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Slovo úvodem 
 
 
 
Vážení donátoři, kolegové a přátelé, 
 
opět se rok potkal s rokem a před Vámi leží naše Výroční zpráva za rok 
2012, v pořadí již čtrnáctá. Máme radost, že je za námi kus dobře 
odvedené sociální práce, která pomohla početné skupině uživatelů. 
 
Není to lehká práce, její výsledky nejsou okamžité a pro běžného občana zůstávají téměř 
úplně skryté. Často při ní narážíme na lhostejnost, nepochopení, nevraživost a někdy  
i nenávist okolí vůči našim klientům a potažmo také vůči nám.  Přes všechna „proti“ v naší 
práci, jí děláme dál, rádi a s vědomím, že bez ní by se nám všem žilo hůř. 
 
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou přiblížili práci naší organizace v roce 2012  
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 24. června 2013 
 
 
Pozn.: Výroční zpráva organizace za rok 2012 byla schválena shromážděním členů 
občanského sdružení dne 31. května 2013. 
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O nás 
 

Kdo jsme a o co usilujeme  
 
Občanské sdružení SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. bylo založeno v roce 1998 skupinou 
romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Už více než čtrnáct let usilujeme o rovné 
šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti prostřednictvím poskytování sociálních 
služeb 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 a v Šumperku několik komunitních center jako zázemí pro poskytování 
sociálních služeb obyvatelům. S ohledem na co možná nejlepší dostupnost námi nabízených 
služeb, byla centra budována většinou přímo v prostorově izolovaných lokalitách. V roce 
2012 byla v provozu komunitní centra v Ostravě - Přívoze, Ostravě - Porubě a v Šumperku. 
V posledních letech se také poněkud změnilo sociální i etnické složení našich klientů, kteří 
v komunitních centrech služby vyhledávají. A to zejména ve službě odborného sociálního 
poradenství, která je vyhledávána i lidmi ze vzdálenějších míst Moravskoslezského  
a Olomouckého kraje.  
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Poskytujeme sociální služby  
 
V roce 2012 naše organizace provozovala tyto registrované sociální služby, které jsou 
realizovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 Občanská poradna (Odborné sociální poradenství) 
 Terénní programy 
 KLUB-KO (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) 

 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
 
Něco o nás… 
Naše organizace zřizuje v Ostravě dvě nízkoprahová centra, odborně - nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež (ve zkratce NZDM) – v Ostravě-Přívoze na Palackého 25 a v Ostravě-
Porubě na Dělnické 20. 
 
Snažíme se, aby naše nízkoprahová centra splňovala vysoké nároky na kvalitu, kterou  
od nás očekávají naši uživatelé. V zařízení pracují odborní pracovníci, kteří  děti a mládež 
motivují.  Formou  skupinové a individuální práce vedou dětské užkvatele k zodpovědnému 
chování, k upevnění žádoucích postojů k životním otázkám, ke změně či zlepšení jejich 
postojů k rizikovému chování.  
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  SPOLEČNĚ-JEKHETANE je sociální službou, 
jejímiž uživateli jsou děti od 6 do 17 - 18 let věku.  Pomáháme dětem a mladým lidem v cestě 
k pozitivnímu  ovlivnění  jejich životní cesty. Domníváme se, že naše práce ve střediscích má 
významný vliv na formování dětské osobnosti, ovlivňuje tvorbu jejich hodnotového systému,  
vede k prevenci rizikového chování nebo alespoň napomáhá k oddálení tohoto chování. Pestrý 
program našich „nízkoprahů“ je podnětem pro smysluplné trávení volného času dětí  
a mladých lidí.  
 
 Co děláme… 
Přínos NZDM: 

 prevence kriminality, 
 prevence sociálního selhávání ve společnosti, 
 naplnění času jinak neorganizované mládeže a dětí, 
 tréninky a rozvoj motorických, psychických i sociálních dovedností, 
 motivace ke vzdělávání, 
 zahájení motivačního procesu a prvních kroků k zařazení mládeže na trh práce, 
 zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcích. 
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Témata, o která se děti a mladí lidé zajímají:  Rodinné vztahy, partnerské vztahy, bezpečný 
sex, vrstevnické vztahy, pomoc s povinnostmi školáka, vzdělávací aktivity, vstup do učiliště, 
na střední školu, šikana, pomoc s hledáním kroužku (který by rozvinul talent dětí), příprava  
na hledání a získání zaměstnání, vstup do zaměstnání, udržení si práce, hospodaření  
s penězi,  závislosti (alkohol, drogy, gambling), zvyšování právního povědomí, sportovní 
aktivity, taneční kroužek, rukodělné a výtvarné aktivity, další volnočasové aktivity.  
 
Terénní práce (streetwork): Doprovázíme uživatele, pokud o to projeví zájem, do škol, 
knihoven, kroužků, zájmových sdružení, do SPC, do PPP, do středisek výchovné péče, při 
vyřizování na úřadech nebo domů. Touto formou probíhá také oslovování nových uživatelů. 
 
 
S čím nejčastěji pomáháme… 
V rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež byly realizovány tyto aktivity: 
 Doučování - pravidelné doučování dětí základních a středních škol. Děti si mohou také 

zde psát úkoly. Středoškoláci mají možnost přípravy na přijímací zkoušky. Pracovníci 
pomáhají vysvětlit látku, které děti nerozumí a mají zájem ji pochopit. Zaznamenali jsme 
také velký zájem získávání gramotnosti v práci na osobním počítači, většina z našich 
uživatelů nemá k PC jinde přístup. Pracovníci individuálně vysvětlovali dětem základy 
práce s jednoduchými programy, s internetem, pomoc se založením a zpravováním 
emailu aj. 

 Příprava pro nástup do zaměstnání - kontaktování pracovních agentur, potenciálních 
zaměstnavatelů. Pomoc vytváření jejich prvních profesních životopisů. Pomoc při hledání 
rekvalifikačních kurzů. 

 V období proběhly besedy:  
- Beseda o původu Romů,  zvycích,  tradicích…. 
- Beseda o tom, jak poskytnout první pomoc svému kamarádovi 
- Besedy o zneužívání návykových látek rizicích s tím spojených (nejčastěji  

na téma alkohol, tabák a marihuana) 
- Besedy a ponaučení z filmových klubů (probíhají cca 1x měsíčně) 
- Besedy na téma rizika sociálních sítí (Facebook) 
- Beseda o canisterapii 
- Beseda o hipoterapii 
- Beseda o kynologii 

 Keramická a výtvarná dílna a kurzy šití.  
 Taneční kroužek - romské tance, disko, zumba, hip - hop, break dance, apod. – máme dvě 

dívčí taneční skupiny (romské klasické tance, moderní tanec), které se účastnily i taneční 
soutěže v Hranicích a taneční skupinu chlapců. Všechny taneční skupiny vystoupily před 
veřejností v rámci akcí dětský den a Klíče pro život. 

 Sportovní akce - ve stolním tenise (turnaj na ZŠ Vizina, spřátelený zápas se střediskem 
volného času Don-Bosko a mezi dětmi z našich zařízení) i fotbale (miniturnaj s NZDM 
Magnet, Opava) se pořádají turnaje. Děti mohou trénovat v prostorách NZDM  
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i na nedaleké zahradě, kterou vlastní organizace.  Návštěvy cyklistického hřiště Městské 
policie Ostrava. Návštěvy horolezecké stěny. 

 Společenské aktivity - maškarní bály, Den dětí, Den Romů, návštěvy jiným NZDM, 
Klíče pro život – inkluzivní vzdělávání, dramatické hry (hraní rolí, divadlo), dny 
otevřených dveří, výstavy dětských prací, vystoupení pro rodiče a známé (zpěv, tanec, 
divadlo), Paměť romských dělníků – někteří z našich uživatelů jsou zapojeni do tohoto 
projektu, který je zaměřený na dokumentaci života starých romských dělníků 
prostřednictvím jejich vnoučat (děti zpovídají své prarodiče a ptají se na jejich 
vzpomínky z mládí, kdy přišli poprvé do Ostravy). 

 Pořádání výletů a vzdělávacích akcí – Dětský ranč Hlučín, Moravskoslezský hrad, 
Dinopark, Štramberská trůba, Technické muzeum Kopřivnice, Hornické muzeum, 
výstavy Miniuni, Sklep strašidel, optické klamy, pravidelné návštěvy knihoven 
(minimálně jeden krát za měsíc), apod. 

 
 
Trocha statistiky neuškodí… 
V  roce 2012 jsme zaznamenali rapidní nárůst zájmu uživatelů o naše služby cca o 109 %, 
a poskytli o 31% více intervencí oproti roku 2011. Celkově využilo naše zařízení 290 
uživatelů (dětí a mladistvých) s nimiž proběhlo 8111 kontaktů a 4554 intervencí.  Problémy 
uživatelů jsou komplexnějšího charakteru a zasahují do více oblastí. 
 
Nejčastějšími řešenými problémy bylo: zvládání školního učiva (54%), nedostatek prostoru  
a možností k vhodnému trávení volného času (30%), problémy týkající se komunikace mezi 
vrstevníky (12%). 
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Příklady táhnou… 
Příběh Dana 
Výchozí stav uživatele: Uživatel Dan (11 let, čtvrtý ročník základní školy) dlouhodobě 
docházel do NZDM, ale nevěděl, jak aktivně využít svůj volný čas, nenavštěvoval pravidelně 
žádný kroužek a nevěřil si. V kolektivu ostatních dětí ničím zajímavým nevynikal a neměl moc 
kamarádů. Uživatel měl problém se sebeovládáním a neměl motivaci k učení a docházce  
do školy. 
 
