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O ORGANIZACI 
 

EUROTOPIA Opava o.p.s. pat�í mezi nestátní neziskové 
organizace. Sídlo této obecn� prosp�šné spole�nosti je v Opav�. 
Organizace byla založena s cílem poskytovat služby, které se týkají oblasti 
prevence sociáln� patologických jev� u d�tí a mládeže. Krom� poskytování 
sociálních služeb a volno�asových aktivit se v�nuje oblasti vzd�lávání d�tí, 
mládeže a dosp�lých. V opavském regionu p�sobí od roku 1999. 
 
Cíle �innosti 
�� Nabídka program� prevence sociáln� patologických jev� v regionu 
�� Nabídka možností alternativního trávení volného �asu d�tí 
�� Podpora procesu vzájemného soužití a porozum�ní d�tí z rizikových 

skupin 
�� Projekt regionálního muzea Joy Adamsonové s návaznými aktivitami 
 
Hlavní �innosti 
�� Nízkoprahový klub Modrá ko�ka 
�� Volno�asové aktivity pro d�ti a mládež 
�� Pobyty a výlety 
�� Regionální muzeum Joy Adamsonové s návaznými aktivitami 
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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 
 

V roce 2006 prošla organizace velkými zm�nami. Prob�hly 
zejména v personálním obsazení - zcela se obm�nil tým pro práci 
v nízkoprahovém za�ízení. Zm�ny lo�ského roku se však nedotýkaly pouze 
lidí, ale také prostor. Klub Modrá Ko�ka byl p�est�hován na Hradeckou 
ulici. Všechny uvedené zm�ny p�isp�jí k rozvoji klubu a jeho aktivit.  

V pr�b�hu minulého roku byl úsp�šn� realizován projekt Mozaika, 
který navazoval na p�edchozí léta a aktivity. Poda�ilo se nám jej doplnit 
n�kolika rozši�ujícími a návaznými projekty.   

Tento rok byl významný také zahájením další fáze v realizaci 
projektu Muzea Joy Adamsonové.  

Rok 2006 p�inesl spoustu zajímavých možností. Naše organizace 
rozvinula spolupráci s mnoha institucemi zejména v soukromém sektoru. 
Organizace se zapojila do projektu komunitního plánování v Opav� v rámci 
pracovní skupiny pro rodinu a d�ti a v rámci skupiny pro národnostní 
menšiny. Poda�ilo se nám také získat n�kolik nových možností pro 
spolupráci s donory. Obm�n�né pracovní týmy v pr�b�hu roku procházely 
supervizí a dopl�ovaly své vzd�lání novými vzd�lávacími programy.  

Všechny zm�ny byly sm�rovány tak, aby p�isp�ly k efektivn�jšímu 
�ešení problematiky prevence sociáln� patologických jev� u d�tí a 
mládeže.  
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB  
MODRÁ KO�KA 
 

 
Na úvod si p�ipomeneme pár základních informací. Klub Modrá 

ko�ka je nízkoprahové za�ízení pro d�ti a mládež (NZDM).  
 

Cílovou skupinou jsou 
všechny d�ti a mládež v Opav� ve 
v�ku od 6ti do 15ti let. Klub je ur�en 
p�edevším d�tem, které zažívají 
nep�íznivé sociální situace (konfliktní 
spole�enské situace, obtížné životní 
události, omezující životní podmínky) 
nebo jsou jimi ohroženy. Služby jsou 
zam��ené na d�ti ohrožené 
spole�ensky nežádoucími jevy, které 
nenavšt�vují zájmové kroužky ani jiné 
organizované akce a sv�j volný �as nej�ast�ji tráví na ulici. Jedná se o d�ti 
a mládež se zvýšeným rizikem poruch chování, delikventního chování, 
nefunk�ností rodiny, závadové party nebo nap�. experimentování s drogami.  
 

 
 
 

Posláním klubu je usilovat o sociální 
za�len�ní a pozitivní zm�nu 
v životním zp�sobu d�tí a p�edcházet 
tak jejich sociálnímu vylou�ení.  
 

