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O ORGANIZACI 
 

EUROTOPIA Opava o.p.s. je 
nestátní nezisková organizace. 
Sídlo této obecně prospěšné 
společnosti je v Opavě. Organizace 
byla založena s cílem poskytovat 
služby, které se týkají oblasti 
prevence sociálně patologických 
jevů u dětí a mládeže. Kromě 

poskytování sociálních služeb a volnočasových aktivit se věnuje 
oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. V opavském regionu 
působí od roku 1999. 

 
Cíle činnosti 
 Nabídka programů prevence sociálně patologických jevů 

v regionu 
 Nabídka možností alternativního trávení volného času dětí 
 Podpora procesu vzájemného soužití a porozumění dětí 

z rizikových skupin 
 Projekt regionálního muzea Joy Adamsonové s návaznými 

aktivitami 
 
Hlavní činnosti 
 Nízkoprahový klub Modrá kočka 
 Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
 Volnočasový klub pro děti Koťátko 
 Regionální muzeum Joy Adamsonové s návaznými aktivitami 
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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 
 

V roce 2007 organizace pokračovala v ukotvování změn, kterými 
procházela v předešlém roce. Stabilizovaly se pracovní týmy a 
jednotlivé oblasti působení organizace. Prošli jsme úspěšně 
procesem registrací sociálních služeb a pověření k sociálně právní 
ochraně dětí. Společně se změnami v organizaci vyvstala nová 
poptávka po aktivitách, na kterou jsme zareagovali nabídkou nových 
programů. Od podzimu funguje volnočasový klub Koťátko pro 
mladší děti a byla rozšířena činnost nízkoprahového klubu Modrá 
Kočka o navazující aktivity, které vhodně doplňují klubovou činnost. 
Realizovali jsme více společných aktivit pro rodiče s dětmi.  

V průběhu minulého roku byl úspěšně realizován projekt 
Mozaika, který  navazoval na předchozí léta a aktivity. Ve druhém 
pololetí jsme ve spolupráci se školami v regionu organizovali velkou 
pěveckou a výtvarnou soutěž jako součást projektu zaměřeného na 
podporu kulturních aktivit romských dětí.  

V létě jsme uskutečnili dva pobyty v přírodě pro děti z cílových 
skupin, obdobné déledobé pobyty probíhaly také v době jarních a 
podzimních prázdnin. V rámci celonárodních kampaní se organizace 
zapojila do Týdne nízkoprahových klubů (ČAS) a Karnevalu 
rozmanitostí (Člověk v tísni o.p.s.).   

Pracovní týmy procházely v průběhu roku supervizí a doplňovaly 
své vzdělání rozšiřujícími vzdělávacími programy. Zároveň se všichni 
pracovníci organizace podíleli na zpracování standardů kvality, na 
jejichž základě fungují jednotlivé služby.   

Realizace projektu Muzea Joy Adamsonové postoupila do další 
fáze – v průběhu roku probíhaly přípravné práce, sběr materiálů, a 
také série přednášek jako součást výstavy „Dlouhé safari z Opavy do 
Keni“ a "Divoká Afrika Joy Adamsonové".                                         
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V roce 2007 byla organizace zapojena do spolupráce s mnoha 
institucemi, zapojila se do projektu komunitního plánování v Opavě 
v rámci pracovní skupiny pro rodinu a děti a skupiny pro 
národnostní menšiny, aktivně působila v dalších sítích. Podařilo se 
nám získat podporu několika nových donorů.  

Cílem působení organizace bylo nadále přispívat k efektivnějšímu 
řešení problematiky prevence sociálně patologických jevů u dětí a 
mládeže.  
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI MODRÁ KOČKA 
 

Je nízkoprahové zařízení pro děti do 15ti let, 
které jim nabízí pomoc a podporu při řešení 
obtížných životních situací a prostor pro 
smysluplné trávení volného času. 

Cílovou skupinou jsou všechny děti a mládež 
v Opavě ve věku od 6ti do 15ti let. Klub je určen 

především dětem, které zažívají nepříznivé sociální situace 
(konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující 
životní podmínky) nebo jsou jimi ohroženy.  

Posláním klubu je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu 
v životním způsobu těchto dětí a předcházet tak jejich sociálnímu 
vyloučení.  