Řešení: Pracovníci NZDM průběžně zjišťovali, co by Dana bavilo, jak by chtěl trávit volný 
čas, jak by mohl využít své dovednosti. Pracovníci se společně s Danem a jeho maminkou 
domluvili na tom, že Dan zkusí nějaký taneční kroužek, protože ho tancování baví. Pracovníci 
NZDM dostali možnost financovat takové kroužky pro děti z projektu „Škola základ života“ 
podpořeného Nadačním fondem Albert, takže se rozhodli Dana podpořit. Společně jsme 
vyhledali taneční kroužek  Break dance, který uživatele hned při první zkušební hodině oslovil 
a chtěl v něm pokračovat. Dan se v kroužku udržel až do konce školního roku, zlepšil si své 
pohybové dovednosti, smysluplně tráví volný čas, získal větší sebevědomí a lepší status 
u svých vrstevníků, kteří ho obdivují. To způsobilo, že se uživatel začal více ovládat a zmírnila 
se jeho agresivita. 
 
Uživatel se v pololetí výrazně zhoršil ve školním prospěchu. Z rozhovoru s ním a jeho 
maminkou vyplynulo, že se přestal pravidelně učit, nedělal domácí úkoly a často nerozuměl 
novému učivu, které ve škole probírali. Pracovníci NZDM se s Danem domluvili, že bude 
pravidelně docházet do NZDM na doučování, nosit si domácí úkoly a pomůcky, také mu 
pracovníci nabídli pomoc s vysvětlením učiva.  Dan si postupně osvojil pravidelnou docházku 
za podpory jeho maminky i pracovníků, sám se hlásil s domácími úkoly nebo když potřeboval 
něco vysvětlit. Dan si zlepšil známky v několika předmětech a doufá, že bude mít  
na vysvědčení jen jednu čtyřku. 
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Spolupracujeme… 
Městská policie Ostrava (oddíl prevence), Městská knihovna Ostrava pobočky: Přívoz, 
Vítkovice, Poruba. Příslušné úřady města a městských obvodů (kurátoři, sociální pracovníci, 
úředníci apod.). S různými organizacemi pracujícími s dětmi (Školy - Střední škola služeb  
a podnikání, ZŠ Gebauerova, ZŠ Přemysla Pittra, ZŠ Ludovíta Štůra, SŠ Prof. Matějčka  
v Ostravě - Porubě, SŠ technická v Ostravě - Hrabůvce, SOU stavební a dřevozpracující  
v Ostravě - Zábřehu, SOU obchodní v Ostravě - Přívoze a SOU Hlučín aj., Nízkoprahy- 
Fénix- Hranice, Liščina - Ostrava, Magnet - Opava, Ratolest – Brno aj., armáda spásy, 
organizace zabývající se volným časem dětí - Dům dětí a mládeže Ostrava Poruba, Středisko 
volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, Don – Bosco, aj., apod.), SPC, PPP, logoped  
a další. 
 
Samostatné, malé projekty  
Projekt „Příměstský tábor - Na dvorku 2012“ realizován ve spolupráci se SMO, 
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Městskou policií Ostrava 
Navazuje na úspěšný projekt „Na dvorku 2011“. Cílem bylo uspořádat příměstský letní tábor, 
který ulehčí tíživou životní situaci sociálně potřebným rodinám s dětmi z lokality zadní 
Přívoz. Vzhledem ke skutečnosti, že rodiny žijí převážně z dávek pomoci v hmotné nouzi, 
neustále řeší problém zajištění základních životních potřeb dětí, na nic jiného rodinám 
nezbývá čas. S chudobou se v lokalitě objevují sociálně rizikové jevy. Projekt byl tedy zacílen 
na primárně preventivní aktivity a zajištění alternativního způsobu trávení volného času pro 
děti, mladistvé a mladé dospělé v lokalitě o hlavních prázdninách, co možná největší zapojení 
dětí, mladistvých i mladých dospělých z lokality do organizovaných aktivit. Aktivitami 
příměstského letního tábora jsme chtěli docílit odlehčení od problémů rodin a na malý 
okamžik umožnit dětem být dětmi, s dětmi poznat i jiné prostředí než je vyloučená lokalita. 
 
Celkem se projektu „Na dvorku 2012“ účastnilo 47 dětí a mladistvých. Z toho 5 dětí bylo  
ze zmiňované lokality „Přednádraží“. Z přednádraží bylo přihlášeno více dětí, ale vzhledem 
k tomu, že došlo k vyhrocení situace v této lokalitě a rodiny se měly vystěhovávat z důvodu 
nevhodných podmínek k bydlení, se rodiče báli posílat děti na příměstský tábor. Zásadním 
ukazatelem pro vyhodnocení projektu byl počet 20 frekventantů aktivit denně a tento byl  
ve většině denních případů překročen. Navštívili jsme ZOO Ostrava, jezdecký oddíl Městské 
Policie v Ostravě - Stará bělá, dopravní hřiště, Technické muzeum Tatra Kopřivnice, 
Štramberskou trůbu, jeskyni Šipka, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Dětský ranč Hlučín, 
Landek park, Miniuni, Sklep strašidel, Slezskoostravský hrad a Teplice nad Bečvou. Viděli 
jsme ukázku práce psovodů Městské policie v Ostravě a ukázky různých bojových umění  
a sebeobrany. Vyzkoušeli jsme si paintball a minigolf. Uživatelé získali spoustu nových 
zkušeností a znalostní, které jsou spojeny s funkčními i sociálními dovednostmi. Vyzkoušeli 
si různé druhy aktivit, prožitkových akcí pro smysluplné trávení volného času, účastnili se 
preventivních aktivit zaměřených na předcházení sociálně nežádoucích jevů. U účastníků 
příměstského tábora jsme zaznamenali větší zájem o naše služby i po skončení letního tábora. 
Po začátku školy například narostl zájem o pomoc s doučováním.  
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Projekt „Škola základ života“ financován z „Nadačního Fondu Albert Dětem“  
Tímto projektem se snažíme podpořit vzdělávání a rozvoj dětí znevýhodněných rodin žijících 
v ostravských sociálně vyloučených lokalitách zadní Přívoz a Poruba. Těmto dětem 
pomáháme dle jejich individuálních potřeb se školní přípravou a zlepšení docházky do škol 
a pomáháme jim umožnit zdravé trávení volného času díky zájmovým aktivitám. Do tohoto 
procesu zapojujeme i rodiče formou spolupráce. Snažíme se je motivovat k řešení problémů 
ve vzdělávání svých dětí, posilujeme jejich dovednosti, ochotu a schopnosti při řešení 
problémů. Rodiče i děti vedeme k uvědomění si vzdělávání jako cenné životní hodnoty. 
Projekt pokračuje i v roce 2013.  
 
Od začátku školního roku do konce roku kalendářního probíhalo doučování v doučovacím 
středisku a dle potřeb byly do této aktivity zapojeny také děti z vyšších ročníků ZŠ. Celkem 
proběhlo: v září 157 doučování s 64 dětmi, v říjnu 214 doučování se 73 dětmi, v listopadu 164 
doučování s 58 dětmi a v prosinci 93 doučování se 42 dětmi. Podpora školní úspěšnosti 
prvňáčků se realizovala u 18 dětí. A několik dětí bylo podpořeno ve vyhledání si vhodného 
kroužku a k udržení docházky do kroužku (breakdance, box, pin-pong, taneční aj.).  
 
Jako podpůrnou aktivitu jsme realizovali několik výletů pro děti, které se pravidelně účastní 
doučování a dalších aktivit projektu. Tyto výlety využíváme jako hravou formu učení, kdy pro 
děti připravíme zadání úkolu a následně vědomostní test, na kterém si ověří, co nového  
na výletě poznali a co si zapamatovali. Kromě vlastivědných a přírodovědných poznatků tak 
mají možnost rozvíjet i své dovednosti (pozorování, spolupráce na plnění úkolu, komunikační 
dovednosti). Zároveň účast dítěte na takovém výletu působí pro něj motivačně, kdy kromě 
samotného užitku z účasti na aktivitě (např. u žáka, který se začal pravidelně doučovat, došlo 
ke zlepšení prospěchu v matematice o 2 stupně) dítě toto vnímá jako odměnu a má chuť  
se dále zapojovat. 
 
 
Projekty, na kterých jsme se podíleli 
Projekt „Klíče pro život“  - realizován Národním institutem pro mládež 
Primárním cílem tohoto projektu jsou společné aktivity dětí s poruchami chování (dále PCH) 
a s ADHD s dětmi intaktními. Děti s těmito postiženími nás navštěvují pravidelně.  
V současné době dochází k jejich separaci od dětí intaktních. Prostřednictvím VP jsme  
se snažili o osobnostní rozvoj dětí, rozvoj sebeuvědomování, vzájemné spolupráce, 
sebepoznání, fantazie a vzájemné komunikace. Výsledkem tohoto projektu je inkluzivní 
vzdělávání dětí a hlavně pozitivní atmosféra v zařízení. Primárního cíle jsme se snažili 
dosáhnout pomocí organizace festivalu „Vidět, slyšet, dotýkat se!“. Děti za pomoci 
dobrovolníků a studentů pedagogických škol si připravovali svá vystoupení (tanec, divadlo, 
zpěv). Festival byl závěrečným vyvrcholením projektu. Sekundárním, neméně důležitým 
cílem, je proškolení a osvěta. Děti se učili pomocí arte-terapeutických technik, 
muzikoterapeutických technik, psychosociálních her, relaxačních technik a evaluačních 
komunit. Projekt byl určen pro děti a mládež 6-18 let. Celkově se projektu účastnilo cca 20 
účastníků. 
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Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
 
Něco o nás… 
Naše organizace provozovala v roce 2012 tři pracoviště občanské poradny – v Ostravě-
Přívoze na Palackého 49, v Ostravě-Porubě na Dělnické 20 a v Šumperku na Bulharské 4. 
 
Služba občanské poradny je určena lidem starším 18 let z Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje. 
 
