluţeb Ostrava, příspěvková organizace - Dům na půl cesty 

 Policie České Republiky, Městské ředitelství Ostrava 

 Ministerstvo vnitra ČR 

 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 

 Pedagogicko-psychologická poradna, Kpt. Vajdy 1, příspěvková organizace 

 Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace 

 Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55  

 Základní škola Ostrava, Nádraţní 117, příspěvková organizace 

 Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace 

 Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Keramická 8, příspěvková organizace  
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Finanční zpráva za rok 2010 
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Kdo nás podporoval v roce 2010 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 3.350.000,- 

Statutární město Šumperk 10.000,- 

Roma Education Fund 436.131,- 

Statutární město Ostrava  - městská část Moravská Ostrava a Přívoz 42.000,- 

Moravskoslezský kraj 100.000,- 

Olomoucký kraj 90.000,- 

Ministerstvo vnitra ČR 24.000,- 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 279.000,- 

Statutární město Ostrava 1.580.000,- 

Vlastní příjmy 419.275,- 

CELKEM 6.330.406,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samospráva Státní správa Vlastní příjmy
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příjmy výdaje

Přehled příjmů a výdajů organizace od roku 2005  
 

2005 
příjmy 3.109.000,- 

výdaje 3.396.000,- 

2006 
příjmy 4.336.000,- 

výdaje 4.631.000,- 

2007 
příjmy 3.330.000,- 

výdaje 3.715.000,- 

2008 
příjmy 6.194.000,- 

výdaje 5.992.000,- 

2009 
příjmy 5.438.000,- 

výdaje 6.352.000,- 

2010 příjmy 6.196.829,- 

výdaje 6.346.823,- 
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Kontakty 
 

Sídlo organizace: 
Palackého 13/49, 702 00 OSTRAVA - Přívoz 

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 - Přívoz 

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 - Přívoz 

Tel.: 596 113 890 

E-mail: poradna@jekhetane.cz 

 

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava - Poruba 

Tel.: 591 124 979, 602 248 693 

E-mail: poradna@jekhetane.cz 

 

Bulharská 217/4, 787 01 Šumperk 

Tel.: 583 211 833, 725 101 815 

E-mail: poradna.sumperk@jekhetane.cz 

 

KLUB-KO (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) 
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 

Tel.: 596 136 609, 725 119 661 

E-mail: rodina@jekhetane.cz 

 

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE  
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 

Tel.: 596 136 609 

E-mail: teren@jekhetane.cz 

 

Bulharská 217/4, 787 01 Šumperk 

Tel.: 602 248 694 

E-mail: teren.sumperk@jekhetane.cz 

 

mailto:jekhetane@jekhetane.cz
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Poděkování 
 

 

 

 

 

             

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím za laskavou podporu a pomoc! 



Výroční zpráva 2010 – SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s 2 0 1 0 

 

 
27 

Organizační struktura 

 
 