 
Cílem klubu je  

 nabídnout pomoc a podporu pro zvládnutí obtížných 
životních situací (vytvářet podmínky k řešení jejich 
nepříznivé situace) 

 nabídnout bezpečný prostor pro trávení volného času 
(zabezpečit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a 
sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro 
realizaci osobních aktivit) 

 realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko páchání 
trestné činnosti 

 umožnit integraci dětí z různých skupin – (podporovat 
sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, 
včetně zapojení do dění místní komunity) 

 zabezpečit zvýšení sociálních schopností a dovedností 
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Klub se snaží minimalizovat možná rizika související se 
způsobem života dětí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly 
řešit svoji nepříznivou sociální situaci. 

Klub je otevřen na Hradecké 
ulici 16 v 1. patře. Nachází se 
v budově, kde sídlí více 
organizací zaměřených na 
prevenci sociálně patologických 
jevů. Kromě klubovny ke klubu 
patří kancelář spojená s 
„terapeutickým koutkem“ a 
sociální zařízení. V klubu 

pracují současně vždy 2 pracovníci. Na činnosti klubu se podílejí 
také dobrovolníci. Klubovna je otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek 
od 14:00 do 18:00. 

Rok 2007 v našem klubu začínal především administrativou, 
vytvářením dokumentů, ověřováním a kontrolováním. Výsledkem 
několikaměsíčního snažení bylo získání pověření k výkonu sociálně 
právní ochrany dětí a následně velmi důležité registrace sociální 
služby. Klub Modrá kočka je registrován jako nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež. Oba získané dokumenty jsou pro nás důležitým 
přínosem, vypovídají o kvalitě poskytovaných služeb a  hlavně nám 
umožňují v naší práci pokračovat i nadále. S registrací sociálních 
služeb je spojeno také zavádění standardů kvality sociálních služeb. 
I s tímto úkolem jsme se v loňském roce poctivě vypořádali.  

Celý rok jsme barevnými letáčky, novými webovými stránkami, na 
stránkách regionálního tisku apod. pravidelně informovali veřejnost 
o našich službách. Pozitivním výsledkem bylo zvýšení návštěvnosti 
klubu.  
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S novými návštěvníky přišla i nová poptávka po aktivitách a tak 
jsme zareagovali novými programy (např. Buď fit s Modrou kočkou – 
posilování a protahování, nahlédnutí do života sportovců). 

V pracovním týmu se v loňském roce mnoho nezměnilo. I nadále 
jsme procházeli různými vzdělávacími kurzy (např. Resocia - 
psychosociální výcvik) a pravidelnými supervizemi. Pokračovali jsme 
v účasti na setkáních Pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež Moravskoslezského kraje, kde společně pracujeme na 
standardech a předáváme si zkušenosti z praxe. Své zkušenosti 
předáváme i studentům vysokých škol, v loňském roce jich klubem 
prošlo 10. Z jednoho šikovného praktikanta se vyklubal spolehlivý 
dobrovolník.  

Kromě pravidelných otevíracích dní klub připravil pro děti a 
mládež mnoho dalších zajímavých akcí. V loňském roce jsme 
pořádali bezpočet výtvarných ateliérů na různá témata, čajovny, 
filmové kluby, sportovní turnaje a soutěžní odpoledne. Několikrát 
jsme vyjeli na zajímavá místa (ZOO Ostrava, hrad Sovinec, lanové 
centrum apod.) V září jsme se zapojili do celorepublikové kampaně 
České asociace streetwork – Týden nízkoprahových klubů. Připravili 
jsme bohatý program, ve kterém nechyběl den otevřených dveří. 
V říjnu jsme v rámci Karnevalu rozmanitosti uspořádali dva filmové 
kluby spojené s diskusí na téma diskriminace. Úspěšný rok jsme 
zakončili bohatou Mikulášskou nadílkou a tvořivým týdnem Vánoce 
v kočce.  
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – POBYTY A VÝLETY 

 
EUROTOPIA Opava o.p.s. nabízí rozmanité programy v rámci 

volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jsou určeny především 
dětem ohroženým sociálně patologickými jevy a dětem ze sociálně 
vyloučeného prostředí. Pořádáme je ve spolupráci s různými 
organizacemi a odborníky. Obvykle navazujeme na výstupy z terénní 
práce, z činnosti v klubu a na poznatky z preventivních programů.  