Cílem služby je poradenství, pomoc a podpora při řešení složitých a problematických situací 
v životě člověka. Mnohdy stačí pouhá rada či návod možností řešení během jednoho setkání  
a problém klienta je vyřešen. Častější je však více setkání s klientem, kdy je potřeba, aby 
klient přistupoval aktivně k řešení svého problému, a pracovníci poradny jsou mu při tom 
nápomocni. V posledních letech stále přibývá lidí, kteří jsou zadluženi až předluženi, mají 
stále častější problémy se splácením svých závazků. Naše poradna nabízí vysoký standard při 
řešení této oblasti a to od preventivního působení formou přednášek pro veřejnost, přes 
sepisování žádostí o splátkové kalendáře a pomoc v komunikaci s věřiteli, sepisování 
odvolání, odporů a jiných opravných prostředků, radí lidem v oblasti exekucí a nakonec, je-li 
to možné a efektivní, sepisuje s klienty zdarma a kvalitně návrhy na povolení oddlužení. 
 
Statisticky shrnuto, jsou dluhy a předlužení obyvatel v posledních letech řešeny 
v nadpoloviční většině všech řešených záležitostí klientů naší poradny. Vzhledem k tomu,  
že stále přibývá lidí ztrácejících schopnost řádně dostát svým finančním závazkům, zapojila 
se Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE v roce 2012 do Aliance proti dluhům 
(APD), konkrétně do pracovních skupin, které se zabývají tématy oddlužení a finančního 
vzdělávání. APD je odborná platforma zabývající se problematikou zadlužování. Sdružuje 
odborníky ze státních institucí (ministerstva, Probační a mediační služba, Policie ČR…)  
a nevládních neziskových organizací, které se zadlužeností a jejím řešením aktivně zabývají. 
 
Díky zapojení naší poradny v Asociaci občanských poraden a Alianci proti dluhům 
přispíváme i k iniciování změn v legislativě ČR. 
 
 
Co děláme a s čím nejčastěji pomáháme… 
Občanská poradna radí občanům celkem v 18 oblastech, přičemž nejčastěji řešené zakázky 
klientů jsou z oblasti rodinných a mezilidských vztahů, pracovně-právních vztahů, bydlení, 
sociálních dávek, atd. Pomoc je poskytována prostřednictvím rad, informací, pomoci  
při zařizování běžných záležitostí, vyplňování formulářů, sepisování různých písemných 
podání, návrhů a žalob. Tematické pole poradenství je tedy dosti široké, nicméně nejčastějším 
problémem osob, které se na poradnu obracejí, jsou dluhy a následné problémy s nimi 
spojené.  
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Naše občanská poradna dbá na zvyšování kvality poskytovaných služeb především 
prostřednictvím systematického vzdělávání odborných sociálních pracovníků. Akreditované 
vzdělávání probíhá nejčastěji prostřednictvím seminářů Asociace občanských poraden ČR, 
které je Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE od roku 2005 členem. Zapojením 
v Asociaci je garantována vysoká profesionální úroveň poskytovaných služeb.  
 
Neopomenutelným přínosem činnosti poradny je i zlepšení psychického stavu klienta. 
Vyřešení problému je velmi důležité pro osobní a pracovní život klienta a jeho celkovou 
motivaci k řešení často velmi nelehké životní situace.  Služeb občanské poradny využívají 
převážně osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, ale také je hojně navštěvována 
obyvateli celé Ostravy a okolí, tedy lidmi z Moravskoslezského kraje. Služba je poskytována  
i v Olomouckém kraji, konkrétně ve městě Šumperk a okolí.       
                                                                                                                                                
Stabilně pracujeme na docílení pozitivních změn v životě klienta a dosažení samostatnosti 
klientů naší služby při řešení běžných záležitostí osobního života jako je bydlení, příjmy, 
vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina a mezilidské vztahy, hmotné 
zabezpečení atd. Usilujeme o to, aby klienti služby občanské poradny uměli hospodařit  
s financemi a neúměrně se nezadlužovali, aby znali svá práva a povinnosti. Do náplně naší 
činnosti patří i pořádání osvětových a vzdělávacích aktivit, rozšiřujeme a vytváříme 
informační letáky, brožury, pořádáme besedy na různá témata pro laickou veřejnost i pro 
různé profesní skupiny (především v oblasti dluhové problematiky a s tím souvisejících 
témat). Své služby poskytujeme také prostřednictvím internetu, odpovídáme na e-mailové 
dotazy, přispíváme do internetové poradny a provozujeme vlastní interaktivní facebookový 
profil poradny. Již třetím rokem také poskytujeme poradenství obětem trestných činů v sídle 
poradny, tj. v Ostravě Přívozu a v této oblasti hodláme i v budoucnu pokračovat. 
 
Posláním naší sociální práce je pomoc klientům, aby si byli schopni pomoci sami. Poradci 
našich občanských poraden postupují s klientem vždy dle základních principů: bezplatnost, 
nestrannost, nezávislost a diskrétnost. Poradce postupuje tak, že klientovi, pokud je to možné, 
je nabídnuto několik možností řešení a také vždy zazní důsledky každého rozhodnutí klienta. 
Zvolené rozhodnutí je pak vždy na klientovi. Z toho také vyplývá, že spolupráce s naší 
občanskou poradnou je tak 
zcela dobrovolná. Troufáme 
si tvrdit, že máme mnoho 
spokojených klientů, kteří 
s naší pomocí byli schopni 
vyřešit svůj problém. 
Vystihuje to trefně tento 
obrázek: 
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Trocha statistiky neuškodí… 
Na pobočkách poraden v Ostravě - Přívozu a Ostravě - Porubě bylo za rok 2012 realizováno 
celkem 1159 konzultací s 686 klienty. Celkem bylo zodpovězeno 1159 dotazů, z nichž 732 
směřovalo do oblasti dluhové problematiky - z toho 193 se konkrétně týkalo exekučního 
řízení, 333 insolvence (informace či případná praktická pomoc s přípravou návrhu  
na povolení oddlužení), dalších 206 bylo směrováno do oblasti finanční a rozpočtové – řešení 
závazků, splátkové kalendáře, úpravy splátek či rodinný rozpočet aj. Z toho vyplývá,  
že dluhová problematika za uplynulý rok tvoří 63 % řešených zakázek klientů. 
                                                                                                                                         Ostrava 

  
 
Na pobočce detašovaného pracoviště v Šumperku bylo v roce 2012 uskutečněno celkem 591 
konzultací s 380 klienty, přičemž bylo zodpovězeno 804 dotazů, z nichž celkem 441 
směřovalo do oblasti dluhové problematiky, z toho 109 se konkrétně týkalo exekučního 
řízení, 212 insolvence (informace či případná praktická pomoc s přípravou návrhu na 
povolení oddlužení), dalších 120 bylo směrováno do oblasti finanční a rozpočtové – řešení 
závazků, splátkové kalendáře, úpravy splátek či rodinný rozpočet aj.  Z výsledných čísel 
vyplývá, že taktéž na pobočce v Šumperku oblast dluhů zastupuje více než polovinu řešených 
dotazů, se kterými se klienti na poradnu obrací. Tato skutečnost potvrzuje potřebu poradenství 
zacíleného právě na tuto problematiku. 
                                                                                                                                     Šumperk 
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Příklady táhnou… 
Příběh paní Jaroslavy 
Klientka navštívila naší poradnu za účelem sepsání návrhu na rozvod manželství. Jednalo  
se o ženu ve věku cca 35 let se třemi nezletilými dětmi, přičemž dvě má se současným mužem  
a jedno z předchozího vztahu. Z popisu situace klientky vyplynulo, že manžel klientky 
nadužívá alkohol, v podstatě chodil téměř denně domů podnapilý a poté byl slovně agresivní 
vůči klientce a dětem. Slovní agrese a vulgarita se postupem času stupňovala a přidaly se také 
výhrůžky a zastrašování. U nejstarší dcery se zhoršil prospěch ve škole, nejmladší dítě  
se začalo pomočovat a klientka vlivem těchto stresů výrazně zhubla a nastaly u ní potíže  
s nespavostí. Manžel zcela odmítal jakoukoliv léčbu či jinou formu pomoci a tvrdil, že nemá 
problém s alkoholem. Klientka i její děti se agresora začaly velmi bát a klientka tedy dospěla 
k názoru, že rozvod bude nejlepším řešením. Klientka byla znatelně nervózní během 
počátečních konzultací, objevil se pláč a emoce, nicméně během spolupráce se začal její 
psychický stav zlepšovat a na poslední konzultaci klientka uvedla, že se cítí mnohem lépe  
a jistěji. Postupně tedy byly sepsány návrhy na svěření dětí do péče a na rozvod manželství. 
Klientce byla po celou dobu spolupráce poskytována psychická podpora a také odkazy  
na další služby, např. psycholog a Policie ČR. 
 
Po čase, při konzultaci s jinou klientkou, vyšlo najevo, že ji do naší poradny poslala právě 
klientka z výše uvedeného příběhu a tak se mám v poradně dostalo zpětné vazby a to,  
že klientka je rozvedená, odstěhovala se i s dětmi mimo Ostravu a začala „nový život“ 
s přítelem, který ji zajistil mimo střechy nad hlavou také novou práci. 
 
Příběh paní Marcely 
Do poradny se dostavila žena věkem okolo 60 let. Uvedla, že má finanční závazky ve výši cca 
140 000,- Kč u čtyř věřitelů. Tato klientka se zadlužila, protože finančně pomáhala svému 
synovi, který byl bez zaměstnání. Syn slíbil, že si najde práci, avšak se mu to nedařilo. 
Na místo toho začal nadužívat alkohol a později také drogy. Syn klientku přemluvil, aby 
mu darovala svou nemovitost. O tu později díky dluhům přišel. Zadlužení se prohloubilo  
se stěhováním a vybavováním nové domácnosti, ale klientka měla slušný příjem a tak 
postupem času své dluhy z velké části umořila. Do poslední chvíle neměla problém  
se splácením, protože pobírala starobní důchod ve výši 9 800,- Kč a k tomu měla příjem  
ze zaměstnání na hlavní pracovní poměr ve výši 15 000,- Kč. Do poradny přišla ve chvíli, kdy 
přišla o zaměstnání a tím pádem o podstatnou část svého příjmu. Klientka nespecifikovala, 
zda došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou, nebo zda ji doběhla řádná výpovědní 
lhůta, nicméně uvedla, že tam s ní pěkně „vydrbali“. Tuto stránku však klientka neměla zájem 
řešit. Problém klientky spočíval v tom, že by již nezvládla řádně hradit své závazky, jejichž 
splátky měsíčně představovaly v souhrnu cca 9 000,- Kč. Klientka se obávala důsledků 
nesplácení a chtěla si podat návrh na povolení oddlužení. 
 