 
 
 
 

 
Jednodušeji �e�eno je Modrá ko�ka nízkoprahové za�ízení pro d�ti 

do 15ti let, které jim nabízí pomoc a podporu p�i �ešení obtížných životních 
situací a prostor pro smysluplné trávení volného �asu. 
 
 
 

4 

Cílem klubu je d�tem 
 

�� nabídnout pomoc a podporu p�i zvládání obtížných životních 
situací - vytvá�et podmínky k �ešení jejich nep�íznivé situace 

�� nabídnout bezpe�ný prostor pro trávení volného �asu - zabezpe�it 
nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu b�hem 
pobytu v za�ízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit 

�� realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko trestné 
�innosti 

�� umožnit integraci d�tí z r�zných skupin – podporovat sociální 
za�len�ní do skupiny vrstevník� i do spole�nosti, v�etn� zapojení 
do d�ní místní komunity 

�� zabezpe�it zvýšení sociálních schopností a dovedností 
 

Klub se snaží minimalizovat možná rizika související se zp�sobem 
života d�tí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prost�edí a 
vytvá�et podmínky, aby v p�ípad� zájmu mohly �ešit svoji nep�íznivou 
sociální situaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klub je nyní otev�en v nových prostorách na Hradecké ulici 16 

v 1. pat�e. Nachází se v budov�, kde sídlí více organizací zam��ených na 
prevenci sociáln� patologických jev�. Krom� klubovny ke klubu pat�í 
kancelá� spojená s „terapeutickým koutkem“ a sociální za�ízení. V klubu 
v sou�asné dob� pracují t�i pracovníci. Na �innosti se podílejí také 
dobrovolníci. Klubovna je otev�ena v pond�lí, úterý a ve �tvrtek od 
14:00 do 18:00. 
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Základem nízkoprahových služeb 
je vytvo�ení vztahu mezi d�tmi a 
pracovníky prost�ednictvím volno�asových 
aktivit, což pozitivn� p�ispívá k �ešení 
obtížných životních situací, do kterých se 
d�ti dostávají. D�ležitou roli hraje kontaktní 
práce, jejímž cílem je vytvo�it dostate�nou 
vzájemnou d�v�ru a podmínky pro 
rozvíjení kontaktu a poskytování dalších 
služeb. Její sou�ástí je hledání a 
upev�ování hranic komunikace s klientem 
a kultivování jeho schopnosti vyjád�it své pot�eby a nau�it se využívat 
existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nej�ast�ji podobu rozhovoru. 
Pracovníci klubu nabízejí sociální služby jako základní sociální poradenství, 
výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti, zprost�edkování kontaktu se 
spole�enským prost�edím nebo pomoc p�i uplatn�ní práv a oprávn�ných 
zájm� a p�i obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci tedy p�ipravují 
programy (viz. volno�asové aktivity) zam��ené na výchovné a vzd�lávací 
�innosti, povídají si s d�tmi o jejich problémech, poskytnou radu, nabídnou 
dít�ti možné zp�soby �ešení daného problému a seznámí ho s p�ípadnými 
d�sledky jeho rozhodnutí, vyhledají pro n� pot�ebné informace nebo 
zprost�edkují následnou pé�i. Pro d�v�rné rozhovory bude k dispozici 
"terapeutický koutek" - prostor, kde si mohou d�ti s pracovníkem nerušen� 
popovídat.  
 