Vzhledem, k tomu, že klientka se na poradnu obrátila včas, sepsali jsme s klientkou 
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kde byl popsán hrozící úpadek 
klientky. Tento návrh byl krajským soudem schválen a v současnosti se klientka úspěšně 
oddlužuje. 
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Příběh paní Martiny 
Klientka vyhledala poradnu v době, kdy byla na rodičovské dovolené s nejmladším dítětem.  
Požádala o pomoc s přípravou návrhu na povolení oddlužení. V té době, však neměla 
k dispozici potřebný příjem. Vzhledem ke skutečnosti, že měla v brzké době nastupovat zpět  
do práce, bylo dohodnuto, že návrh bude připraven, až ve chvíli, se vrátí do zaměstnání  
a bude mít stabilní pravidelný příjem. Po opětovném nástupu do práce činila její mzda cca 
14.000,- Kč čistého, klientka je svobodná, má 2 děti. Celková výše závazků v době podání 
návrhu činila 250 000 Kč. Své závazky již nebyla schopna splácet delší čas, některé již byly 
předány vymáhacím společnostem, či byly po klientce požadovány v plné výši. Vzhledem 
k tomu, že věřitelé na klientku velmi „tlačili“, snažila se situaci zprvu vyřešit novou půjčkou 
z nebankovního sektoru, na toto vynaložila další finanční prostředky, nikdy však žádnou 
půjčku neobdržela, naopak ji tento postup dostal ještě do většího zadlužení.  Klientka 
je rozhodnuta řešit situaci jednou pro vždy, a to formou využití možnosti oddlužení. Nemá 
žádný hodnotný majetek, kterým by mohla své závazky uhradit, má však stabilní příjem 
z pracovního poměru na dobu neurčitou, kterým je schopna uhradit nejméně 30% závazků 
nezajištěným věřitelům. 
 
Při konzultaci poradkyně s klientkou probrala vše ohledně dluhů, vysvětlila, co vlastně 
oddlužení je, co obnáší a jaké podmínky musí splnit, aby bylo oddlužení povoleno. Dále 
poradkyně klientce vysvětlila jednotlivé položky návrhu, jaké podklady musí k návrhu doložit, 
zodpověděla dotazy k oddlužení, provedla předběžný propočet výše splátek a nezabavitelné 
částky dle kalkulačky dostupné na http://insolvencni-zakon.justice.cz/. 
 
Po dohodě klientka donesla veškeré podklady, společně s poradkyní aktivně spolupracovala 
na přípravě návrhu. Po několika konzultacích byl návrh připraven k podání, následně bylo 
klientce soudem povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře, který pravidelně plní.  
 
Pozn.: Jména a některé údaje byly, s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění, změněny. 
 
 
Spolupráce ne významných projektech 
Projekt „Restorativní  justice-podpora a poradenství obětem trestných činů“ – v rámci 
projektu se poradci zabývali poradenstvím obětem trestných činů. Projekt byl realizován 
Probační a mediační službou České republiky a Asociací občanských poraden ČR. Nejčastěji 
jsme pomáhali s řešením trestných činů jako je stalking, nebezpečné vyhrožování, domácí 
násilí, atd. Pomáhali jsme se sepisováním různých žalob a podání a poskytovali jsme 
informace v oblasti náhrady škody, o průběhu soudního jednání, apod. 
 
V roce 2012 jsme službu poskytli 26 lidem, kteří se stali obětí trestné činnosti a to celkem  
na 35 konzultacích. S příchodem nového zákona, který komplexně řeší problematiku obětí 
trestné činnosti, pružně reagujeme usilováním o přidělení akreditace Ministerstva 
spravedlnosti, abychom i v budoucnu mohli obětem pomáhat. 
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Projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti“ – jedná se o projekt Asociace 
občanských poraden ČR, který je již několik let po sobě realizován s podporou ČSOB a. s., 
Poštovní spořitelny a. s. a Magistrátu hlavního města Prahy. Partnerem projektu  
je Ministerstvo spravedlnosti ČR.  
 
Díky zapojení našich poraden v tomto projektu jsme schopni poskytovat kvalitnější 
poradenství v dluhové problematice včetně pomoci při podávání návrhu na povolení 
oddlužení.  
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Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
 
Něco o nás… 
Naše organizace provozovala v roce 2012 tři pracoviště služby terénních programů –  
v Ostravě-Přívoze na Palackého 49, v Ostravě-Porubě na Dělnické 20 a v Šumperku  
na Bulharské 4. 
 
Cílem služby Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE (dále TP) je uživatel, který zná 
svá práva a povinnosti a orientuje se ve veřejně dostupných službách.  
 
V praxi je pak naplňování tohoto cíle konáno prostřednictvím terénních pracovníků, kteří se 
denně vyskytují zejména ve vyloučené lokalitě zadního Přívozu, v okolí ulice Dělnická 
v Ostravě Porubě a na Šumpersku a zde jsou kontaktováni zájemci o službu s jejich problémy  
a obtížnými situacemi.  
 
Kde působíme… 
Ostrava 
V minulém roce se díky velké migraci obyvatel zadního Přívozu začali terénní pracovníci 
soustředit i na oblast předního Přívozu a Moravské Ostravy. Dalo by se říci, že uživatelé 
služby zůstali z velké části stejní, jen se přestěhovali do jiné lokality. S migrací obyvatel 
v některých částech Ostravy souvisí problém ubytovávání lidí na různých ubytovnách, 
kterých jen za rok 2012 v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přibylo hned několik. Díky 
práci terénních pracovníků se dařilo a daří monitorovat aktuální vývoj situace v městském 
obvodu.  
 
Šumpersko 
Zde se pracovnice nejčastěji pohybovaly v Hanušovicích, kde je na malou vesnici velká 
koncentrace ubytoven. Velká migrace lidí, kteří přichází do Hanušovic ze všech krajů 
republiky, velmi ztěžuje práci a vyvolává u místních obyvatel obavy. Více času muselo být 
věnováno i uživatelům ze samotného Šumperka, kde vznikly nové ubytovny a tím i nové 
lokality, kde vznikají problémy v soužití. Mezi další navštěvovaná místa patřilo Staré Město 
pod Sněžníkem, Zábřeh na Moravě a Písařov. Častou prací terénních pracovnic je sepisování 
žádostí o městské byty, ve kterých uživatelé vidí jedinou naději jak získat kvalitní a cenově 
dostupné bydlení. 
 
 
Co děláme… 
Samotný uživatel služby může u terénních pracovníků najít pomoc v oblasti získání kvalitního 
a finančně dostupného bydlení, což se v roce 2012 ukázalo zejména u uživatelů služby 
v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako nejčastěji řešený problém,  
se kterým se na terénní pracovníky uživatelé obraceli. Celá situace také souvisela s „kauzou 
Přednádraží“, která byla velmi mediálně střežena a napomohla také vzniku nových ubytoven. 
Velká část práce TP se tedy přesunula právě na již zmíněné ubytovny a s tím spojené zejména 
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finanční problémy rodin a jednotlivců. Uživatelé se na naše terénní sociální pracovníky 
obraceli v záležitosti řešení své situace v oblasti zadluženosti, získání zaměstnání či vyřízení 
dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Zejména pomoc s řešením 
zadluženosti a finanční situace rodiny je jedním z hlavních nosných témat v městském obvodu 
Poruba. V nemalé míře jsme se také v roce 2012  věnovali práci s rodinou v rámci osvěty 
zdravého způsobu života. Velkou část roku řešily rodiny problém s bacilární úplavicí, která se 
na území města Ostravy rozšířila. Rodiny měly možnost dostat se k informacím o nemoci, 
preventivním opatřením a dezinfekčním prostředkům.   
 
Projekty, na kterých jsme spolupracovali 
„Pro rodinu“ – projekt krizového bydlení pro rodiny s dětmi, realizován ve spolupráci 
s SMO městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
Z velké části se terénní pracovníci podíleli také na průběhu projektu krizového bydlení  
„Pro rodinu“,  ve kterém bylo v roce 2012 zapojeno 7 rodin (z toho 12 dospělých a 24 dětí). 
Byty dostala naše organizace do nájmu od ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz a dále je  
se souhlasem vlastníka pronajímá vybraným rodinám zapojeným do projektu. Rodiny  
se podpisem smlouvy zavázaly spolupracovat s Terénními programy a Sociálně aktivizační 
službou pro rodiny s dětmi SPOLEČNĚ-JEKHETANE a i když nejsou všechny začátky lehké 
a růžové, u některých rodin je již vidět posun ve fungování domácnosti, snaze hospodařit 
s financemi a tvořit si plán, splácet své dluhy a plnit své závazky, v některých rodinách  
se rodiče začali aktivně zajímat o vzdělání svých dětí. Je zřejmé, že sociální status rodin 
zařazených do projektu se mění obtížně a velmi pomalu, avšak z dlouhodobé práce s rodinami 
je pro nás, pro pracovníky a zejména pro rodiny samotné posun jasný a viditelný. Díky 
realizaci projektu mají rodiny lepší životní podmínky pro výchovu dětí. 
 
Sociální inkluze Ostrava – projekt Statutárního města Ostravy 
V neposlední řadě se pracovníci terénních programů podíleli po celý rok 2012 na průběhu 
pilotní fáze projektu Statutárního města Ostravy „Sociální Inkluze Ostrava“.  Naše organizace 
podílela na přípravné fázi tohoto projektu. I přes těžké začátky se podařilo pracovníkům 
několik rodin do programu zapojit a do budoucna by mohli být aktivně zapojeni do všech tří 
pilířů – vzdělávání, zaměstnávání a bydlení. že se na programu mohli podílet od jeho 
samotného počátku a mohli tak svými zkušenosti z terénní práce a znalostí lokality přispět ke 
správnému nasměrování podmínek a pravidel programu.  
 
 
S čím nejčastěji pomáháme… 
Ostrava 
Terénní pracovníci pomáhají uživatelům služby s řešením jejich problémů celkem ve 12 
oblastech, zejména však jsou to problémy týkající se bydlení, dluhů, sociálních dávek a 
zdraví.  
 
Naše sociální služba pomáhá uživatelům při uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, pomáhá při nácviku dovedností 
potřebných při obstarávání osobních záležitostí, pomáhá s hospodařením v domácnosti, 
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doprovázením při vyřizování na úřadech a jiných institucích a poskytuje pomoc a osvětu  
pro zlepšení životního stylu uživatelů a samozřejmě poskytuje základní poradenství.  
 
Šumpersko 
Mezi nejčastější problémy uživatelů patří nedostupnost bydlení mimo ubytovnu a zcela 
chybějící aktivity pro děti a mládež v lokalitě. Zejména v Hanušovicích je nepřítomnost 
nízkoprahových zařízení či SAS velmi citelná. Uživatelé sami říkají, že mládež se zcela 
vymkla jejich kontrole, neuznává autority a připisují to zejména tomu, že mládež nemá kde 
účelně trávit svůj volný čas. Na tomto problému pracuje i pracovní skupina při MěÚ 
Hanušovice, které se terénní pracovnice účastní. Velká pozornost byla též věnována těhotným 
uživatelkám a pomoci zajištění materiálních potřeb pro jejich děti. V tomto jsme navázaly 
úzkou spolupráci s místní pobočkou FOD. 
 
Další velkou skupinou problémů je finanční situace uživatelů. Ve městě ani okolí jsme 
nezaznamenaly problémy s vyplácením dávek po zavedení S karet. Uživatelé nicméně velmi 
často neumí s financemi hospodařit, jsou zadluženi, potýkají se s exekucemi a hlavně 
s lichvou. Terénní pracovnice pomáhaly s oslovováním věřitelů a sepisováním návrhů  
na splátkové kalendáře. Zde funguje velmi dobrá spolupráce s Občanskou poradnou, která 
pomáhá řešit dluhovou problematiku u uživatelů ze Šumperka.  
 
 
Statistiky… 
Ostrava - V roce 2012 jsme spolupracovali se 180 uživateli služby ve městě Ostrava, kterým 
bylo poskytnuto 2 092 intervencí a 1 520 kontaktů. 
    

                     Ostrava 
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Šumperk - V roce 2012 jsme spolupracovaly se 110 uživateli služby v Šumperku a okolí, 
kterým bylo poskytnuto 910 intervencí a 667 kontaktů. 
 

Šumperk  

  
                    
 
Příklady táhnou… 
Příběh paní Petry (Ostrava) 
Paní Petra s rodinou je uživatelkou služby Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE již 
tři roky. Na počátku spolupráce bydlela paní Petra se svými nezletilými dětmi ve vyloučené 
lokalitě ve špatných bytových podmínkách. Její život byl neuspořádaný, problémy s finanční 
situací rodiny a problémy s bytem se odrážely na výchově nezletilých dětí a na celkovém 
klimatu rodiny. Postupem času a díky intenzivní spolupráci se rodina začala postupně 
stabilizovat. Před necelým rokem, ne vlastní vinou, paní Petra a její rodina přišla o střechu 
nad hlavou. Musela se přestěhovat na ubytovnu, kde bydlela v jedné místnosti  
se společnou kuchyňkou a sociálním zázemím na chodbě pro obyvatele dalších deseti pokojů. 
Paní Petra se díky životu na ubytovně dostala do ještě větší finanční tísně, kdy musela 
doplácet na ubytovném tak vysokou částku, že jí nezbývaly peníze na nákup základních 
potravin pro své děti. S paní Petrou jsme hledali jinou alternativu bydlení, pro ni cenově 
dostupnější s cílem opět uklidnit situaci v rodině. Naše sdružení získalo ve spolupráci 
s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz pro paní Petru byt, kam se přestěhovala 
s dětmi do podnájmu. Dnes, po několika měsících intenzivní spolupráce s rodinou, je vidět 
změna v přístupu paní Petry k životu. Začala se více věnovat výchově svých dětí, je zapojena 
do projektu „Pro rodinu“ v naší organizaci a snaží se svým nejmladším dětem nabídnout 
lepší podmínky ke vzdělávání, mimo jiné i změnou základní školy, kterou budou její děti od 
nového školního roku navštěvovat. Matka projevila aktivní zájem o to, vědět a zjistit 
si informace a využít možnosti dát svým dětem kvalitní vzdělání, a to i na úkor vyšší 
náročnosti na domácí přípravu dětí na výuku. Paní Petra se také učí žít v běžném bytě, učí se 
zajistit si v bytě základní opravy, začíná se aktivně starat o výdaje s bydlením spojené 
(zejména náklady za energie) a na základě těchto zkušeností může ovlivnit samotnou spotřebu 
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a následnou finanční stránku věci. V neposlední řadě se paní Petra s dětmi aktivně zapojuje 
do budování sousedských vztahů tak, aby byla přítomnost rodiny pro okolí přínosem, nikoli 
přítěží. Ačkoli jsou to mnohdy úkoly složité a nelehké, již dnes vidí rodina paní Petry výsledky 
svého jednání navzdory těžkým začátkům. 
 
Příběh Marka (Šumperk) 
Obrátila se na nás maminka dvanáctiletého Marka. Marko, navštěvoval ve školním roce 
2011/2012 běžnou ZŠ ve městě. Škola Markovi dva roky poskytovala asistenta pedagoga pro 
sociálně znevýhodněné žáky a Marko zvládal učivo na dvojky, po odchodu asistenta Marko 
propadl a i v dalším ročníku měl výrazné problémy, dokonce i v chování. Maminka byla 
přesvědčena, že Marko je ve škole diskriminován z rasových důvodů (na škole jiné romské 
děti nebyly) a Marka o tomto přesvědčovala. Škola žádala vyšetření Marka v pedagogicko-
psychologické poradně a jeho následné zařazení do základní školy praktické. 
 
Maminka souhlasila s přeřazením Marka na jinou školu, kde budou brát ohledy na jeho 
individualitu a popřípadě mu opět přidělí asistenta. Navštívili jsme společně pedagogicko 
psychologickou poradnu, kde Markovi další setrvání v běžné základní škole bez asistenta 
nedoporučili a do zprávy napsali doporučení na zařazení do základní školy praktické. Oslovili 
jsme školy ve městě a na jedné škole jsme navázali kontakt se školním psychologem.  V této 
škole je několik romských dětí a škola s tím problém nemá, navíc přítomnost psychologa velmi 
účinně pomáhá bojovat proti rasismu. Maminka spolu s námi několikrát navštívila 
psychologa i ředitele a zvažovala, zda sem Marka přeřadit. Vybraná škola byla ochotna 
Marka přijmout. Marko v září 2012 nastupuje do pátého ročníku ZŠ bez asistenta. Učivo 
zvládá s obtížemi, s problémy mu pomáhá školní psycholog a maminka i Marko jsou 
spokojeni. Věří, že v dalším roce třeba asistenta pro Marka škola získá. 
 
 
Spolupracujeme… 
Terénní pracovníci se pravidelně účastnili „policejní buňky“ na Základní škole Gebauerova, 
kde se scházeli s jinými subjekty a organizacemi a vyměňovali si potřebné informace 
o oblasti, ve které působí. Dále se TP účastnili kulatých stolů v rámci Komunitního plánování 
Ostrava a také se zúčastnili akce Lidé lidem na podporu sociálních služeb ve městě Ostrava. 
TP neopomíjejí i důležitost osvětové činnosti a uspořádali např. besedu pro uživatele služby 
na téma zavedení výplaty dávek prostřednictvím „S Karty“. 
 
Terénní programy v Ostravě v roce 2012 spolupracovaly zejména s  městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), pracovníky OSPOD  MOaP a MMO, romským 
koordinátorem MMO, Úřadem práce Ostrava, Armádou spásy – Prevence bezdomovectví, 
kanceláří Ombudsmana, Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva, Centrom, občanské 
sdružení, Centrem sociální služeb Ostrava, o. p. s, Agenturou pro sociální začleňování, 
občanským sdružením Vzájemné soužití.  
 
Terénní programy na Šumpersku v roce 2012 spolupracovaly s Olomouckým krajem,  
a to zejména s paní PhDr. Renatou Köttnerovou – koordinátorkou pro národnostní menšiny 

mailto:r.kottnerova@kr-olomoucky.cz


  
 

22 | S t r á n k a  
 

Výroční zpráva 2012 – SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s 

a romské záležitosti, která je také odborným garantem projektu Zajištění integrace příslušníků 
romských komunit – Šumperk. 
 
Další spolupráce:  Fond ohrožených dětí Zábřeh, Armáda Spásy ČR - Šumperk, Šumperk - 
NDC Armáda spásy, Charita Šumperk, Zábřeh, SŠ ZŠ a MŠ Šumperk Hanácká 3, MěÚ 
Šumperk, Odbor sociálních věcí Šumperk, Romský poradce města a Terénní pracovník města 
Šumperk. Dále Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk, Dům pro osamělé rodiče  
s dětmi v tísni Šumperk, Domov pro matky s dětmi Zábřeh, Policie ČR v Šumperku  
a v Hanušovicích.  Dále spolupracujeme s místní akční skupinou MAS Horní Pomoraví, o.p.s. 
Hanušovice, se starostkou města Hanušovice, se Základní školou Sluneční v Šumperku, apod.  
 