Centrem volno�asových aktivit je 
klubovna, kde d�ti mohou trávit sv�j 
volný �as bez rozdílu v�ku, zájm�, barvy 
pleti a schopností. Klub jim nabízí 
volno�asové aktivity - nap�. stolní tenis, 
elektronické šipky, stolní fotbal a jiné 
spole�enské a stolní hry, knížky, poslech 
hudby, tane�ní prostor, výtvarné ateliéry, 
prostor a pomoc pro školní p�ípravu 
(dou�ování), zábavné (Ko�kodance, 
Maškarní veselení), vzd�lávací (Výpravy 

za poznáním) a tv�r�í programy, sportovní klání (turnaj ve stolním tenisu) a 
sout�že (o pexesového krále). D�ti mají možnost za pomoci pracovník� 
realizovat své nápady a rozvíjet své dovednosti. Programy p�ipravované 
pracovníky nabízejí p�íležitost k sebepoznání a podporují aktivní p�ístup 
k vlastnímu životu. Hry a techniky jsou voleny se zam��ením na rozvoj 
pohybových schopností a zlepšení komunika�ních dovedností.  
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D�ti se zárove� u�í spolupráci ve skupin� vrstevník� a vzájemné 
toleranci. �innost klubu se vzájemn� dopl�uje spolu s volno�asovými a 
preventivními programy. 
 

V lo�ském roce jsme rozší�ili spolupráci s ostatními 
nízkoprahovými kluby  v kraji. Stali jsme se �leny pracovní skupiny NZDM 
Moravskoslezského kraje. Skupina se schází pravideln� jednou m�sí�n� 
v n�kterém z klub� a pracuje na aktuálních problémech. V lo�ském roce 
byla nejaktuáln�jší problematika zavád�ní standard� kvality sociálních 
služeb. Organizace se p�ipravovala na povinnou registraci klubu jako 
sociální služby a zavád�ní standard� je jednou z jejích podmínek. Krom� 
toho mají pracovníci ve skupin� možnost poznat zp�sob práce v ostatních 
za�ízeních a �erpat ze zkušeností jiných.  
 

Díky ú�asti v pracovní skupin� jsme se podíleli na p�íprav� 
koncertu v rámci Turné pro nízkoprahy. Konal se v listopadu ve sportovní 
arén� a vystupovaly na n�m skupiny Autopilot, Wohnout a T�i sestry. 
Všichni si nadšen� zazpívali p�i vystoupení Jaroslava Uhlí�e. Koncert se 
vyda�il, na parketu se bavilo p�es 2000 návšt�vník�. �ást výt�žku 
z koncertu byla rozd�lena mezi zú�astn�né kluby – nakoupili jsme za n� 
nové vybavení do Modré Ko�ky.  
 

Lo�ský rok byl pro Modrou Ko�ku zlomovým mezníkem. 
Všechny zm�ny však zdárn� zvládla a už te� má v hlav� spoustu 
dalších nápad�… 
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VOLNO�ASOVÉ 
AKTIVITY  
PRO D�TI A MLÁDEŽ 
 

Eurotopia Opava o.p.s. nabízí 
rozmanité programy a �innosti v rámci 
volno�asových aktivit pro d�ti a 
mládež. Jsou ur�eny hlavn� d�tem 
ohroženým sociáln� patologickými 
jevy a d�tem ze sociáln� vylou�eného 

prost�edí. Po�ádáme je ve spolupráci s r�znými organizacemi, sociálními 
kurátory, pedagogy a dalšími odborníky. Obvykle navazujeme na výstupy 
z terénní práce, z �innosti v klubu a poznatky z preventivních program�. 
Navzájem je dopl�ujeme s ostatními projekty realizovanými organizací.  
 
Základní nabídka aktivit: 
 
Výtvarné ateliéry:  pod vedením zkušené a šikovné lektorky vyrábíme 
drobné dárky a zkoušíme r�zné výtvarné techniky 
 
Sportovní aktivity: hrajeme nejr�zn�jší turnaje, lezeme po skalách, 
jezdíme na koních, p�edevším v letním období 
 
Zábavné a tv�r�í programy: po�ádáme Mikulášskou nadílku ve spolupráci 
s FOD a MMO Opava, karnevalové veselení, diskotéky apod. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 

POBYTY 
 

V lo�ském roce jsme 
realizovali krátkodobé zážitkové 
pobyty i delší letní a zimní tábory. 
Snažili jsme se d�tem nabídnout 
alternativu trávení volného �asu 
v dob� prázdnin, vytrhnout je ze 
závadového prost�edí v part� apod.  
Naše pobyty jsou zam��ené na 
procvi�ování n�kterých sociálních 
dovedností, práci v kolektivu i rozvoj samostatnosti a zodpov�dnosti. D�ti 
se u�í sebepoznání, zvyšování tolerance k ostatním apod. Programy na 
pobytech jsou strukturované, p�inášejí možnost nacvi�it reakce jednotlivc� 
p�i zát�žových situacích. m��ené na rozvíjení komunika�ních dovedností, 
kreativity, (teplom�r, �ajovna) 

 Zážitkové pobyty pro d�ti a 
mládež z rizikových skupin jsme 
realizovali ve spolupráci se 
sociálními kurátory. Pobyt� se 
zú�astnily d�ti navšt�vující klub, 
d�ti z d�tských domov� Opava, 
Mel�, Lichnov, d�ti z Klokánku 
Dolní Benešov, klienti opavských 
pobo�ek SVP a FOD. V roce 2006 
prob�hlo 6 víkendových akcí, 
kterých se zú�astnilo 93 d�tí a 
mladých lidí. 

 
V roce 2006 jsme realizovali tyto pobytové akce: 
 
Expedice YETTI                          5. – 11. 3. 18 d�tí   
Záhadné zmizení rytí�e Filipína  12. – 16. 4. 11  
Ze sedel na skály                         9. – 11. 6. 10  
Na jantarové stezce   7. – 14. 7. 16  
O poklad krále sk�ítk�   5.  – 13. 8. 19  
Tajemství ducha And�lské Hory   26. – 29. 10. 19  
  
Navštívili jsme Travnou u Javorníka, Kružberk, Filipovice a And�lskou 
Horu. 
 

9 



REGIONÁLNÍ MUZEUM JOY ADAMSONOVÉ 
S NÁVAZNÝMI AKTIVITAMI 
 

V roce 2006 pokra�ovaly p�ípravné práce spojené se z�ízením 
muzea Joy Adamsonové v Opav�. Cílem pracovník� organizace bylo nalézt 
další kopie dokument� a historických fotografií rodiny Joy Adamsonové, 
které se kdysi nacházely v malém rodinném muzeu na b�ehu Kružberské 
p�ehrady na Opavsku, ale které byly po požáru po�átkem devadesátých let 
nenávratn� zni�eny.  

Tento cíl se poda�ilo splnit. Navštívili jsme p�íbuzné Joy 
Adamsonové, kte�í žijí ve Velké Británii, Rakousku i N�mecku a poda�ilo se 
nám získat jak dokumenty, tak fotografie. Navíc p�edstavitelé londýnské 
nadace spravující d�dictví Joy Adamsonové se rozhodli ocenit naše úsilí 
sm��ující k vytvo�ení muzea a v�novali nám �ty�i rodinná alba plná fotografií 
Joy Adamsonové z doby jejího d�tství i mládí, které strávila na Opavsku. 
Sou�asn� nám v�novali originály zda�ilých kreseb vytvo�ených matkou 
slavné roda�ky, z nichž je patrné, že Joy Adamsonová, která se jako 
spisovatelka proslavila i jako malí�ka, zd�dila sv�j výtvarný talent po své 
matce.  

       
Paraleln� probíhal sb�r materiál� v Keni a to ve spolupráci 

s Ke�skou správou národních park�. Pro ú�ely muzea jsme zajistili 
dokumenty vztahující se k národním park�m, které Joy Adamsonová 
pomáhala založit a kde navracela do divoké p�írody lvici Elsu, gepardici 
Pippu nebo levhartici Penny. Jedná se o národní parky Meru, Samburu, 
Shaba, Hell´s Gate a Kora.  