Celý rok 2012 byly terénní programy v Šumperku zapojeny do projektu Olomouckého kraje 
„Zajištění integrace příslušníků romských komunit“. V rámci projektu se terénní pracovnice 
účastnily workshopů, seminářů a monitoringů.   
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KLUB-KO  (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) 
 
Něco o nás… 
Naše středisko se nazývá KLUB-KO a poskytuje sociální služby a další doprovodné aktivity 
rodinám s dětmi od 0 do 12 let. Sídlíme na adrese Palackého 49 v Ostravě-Přívoze a působíme 
v sociálně vyloučené lokalitě v okolí Ostravy - zadního Přívozu.  
 
V průběhu roku 2012 došlo k úpravám věkového vymezení cílové skupiny, kdy do října  
se jednalo o rodiny s dětmi ve věku 4-12 let a následně jsme rozšířili věkové rozmezí již pro 
děti od narození (respektive pracujeme i se ženami již během těhotenství a v období příprav 
na porod). 
 
Pracovní tým tvořily dvě pracovnice v přímé péči (pracovnice v sociálních službách) a jedna 
pedagogická pracovnice (logopedická asistentka). V průběhu roku došlo ovšem k personálním 
změnám – na místo jedné pracovnice v sociálních službách nastoupila sociální pracovnice, 
která je zároveň vedoucí služby a dále přibyla jedna pedagogická pracovnice, která  
je vyčleněná pro projektové aktivity.  
 
Kromě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízíme řadu dalších aktivit vázaných 
většinou na specifické, malé projekty. V roce 2012 jsme realizovali dva významné projekty 
„Rovný start“ a „Škola základ života“. 
 
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO 
Našimi uživateli jsou rodiny s dětmi, které žijí ve vyloučené lokalitě zadního Přívozu  
a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou 
schopny řešit vlastními silami.  
 
Kromě ambulantních a terénních konzultací jsme pořádali besedy a informativní schůzky  
na aktuální témata. Velmi oblíbené u dětí i rodičů byly praktické ukázky s nácvikem, kdy 
k nám přicházely maminky zejména se svými mladšími dětmi, které u nás rády využívaly 
vybavenou hernu, výtvarně tvořily a vařily nebo se podílely spolu s maminkami na přípravě 
jídel – tyto akce byly oblíbené a měly vždy velký ohlas. 
 
 
S čím nejčastěji pomáháme… 
Nejčastěji jsme pomáhali řešit problémy v oblasti:  

 zajištění zdravotní péče (ukončení činnosti spádového pediatra a následně absence 
praktického lékaře pro děti, objednání a doprovody k vyšetření, vyhledání 
specializované péče, aj.),  

 vzdělávání dětí (podpora a nácvik správného rozvoje řeči, motorických, psychických  
a sociálních dovedností dítěte, příprava na vstup do mateřské či základní školy, školní 
docházka a prospěch aj.),  
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 výchova a péče o dítě (posilování rodičovské role a rodičovských kompetencí, osvěta 
v oblasti zdraví, růstu a vývojových potřeb dítěte, prevence zanedbávání dětí, podpora 
utváření zdravého sebevědomí dětí, podpora dobrých vztahů v rodině, specifika péče  
u dítěte s hyperaktivitou, autismem, mentální retardací, poruchami chování,  
u deprivovaného dítěte, nemocného dítěte aj.),  

 bydlení (udržení stávajícího bydlení, hledání nového či přechodného bydlení zejm. pro 
vícečetné rodiny),  

 finance a hospodaření rodiny (sociální dávky, rodinný rozpočet, učení hospodárnosti) 
 komunikace (nácvik a rozvoj komunikačních dovedností rodičů).  

 
Ve druhé polovině roku se objevil nový fenomén, který výrazně zasáhl do života rodin 
v lokalitě a přinesl další problémy a/nebo některé přetrvávající prohloubil – šlo o stěhování 
početných rodin z nájemních bytů na předražené ubytovny do nevyhovujících hygienických 
podmínek a následně o epidemii bakteriální úplavice v těchto rodinách. Zvýšeně jsme působili 
v oblasti zdravotní osvěty a prevence šíření onemocnění u dětí i dospělých, poskytovali rady, 
doporučení i praktický nácvik používání dezinfekčních prostředků a dodržování hygienických 
zásad. Spolupracovali jsme při tom úzce s pracovníky Krajské hygienické stanice v Ostravě, 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a se spádovými ambulancemi pediatrů. 
 
Statistiky… 
Za rok 2012 využilo službu celkem 107 klientů, přičemž v tomto součtu je zahrnuto: 26 
dospělých a 62 dětí evidovaných v období 1. 1. 2012 - 29. 2. 2012 a dále 19 rodin (v tom 49 
dětí a 23 dospělých) evidovaných v období 1. 3. 2012 - 31. 12. 2012. 
 
Klientům bylo poskytnuto 742 intervencí a 306 kontaktů, a to jak terénní, tak i ambulantní 
formou. V rámci logopedické péče u nás na středisku poskytla logopedická asistentka 39 
dětem celkem 433 konzultací. 
 

 
Pozn.: V roce 2012 došlo, z důvodu zkvalitnění služby, k přehodnocení vykazování na jednotlivých 
ukazatelích (např. jako „kontakt“ se nevykazuje jednotlivec, ale celá rodina)  
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Samostatné, malé projekty 
Rovný start  
Rovný start je projekt, který realizujeme již od r. 2009, v roce 2012 byl financován Roma 
Education Fund (do 29. 2. 2012), od 1. 3. 2012 Open Society Fund (OSF) a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). 
 
Rovný start je zaměřen na podporu rodičovských kompetencí romských rodičů. Snaží se řešit 
dva na sebe navazující problémy – těmi jsou jednak nízká úroveň či absence některých 
rodičovských kompetencí u rodičů žijících v sociálně vyloučených lokalitách a z toho 
vyplývající špatná či nedostatečná připravenost dětí na nástup do základní školy. Do projektu 
se v průběhu roku zapojilo celkem 32 rodičů.  
 
Hlavní aktivitou byl speciální program předškolní přípravy zaměřený na rozvoj dovedností 
dítěte potřebných pro nástup vzdělávání v mateřské a základní škole. Přípravy předškoláků se 
celkově zúčastnilo 39 dětí z 29 rodin. Tento program v období leden až květen probíhal 2x 
týdně 4 hodiny, průměrná měsíční docházka byla 16,2 dětí a průměrný počet příprav v měsíci 
53,8. Rodiče většinou pouze doprovázeli děti na aktivitu a zpět. Počet dnů, kdy byla aktivita 
poskytována, byl nedostačující a zároveň jsme vnímali nutnost rodiče do aktivit zapojit více. 
V návaznosti na to vzniklo od června 2012 „Rodičovské centrum ÚSMĚV“, kdy byla 
rozšířena provozní doba na 4x týdně 4 hodiny. Počet zájemců vzrostl, stejně jako i efektivita 
práce s rodiči a samotnými dětmi, kterým vyhovuje pravidelnost a časté opakování činností až 
do jejich úplného a samostatného zvládnutí. Průměrně pak začalo docházet 18,6 dětí v měsíci, 
se kterými proběhlo průměrně 142,4 příprav každý měsíc od června do prosince. 
 
Velmi osvědčenou formou předávání informací byla také společná setkávání s rodiči a dětmi, 
přičemž témata vycházela z potřeb a zájmu rodičů. Uspořádali jsme 13 besed a „workshopů“ , 
kterých se zúčastnilo celkem 79 dospělých účastníků a 139 dětí. Probírali jsme například 
témata: Zápis do 1. třídy, Hospodaření – příprava pomazánek, pečení z tvarohu, langoše (aneb 
co dětem na svačinu), Velikonoční tradice (výzdoba, tradiční jídlo, zvyky), Rozvoj jemné 
motoriky dítěte (aneb i hra je učení), Sociální chování – nástup dětí do kolektivu školy  
a školky, Každodenní péče o dítě – hygiena, péče o děti v létě (ochrana před sluncem, pitný 
režim), péče o zuby a návštěva zubaře, Stres a spánek u dětí. U příležitosti Mikulášské 
nadílky jsme připravili s dětmi besídku, kde děti svým rodičům předvedly, co se pod vedením 
pracovníků projektu naučily. 
 
Další důležitou složkou a předpokladem školní úspěšnosti je podpora školní přípravy  
a doučování dětí. Od ledna do června 2012 ji realizovali pracovníci KLUB-Ka 
v domácnostech dětí. Doučování bylo určeno pro prvňáčky a často se zapojovali i rodiče. 
Pravidelně probíhalo se 3 dětmi ve 3 rodinách. Celkem proběhlo 56 doučování. Vzhledem 
k tomu, že poptávka po doučování značně překračovala kapacity projektu, od začátku 
školního roku se přesunula tato aktivita pod patronát našeho NZDM a zapojeny mohly být 
také děti z ostatních ročníků ZŠ. 
Své působení směřujeme i vůči institucím, se kterými spolupracujeme. Záměrem projektu 
Rovný start bylo začlenit romské děti do inkluzivních škol a jedním z cílů byla většinová 
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základní nebo mateřská škola, která romské dítě bez předsudku přijme a je ochotná 
spolupracovat s romským rodičem. Rodiče byli informováni o výhodách studia dětí  
na inkluzívních školách. Spolupráce s inkluzivními školami byla zahájena již v předchozích 
letech a dále pokračovala – jednalo se především o MŠ Špálova, ZŠ Nádražní a dále ZŠ 
Gebauerova a MŠ a ZŠ Přemysla Pittra, které sice nejsou inkluzivními školami, ale početná 
skupina dětí na tyto školy dochází. Nadále spolupracujeme také s Pedagogicko-
psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem, kam rodiče většinou docházejí 
kvůli vyšetření školní zralosti dítěte a před zařazením dítěte do speciálního vzdělávacího 
programu. 
 