Pracovníci organizace se rovn�ž po celý rok neúnavn� v�novali 
propagaci slavné opavské roda�ky i jejích úsp�ch�  a to prost�ednictvím 
p�ednášek nebo �lánk� v tisku.       10 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE 
 

Areka ZO �SOP  
D�tský domov Mel�  

D�tský domov Opava 
D�tský domov Lichnov  

Econnect  
Eurotopia o.p.s. (Orlické Záho�í)  

Fond ohrožených d�tí Opava  
Klokánek Dolní Benešov  

Nízkoprahový „Club Legal“  
Magistrát m�sta Opavy 
Mendelovo gymnázium 
Moravskoslezský kraj 

PPP Opava 
Mgr. Lubomír Smékal  

Ob�anské sdružení Setkávání 
Speciální školy a školská za�ízení p�i zdravotnických za�ízeních v Opav� 

 St�edisko výchovné pé�e v Opav�  
Základní škola Dvo�ákovy sady Opava 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPONZO	I 
 

IVAX  
Hewlett – Packard 
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FINAN�NÍ ZPRÁVA 
 

Rozvaha 
 
Aktiva 219 tis. Pasiva 219 tis.
Pohl. za upsaný zákl.kapitál 0 Vlastní kapitál  -102 tis.
Dlouhodobý majetek 0    Základní kapitál 0
   Dlouhodobý nehmotný maj. 0    Kapitálové fondy 0
   Dlouhodobý hmotný maj. 0    Rezervní fond, fondy ze zisku 0
   Dlouhodobý finan�ní maj. 0    Výsl. hospoda�ení min.let  -112 tis.
Ob�žná aktiva 219 tis.    Výsl.hospoda�ení b�žného ú�. 10
   Zásoby 0 Cizí zdroje 321 tis.
   Dlouhodobé pohledávky 0    Rezervy 0
   Krátkodobé pohledávky 9 tis.    Dlouhodobé závazky 0
   Krátkodobý finan�ní maj. 200 tis.    Krátkodobé závazky 321 tis.
�asové rozlišení 0    Bankovní úv�ry a výpomoci 0

�asové rozlišení 0

 

               
 

               
 

        

 
             12 

Výsledovka 
 

Náklady 1.119 tis.
Spot�eba materiálu 110 tis.
   - evidovaný materiál 26 tis.
   - kancelá�ské pot�eby 8 tis.
   - údržba 3 tis.
   - ostatní (potraviny, odm�ny, �ist. prost�. …) 73 tis.
Spot�eba energií 36 tis.
   - elekt�ina 31 tis.
   - vodné, sto�né, plyn 5 tis.
Opravy a udržování 4 tis.
   - opravy 4 tis.
Služby 257 tis.
   - cestovné 81 tis.
   - kopírování 9 tis.
   - poštovné 4 tis.
   - telefonní poplatky 59 tis.
   - fotopráce 4 tis.
   - ú�etnictví a administrace, fundreising 20 tis.
   - nájemné 54 tis.
   - ostatní služby ( supervize, školení, internet..) 26 tis.
Mzdové náklady 706 tis.
   - mzdy 332 tis.
   - ostatní osobní náklady 197 tis.
   - odvody soc. a zdrav. pojišt�ní 165 tis.
   - zákonné soc. náklady 12 tis.
Dan� a poplatky 6 tis.
   - správní poplatky 3 tis.
   - bankovní poplatky 3 tis.
Ostatní náklady 0 tis.
Výnosy 1.129 tis.
P�íjmy za �innost 1.086 tis.
   - ú�astnické poplatky 48 tis.
   - od organizací 1.038 tis.
P�ijaté úroky 0
Sponzorské dary 43 tis.
HOSPODÁ�SKÝ VÝSLEDEK - ZISK  10 tis.  
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Zdroje 
 
MPSV 469 300,- 
MSK 87 790,- 
SMO 385 000,- 
Úroky 400,90 
Sponzorské dary 43 000,- 
SMO - prevence 45 536,- 
Nadace a fondy 50 000,- 
Ú�astnické poplatky 47 600,- 
 1 128 627,- 
 