Podobné projekty jako je Rovný start realizuje společně s naší organizací také několik dalších 
neziskových organizací působících v České republice – výstupy z realizace těchto projektů 
mohou posloužit jako podkladový materiál pro zavádění plošných opatření na podporu včasné 
péče o děti sociálně znevýhodněné. 
 
Škola základ života  
Tento projekt realizujeme nově od školního roku 2012/2013 díky podpoře z Nadačního fondu 
Albert dětem. Posláním projektu je podpořit školní docházku, školní úspěšnost a zdravé 
trávení volného času dětí vyrůstajících v sociálně znevýhodněných rodinách ve vyloučených 
lokalitách v Ostravě-Porubě (okolí ulice Dělnická) a v zadním Přívoze.  
 
V KLUB-Ku zajišťujeme materiální podporu docházky dětí do školy. Pokud je rodina 
početná, odkázána pouze na sociální dávky a má problémy s hospodařením, stává se, že  
ve finanční tísni rodiče nepošlou děti do školy třeba proto, že dítě nemá boty, nemají na 
svačinu a podobně. Aby se neopakovaly takovéto zbytečné absence, je možné poskytnout 
dítěti svačinu případně doplnit školní potřeby, aby se mohlo účastnit výuky.  
 
Do příprav svačinek se zapojují jak děti, tak i jejich maminky. Při té příležitosti si s dětmi 
povídáme nejčastěji o škole, o tom, co jim chutná, co doma vaří, rodiče motivujeme k řešení 
problémů ve vzdělávání svých dětí, učíme je hospodárnému přístupu a vedeme je 
k uvědomění si vzdělání jako cenné životní hodnoty. Rodiče dokonce poznamenali, že pro 
některé děti jsou svačinky i jakousi motivací ráno vstát a jít do školy. Nemusí se před 
kamarády stydět, že nemají nic k jídlu a samozřejmě nemusí do konce vyučování trpět hlady. 
Projekt realizujeme v úzké spolupráci s našimi dvěma pobočkami Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze a v Ostravě-Porubě, kde pracovníci zajišťují aktivitu 
Doučování a dojednávají, případně doprovázejí na Kroužky. 
 
 
Příklady táhnou…. 
Příběh rodiny M 
Od března 2012 spolupracujeme s rodinou M., která žije v sociálně vyloučené lokalitě 
v Ostravě- zadním Přívoze. Rodiče spolu mají 8 dětí, nejmladší dcera se narodila v září, 
nejstaršímu chlapci je 11 let. Rodina se potýká s celou řadou problémů, od zajištění vzdělání 
a volného času dětí, zajištění zdravotní péče pro syna, který má vrozenou těžkou srdeční vadu, 
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dále řeší hospodaření s příjmy, které jsou tvořeny pouze sociálními dávkami a nízkou kvalitou 
bydlení. 
 
Prostřední šestiletá dcera A. se nám od začátku našeho působení v rodině jevila po stránce 
fyzické jako dítě dobře prospívající, psychosociální vývoj však byl výrazně opožděn. Děvčátko 
nekomunikovalo, rodiče dokonce dlouhou dobu považovali dítě za „hluché“. Postavení dcery 
A. vůči sourozenecké skupině je problematické. Dívenka zatím do školy nechodí a doma 
zůstává se svými mladšími sourozenci. Musí pomáhat s domácími pracemi, když jsou starší 
děti ve škole a matka je plně zaměstnána péčí o nejmladší potomky. A. nedochází do mateřské 
školy, všechny děti bývají často nemocné. 
 
V květnu jsme matce zprostředkovali návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, kde jí 
psycholog doporučil odklad povinné školní docházky a vyšetření sluchu pro A. Toto jsme také 
společně s matkou zajistili, doprovodili ji na vyšetření do fakultní nemocnice, kde lékař 
orientační zkouškou a několika testy vyloučil ztrátu sluchu. Doporučil intenzivní logopedickou 
péči. Zajistili jsme děvčátku logopedické konzultace u logopedické asistentky na našem 
středisku, která již zhruba po měsíci práce viděla první pokroky. Těchto konzultací matka 
začala využívat i pro svou další dceru, která je již také v předškolním věku. U této dívenky 
byly úspěchy patrné takřka okamžitě. Kromě správného rozvoje řeči a slovní zásoby jsme  
u dětí podporovali nácvik dovedností nutných k nástupu do ZŠ. S matkou jsme pracovali  
na tom, aby si více uvědomovala potřeby dětí s ohledem na jejich věk a individuální 
zvláštnosti, vedli jsme ji k pozitivnímu motivování a oceňování dětí za každou snahu či 
pokrok.  
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Dobrovolnictví 
 
Dobrovolnictví má v naší organizaci dlouholetou tradici. V loňském roce dobrovolníci 
pracovali převážně s dětmi předškolního a školního věku v Sociálně aktivizační službě pro 
rodiny s dětmi (SASRD) a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM). 
Dobrovolnickou činnost v roce 2012 vykonalo celkem 7 dobrovolníků zapojených do činnosti 
dlouhodobě, kteří odpracovali 662 hodin. 
 
Dobrovolníci, kteří vypomáhali v NZDM, asistovali při doučování a při plnění školních 
povinností dětí. Dobrovolníci, kteří docházeli do SASRD, pomáhali s přípravou dětí k 
nástupu do prvních tříd. Dobrovolníci se také podíleli na přípravě a realizaci volnočasových 
aktivit. Jedná se především o různé zájmové, výtvarné a rukodělné aktivity apod. 
Dobrovolníci se taktéž účastnili jednorázových akcí, jako jsou výlety, beseda, Velikonoční 
setkání, Mikuláš atd. Dobrovolnice se také podílely na přípravě a realizaci příměstského 
tábora „NA DVORKU“, který proběhl na přelomu července a srpna. Tábor byl určen dětem 
školou povinným ze sociálně znevýhodněného prostředí, které žijí v městské části Přívoz. 
Dobrovolnice s dětmi hrály táborové hry a také se účastnily různých poznávacích výletů. 
 
Koordinátorka dobrovolnictví se v roce 2012 pravidelně účastnila schůzek s organizacemi, 
které jsou zapojené do Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 
Ostrava, kde se aktivně podílely na přípravě a realizaci aktivit souvisejících s dobrovolnictvím 
v Ostravě, např. akce Lidé lidem, kde propagovaly dobrovolnictví v Ostravě. V prosinci se 
konal 2. ročník Dobrovolník roku (při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků), kde byla 
oceněna za dlouhodobou spolupráci v organizaci při výkonu dobrovolnické služby 
dobrovolnice naší organizace. 
 
Dobrovolnická služba v naší neziskové organizaci SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. je 
akreditována Ministerstvem vnitra ČR. 
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Projekty realizované v roce 2012 
 
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 2012  
Registrované sociální služby byly v roce 2012 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 2012 Statutárním městem Ostrava  
V roce 2012 realizovala naše organizace celkem 6 projektů, které byly podpořeny Statutárním 
městem Ostrava. Tyto projekty byly zaměřeny zejména na zajištění provozu sociálních služeb 
a komunitních center. Realizovány byly tyto projekty: 
 

 NEVO DROM (NOVOU CESTOU) 2012 – sociální služba Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

 Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE – sociální služba odborného 
sociálního poradenství 

 Terénní programy 2012 – sociální služba terénních programů 
 KLUB-KO 2012 – sociálně aktivizační službu rodin s dětmi 
 Otevřený klub – Slunečnice – práce s neorganizovanými dětmi a mládeží v lokalitě 

Ostrava-Muglinov, později zadní Přívoz 
 Blíže k lidem 2012 – dobrovolnictví 

 

ROVNÁ ŠANCE 2012 - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce – 
podpořeno Úřadem vlády ČR -  Radou vlády pro záležitosti romské komunity 
Projekt zaměřený na podporu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (KLUB-KO)  
a souvisejících aktivit organizace realizovaných v sociálně vyloučených ostravských 
lokalitách. 
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Projekt příměstského tábora „Na dvorku 2012“ podpořeného Statutárním 
městem Ostravou a Městských obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
Na přelomu července a srpna 2012 se uskutečnil v pořadí druhý ročník příměstského tábora 
„NA DVORKU“ v Ostravě-Přívoze, který uspořádala naše organizace za finanční podpory 
Městského obvodu Moravská - Ostrava a Přívoz a Statutárního města Ostravy.  Program 
příměstského tábora byl připravován za spolupráce preventivního oddílu Městské Policie. 
Děti zažily spousty dobrodružství na poznávacích výletech a při táborových hrách. Tábor byl 
určen dětem školou povinným ze sociálně znevýhodněného prostředí, které žijí v městské 
části Přívoz. Proběhl ve dvou turnusech. První turnus byl určen dětem mladšího školního věku 
(1. až 5. třída) a druhý turnus byl určen dětem staršího školního věku (6. až 9. třída). 
 

Projekt „Rovný start“, podpořen Open Society Fund a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
Od 1. ledna 2012 jsme začali s realizací pilotního projektu zaměřeného na podporu 
rodičovských kompetencí romských rodičů s názvem „Rovný start“. Projekt je finančně 
podpořen Nadací Open Society Fund Praha a Early Childhood Program. První etapa projektu 
bude trvat 12 měsíců.  Podobné projekty realizuje společně s naší organizací také několik 
dalších neziskovek působících v České republice – výstupy z realizace těchto projektů mohou 
posloužit jako podkladový materiál pro zavádění plošných, opatření na podporu včasné péče  
o děti sociálně znevýhodněné. 
 
Hlavním cílem projektu je motivace a aktivizace romských rodičů s malými dětmi ve věku  
od 0 do 6-ti let, která povede k rozvoji rodičovských kompetencí zaměřených na zlepšení 
současného stavu začleňování romských dětí do majoritních předškolních a školních 
kolektivů a na jejich budoucí školní úspěšnost. Realizací projektu se chceme pokusit  
o odstranění kulturních, sociálních a materiálních bariér bránících romským rodinám 
v plnohodnotném začlenění se společnosti. 
 

Individuální projekt: Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených 
lokalitách Moravskoslezského kraje 
Od 1. března 2012 se naše občanské sdružení podílí jako subdodavatel na realizaci projektu 
„Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK“. 
 
V rámci tohoto projektu poskytujeme služby: 

 Terénní programy (Ostrava - Přívoz, Ostrava – Poruba) 
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Ostrava – Poruba) 
 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Ostrava – Přívoz)  

 
Projekt trvá od 1. 3. 2012 do 30. 9. 2013. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním 
rozpočtem ČR. Projekt je administrován Moravskoslezským krajem. 
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Škola základ života – Nadační fond Albert 
Tento projekt realizujeme nově od školního roku 2012/2013 díky podpoře z Nadačního fondu 
Albert dětem. Posláním projektu je podpořit školní docházku, školní úspěšnost a zdravé 
trávení volného času dětí vyrůstajících v sociálně znevýhodněných rodinách ve vyloučených 
lokalitách v Ostravě-Porubě (okolí ulice Dělnická) a v zadním Přívoze.  
 

Spolupráce Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE s Asociací 
občanských poraden ČR  
 
V průběhu roku 2012 se odborní pracovníci občanské poradny spolupodíleli na realizaci dvou 
projektů:  
 
„Restorativní justice- podpora a poradenství obětem trestných činů“ v rámci projektu se 
poradci zabývali poradenstvím obětem trestných činů. Projekt byl realizován Probační  
a mediační službou České republiky a Asociací občanských poraden. 
 
„Finanční gramotností proti dluhové pasti“ – jedná se o projekt Asociace občanských 
poraden ČR, který je již několik let po sobě realizován s podporou ČSOB a. s., Poštovní 
spořitelnou a. s. a Magistrátem hlavního města Prahy. Partnerem projektu je Ministerstvo 
spravedlnosti ČR. 
 

Projekt „Blíže lidem“, podpořen Statutárním městem Ostrava  
Dobrovolnictví a práce s dobrovolníky je nedílnou součástí práce naší organizace od roku 
2009. V loňském roce dobrovolníci pracovali převážně s dětmi předškolního a školního věku 
v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi (SASRD) a Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež (NZDM). Dobrovolnickou činnost v roce 2012 vykonalo celkem 7 dobrovolníků 
zapojených do činnosti dlouhodobě, kteří odpracovali v roce 2012 celkem 662 hodin. 
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Projekty realizované v Olomouckém kraji 
Individuální projekt v Olomouckém kraji: Zajištění integrace příslušníků 
romských komunit 
Naše organizace spolupracuje od 10. 1. 2011 na projektu realizovaného v Olomouckém kraji 
s názvem „Zajištění integrace příslušníků romských komunit“, registrační číslo 
projektu CZ.1.04/3.2.00/15.00005, který je spolufinancován v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem  
a Státním rozpočtem České republiky. 
 

Jak neskončit v dluhové pasti - projekt podpořen Nadací OKD 
Cílem projektu je zajištění dostupnosti služby v poskytování dluhového poradenství  
na Šumpersku i v roce 2012 zároveň rozšíření již stávající služby pro oblast Ostravy a okolí. 
Prostřednictvím realizace projektu bude poskytováno bezplatné poradenství v oblasti 
oddlužení a pomoc při problémech s dluhy (pomoc v komunikaci s věřiteli, domluva 
splátkových kalendářů, seznamování s právy a povinnostmi dlužníků atd.). Klienti tak mohou 
stabilizovat celkovou finanční situaci rodiny či jednotlivce a tím zamezit, aby se nedostali do 
tzv. dluhové pasti. 
   
Dalším cílem je zlepšení informovanosti o dluhové problematice a službě občanské poradny. 
Informovanost bude zvýšena především tím, že budou vytvořeny a distribuovány informační 
materiály. V Ostravské městské hromadné dopravě budou vyvěšeny osvětové plakáty, budou 
pořádány besedy, jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost.  
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Lidské zdroje  
 
V roce 2012 zaměstnávala naše organizace celkem 24 osob s přepočteným pracovním 
úvazkem 19,29.  
 
Služba-činnost 
 

Pracovní pozice 
 

Počet 
zaměstnanců 

Pracovní 
úvazky 

Vedení organizace 
 

Vedoucí manažer  1 1,0 
Manažer služeb 1 1,0 

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

Vedoucí pracovník služby 1 0,3 
Sociální pracovník 3 1,7 
Pracovník v soc. službách 3 2,9 
Pedagogický pracovník 1 0,29 

Občanská poradna Vedoucí pracovník služby 2 1,0 
Odborný poradenský pracovník 6 3,6 

Terénní programy Vedoucí pracovník služby 2 0,6 
Terénní sociální pracovník 5 4,2 
Pracovníci v soc. službách 2 1,7 

KLUB-KO Sociální pracovník – vedoucí 
pracovník služby 

1 1 

Pracovník v soc. službách 1 1 
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Spolupracující organizace  
 
Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti: 
 

 Centrom, o. s., Ostrava 
 Renarkon, o. p. s., Ostrava 
 Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava 
 Občanské sdružení Fond ohrožených dětí, Ostrava 
 Potravinová banka v Ostravě, o. s. 
 Open society fund, Praha 
 Asociace občanských poraden ČR, Praha 
 Nadace OKD, Ostrava 
 Nadační fond Albert, Praha 

 
 

Veřejné instituce: 
 

 Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, Úřad vlády ČR 
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb – 

Ph.Dr. Renata Köttnerová (koordinátor romských poradců) 
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních 

služeb – Mgr. Daniel Vrána (koordinátor romských poradců) 
 Úřad veřejného ochránce práv, Brno 
 Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
 Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava 
 Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 
 Magistrát Statutárního města Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení 

sociální 
 prevence – koordinátor pro romskou menšinu - Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně- právní ochrany dětí – 
Dušan Červeňák, Miroslav Pyš 

 Město Šumperk 
 Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 Město Hanušovice 
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Finanční zpráva za rok 2012 
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Kdo nás podporoval v roce 2012 
 

Individuální projekt - Moravskoslezský kraj 1.936.260,- 
Individuální projekt - Olomouc 1.178.450,- 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1.855.226,- 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 86.000,- 
Úřad vlády ČR - RVZRM 372.000,- 
Olomoucký kraj 40.000,- 
Statutární město Ostrava 1.200.000,- 
Statutární město Šumperk 5.000,- 
Statutární město Ostrava  - městská část Moravská Ostrava a Přívoz 65.000,- 
Open Society Fund 453.250,- 
Nadace OKD 180.000,- 
Nadační fond Albert 50.000,- 
Soukromí dárci 11.000,- 
CELKEM 7.432 186,- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuální projekty Státní správa Samospráva Nadace Soukromí dárci
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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,- 

2011 příjmy 7.409.028,- 
výdaje 7.622.265,- 

2012 příjmy 10.417.000,- 
výdaje 10.185.000,- 
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Kontakty a čas poskytování 
Pozn.: V tomto oddíle jsou uvedeny provozní doby a časy platné aktuálně k datu vydání této 
zprávy – červen 2013 
 

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 
 
Sociální služby 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 
Palackého 25, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 595 136 720, 725 487 228 
E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz 
 
Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba 
Tel.: 596 912 935, 725 487 228 
E-mail: nizkoprah@jekhetane.cz 
 
Na pobočce: 
Přívoz 
Pondělí 13:00 - 17:00 
Úterý 13:00 - 17:00 
 
Poruba 
Středa 13:00 - 17:00 
Čtvrtek 13:00 - 17:00 
Pátek 13:00 - 17:00 
 
V terénu: 
Přívoz i Poruba 

Pondělí 7:00 – 12:00 13:00 – 17:30 
Úterý 7:00 – 12:00 13:00 – 17:30 
Středa 7:00 – 12:00 13:00 – 17:30 
Čtvrtek 7:00 – 12:00 13:00 – 17:30 
Pátek 7:00 – 12:00 13:00 – 17:30 
Služba v terénu je poskytována dle předcházející domluvy. 

mailto:jekhetane@jekhetane.cz
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Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE   
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 596 113 890, 602 248 693 
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 
 
Ostrava - Přívoz 
Pondělí  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 * 
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 * 
Čtvrtek 8:00 – 12:00 zavřeno 

 
Ostrava - Poruba 
Pondělí 8:00 – 12:00* 13:00 – 16:00 

 
Šumperk 
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00  
Úterý Zavřeno 12:00 – 16:00* 
Středa 8:00 – 12:00  13:00 – 16:00* 
Čtvrtek 8:00 – 12:00* zavřeno 

* pro objednané 
 
 
KLUB-KO (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) 
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 
Tel.: 596 136 609, 724 130 566, 725 119 661 
E-mail: rodina@jekhetane.cz 
 
Na pobočce: 
Pondělí 9:00 - 12:00 - 
Úterý - - 
Středa - 13:00 - 15:00 
Čtvrtek - - 
Pátek - - 
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V terénu: 
Pondělí - 13:00 - 16:00 
Úterý - - 
Středa 8:00 - 12:00 - 
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 

 
 
Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE  
Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 
Tel.: 596 136 609, 725 031 331, 725 055 465, 602 248 694 
E-mail: teren@jekhetane.cz 
 
Bulharská 217/4, 787 01 Šumperk 
Tel.: 602 248 694 
E-mail: teren.sumperk@jekhetane.cz 
 
Ostrava – Přívoz 
Pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Středa 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Pátek 9:00 – 12:00 zavřeno 
 
Ostrava – Poruba 

Středa 9:00 – 13:00 
Čtvrtek 9:00 – 13:00 
 
Šumperk 

Pondělí 8:00 – 15:00 
Úterý 8:00 – 12:00 
Středa 8:00 – 15:00 
Čtvrtek 8:00 – 15:00 
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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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Občanské sdružení 
SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s. 

2013 

z p r á v a  
Výroční  

2012 