 

Zdroje financování 2006

42%

8%

34%

0%

4%

4%

4% 4% MPSV 

MSK

SMO

Úroky

Sponzorské dary

SMO-prevence

Nadace a fondy

Ú�astnické poplatky

 
V období let 1999 – 2006 jsme p�ipravili a 

realizovali: 
 

��22 víkendových a prázdninových zážitkových pobyt� 
��17 letních a p�ím�stských tábor� 
��37 jednodenních poznávacích výlet� a akcí 
��99 ostatních volno�asových aktivit – výtvarných ateliér�, 

sportovních program�, zábavných  program�, videoprojekcí atd. 
14 

Rozpo�et spole�nosti EUROTOPIA Opava  
pro rok 2007 

 
Položka Rozpo�et 2006 Skute�nost 2006 Rozpo�et 2007
Náklady 1 298 500,00 K� 1 118 800,00 K� 996 400,00 K�
Materiál 132 900,00 K� 109 700,00 K� 115 400,00 K�
  - evidovaný materiál 8 000,00 K� 25 600,00 K� 25 000,00 K�
  - kancel. pot�eby 14 500,00 K� 8 400,00 K� 7 000,00 K�
  - výtvarný, sportovní mat. 30 900,00 K� 10 800,00 K� 8 000,00 K�
  - potraviny 65 000,00 K� 44 200,00 K� 55 000,00 K�
   - ostatní 14 500,00 K� 20 700,00 K� 20 400,00 K�
Spot�eba energií 28 400,00 K� 35 700,00 K� 12 000,00 K�
   - elekt�ina 23 000,00 K� 31 200,00 K� 6 000,00 K�
  - vodné, sto�né, plyn 5 400,00 K� 4 500,00 K� 6 000,00 K�
Služby 402 000,00 K� 262 300,00 K� 404 000,00 K�
  - opravy a údržba 28 600,00 K� 4 200,00 K� 4 000,00 K�
  - kopírování 4 200,00 K� 8 600,00 K� 7 000,00 K�
  - poštovné 6 800,00 K� 4 200,00 K� 5 000,00 K�
  - telefonní poplatky 47 600,00 K� 58 600,00 K� 55 000,00 K�
  - cestovné, dopravné 108 600,00 K� 81 200,00 K� 85 000,00 K�
  - nájemné 126 000,00 K� 53 700,00 K� 60 000,00 K�
  - fotopráce, propagace 6 500,00 K� 4 400,00 K� 5 000,00 K�
  - administrace, fundrising 40 000,00 K� 20 000,00 K� 160 000,00 K�
  - ostatní služby (školení …) 33 700,00 K� 27 400,00 K� 23 000,00 K�
Osobní náklady 726 200,00 K� 705 500,00 K� 460 000,00 K�
  - mzdy 412 600,00 K� 331 700,00 K� 253 000,00 K�
  - ostatní osobní náklady 124 400,00 K� 196 900,00 K� 85 000,00 K�
  - odvody 165 200,00 K� 164 900,00 K� 102 000,00 K�
  - zákonné soc. náklady 24 000,00 K� 12 000,00 K� 20 000,00 K�
Dan� a poplatky 5 000,00 K� 5 600,00 K� 5 000,00 K�
  - dan� 0,00 K� 0,00 K� 0,00 K�
  - správní poplatky 1 000,00 K� 2 600,00 K� 2 000,00 K�
  - bankovní poplatky 4 000,00 K� 3 000,00 K� 3 000,00 K�
  - penále a pokuty 0,00 K� 100,00 K� 1 000,00 K�
Ostatní 4 000,00 K� 0,00 K� 0,00 K�
Výnosy 1 310 200,00 K� 1 128 600,00 K� 996 400,00 K�
P�íjmy za �innost 1 254 200,00 K� 1 085 200,00 K� 971 000,00 K�
  - MPSV 660 200,00 K� 469 300,00 K� 430 000,00 K�
  - SMO 385 000,00 K� 385 000,00 K� 400 000,00 K�
  - SMO - Prevence 0,00 K� 45 500,00 K� 45 000,00 K�
  - MSK 80 000,00 K� 87 800,00 K� 91 000,00 K�
  - nadace a granty 75 000,00 K� 50 000,00 K� 172 000,00 K�
  - Ú�astnické poplatky 129 000,00 K� 47 600,00 K� 50 000,00 K�
Sponzorské dary 55 000,00 K� 43 000,00 K� 25 000,00 K�
Úroky 1 000,00 K� 400,00 K� 400,00 K�
Ostatní zdroje 5 000,00 K� 0,00 K� 0,00 K�

 



CÍLE NA ROK 2007 
 

V roce 2007 chceme nadále 
pokra�ovat v nabídce poskytovaných 
služeb a soustavn� pracovat na 
zvyšování jejich kvality. Klub Modrá 
ko�ka sídlí v nových prostorách. 
Budeme se snažit navázat na dobrou 
praxi z minulých let a vytvo�it pro d�ti 
zajímavé a bezpe�né místo pro 
setkávání, jehož sou�ástí budou také 

volno�asové aktivity a sociální služby.   

Dalším z cíl� je pokra�ování v realizaci projektu interaktivního 
Muzea Joy Adamsonové za podpory spolupracujících organizací. Mimo to 
plánujeme n�kolik výstav v Moravskoslezském kraji doprovázených 
besedami a doprovodnými akcemi.  

Pr�b�žným cílem jsou �innosti spojené se zavád�ním nového 
Zákona o sociálních službách – chceme si podat žádost o registraci 
sociálních služeb, které realizujeme.  

V roce 2007 budeme i nadále spolupracovat  s našimi partnerskými 
organizacemi a tuto spolupráci rozvíjet. 

V neposlední �ad� budeme dále vyvíjet strategie hledání a 
získávání finan�ních zdroj� pro podporu �innosti organizace. A to nejen 
z ve�ejných zdroj� a ze zdroj� EU, ale budeme hledat zp�soby a cesty 
spolupráce také s ostatními donory.  

 
 
 

D�kujeme všem institucím a nadacím  
za poskytnuté dotace, podporu naší �innosti a  

projevenou d�v�ru. 
Zvlášt� d�kujeme pracovník�m organizace,  

externím spolupracovník�m, dobrovolník�m a  
spolupracujícím institucím.  

Bez jejich podpory, pomoci a porozum�ní  
by nebylo možné n�které �innosti realizovat. 
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ORGANIZA�NÍ STRUKTURA SPOLE�NOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná garance a supervize: Mgr. Lubomír Smékal 
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SPRÁVNÍ RADA 
Mgr. Zuzana Beranová 

(p�edsedkyn� správní rady) 
MUDr. Jitka Bolková 

Mgr. Pavlína Smékalová 

�EDITEL 
SPOLE�NOSTI 

Mgr. Petra Smékalová 

DOZOR�Í RADA 
Ingr. Martin Beran 
Ing. David Hloušek 
Ing. Pavel Chrzibek 



D
LEŽITÉ INFORMACE 
 

Název organizace: 
EUROTOPIA Opava o.p.s. 

 
 

Právní forma:  
Obecn� prosp�šná spole�nost 

 
 

I�O, registrace: 
258 52 345, KOS v Ostrav� 23.2.2000,  

oddíl O, vložka 112 
 
 

Bankovní spojení: 
�SOB, pobo�ka Opava, 
 �. ú.: 163 787 899 / 0300 

 
 

Statutární zástupci: 
Mgr. Petra Smékalová, Mgr. Zuzana Beranová 

 
 

Adresa organizace:  
17. listopadu 6, 747 06 Opava 

 
 

Telefon, fax: 
608 883 618, 774 063 618, 553 653 034 

 
 

E-mail: 
opava@eurotopia.cz 

 
 

 
 

Vydala EUROTOPIA Opava o.p.s. v roce 2007 