Pobyty  

V roce 2007 jsme realizovali krátkodobé zážitkové pobyty i delší 
letní a zimní tábory. Snažili jsme se dětem nabídnout alternativu 
trávení volného času v době prázdnin a volna, vytrhnout je ze 
závadového prostředí v partě apod. Naše pobyty jsou zaměřené také 
na procvičování některých sociálních dovedností, práci v kolektivu i 
rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti. Děti se učí sebepoznání a 
zvyšování tolerance k ostatním formou strukturovaných programů. 

V uplynulém roce jsme uspořádali 7 pobytů. Zúčastnilo se jich 87 
dětí a mládeže z různých skupin. Někteří jsou pravidelnými 
návštěvníky klubu Modrá kočka. Pobytů se účastnily také děti 
z dětských domovů a sociálně ohrožených rodin. Nejčastěji jsme 
jezdili do Travné u Javorníka, podívali jsme se také tradičně na 
Kružberk a do Filipovic. Každý z pobytů měl své téma a na ně 
navazující bohatý program plný her a soutěží. Například během 
pobytu „Dobrodružství osady černého kondora“ jsme odkrývali 
tajemství indiánů a pobyt „Ze sedel na skály“ přinesl den strávený 
v koňském sedle a dobrodružný den lezení po skalách.  

Při realizaci pobytů úzce spolupracujeme s organizacemi 
v regionu – OSPOD Opava, dětské domovy Lichnov, Melč, Opava, 
Klokánek Dolní Benešov, SVP Opava a FOD Opava.                          
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Výlety 

Jednodenní výlety patří mezi nejžádanější akce organizace. Podle 
hitací (dotazníků) a povídání s dětmi a rodiči zjišťujeme, že se jim 
připravované aktivity líbí a jezdí na ně rádi.  

 Výlety jsou zaměřené na poznávání okolí, realizovali jsme také 
delší poznávací výlety spojené  s návštěvou zajímavých míst.  

Důležitou součástí je možnost společného trávení volného času 
rodičů s dětmi. Rodičům i dětem se nejvíce líbilo na hradě Sovinci u 
Rýmařova, v planetáriu, navštívili společně také zoologickou 
zahradu. Cílem výletů je tedy nejen poznání, ale především ukázat 
rodičům, jak mohou volný čas trávit společně s dětmi.  
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VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI KOŤÁTKO 
 

Klub Koťátko je určen pro děti od 5 do 7 let. Klub je zaměřen na 
pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem klubu je 
poskytnout dětem, které navštěvují přípravný ročník ZŠ Dvořákovy 
sady Opava, podnětné prostředí pro jejich všestranný rozvoj a 
navázat kontakt s rodiči dětí. 

Koťátko se otevřelo na podzim 2007, od pondělí do čtvrtku od 
12:30 do 15:00 hodin. Program zahrnoval sportovní, hudební, 
umělecké a další aktivity. Klub probíhal v prostorách ZŠ Dvořákovy 
sady, nabízel navíc další aktivity probíhající mimo klub (výlety, 
pobyty, ateliéry atd.). 

V rámci činnosti pracovníci navazovali kontakt s rodiči dětí, které 
seznamovali s programem klubu a dalšími aktivitami, jež v něm 
probíhají. S těmito aktivitami je seznamovali přímo v klubu, takže 
rodiče mohou vidět způsob práce s dětmi a realizaci programu. 
Rodičům byly dále nabízeny další služby společnosti EUROTOPIA 
Opava o.p.s., které mohli využít (Klub Modrá kočka). 
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REGIONÁLNÍ MUZEUM JOY ADAMSONOVÉ  
 

V roce 2007 pokračovaly přípravné práce spojené se zřízením 
muzea Joy Adamsonové v Opavě. Cílem pracovníků organizace bylo 
nalézt další kopie dokumentů a historických fotografií rodiny Joy 
Adamsonové, které se kdysi nacházely v malém rodinném muzeu na 
břehu Kružberské přehrady na Opavsku, ale které byly po požáru 
počátkem devadesátých let nenávratně zničeny.  

Část těchto dokumentů, především rodinné fotografie a také 
dopisy, přivezly s sebou v červnu 2007 nejbližší žijící příbuzné Joy 
Adamsonové, které nyní žijí ve Velké Británii. Jsou to neteře Joy 
Adamsonové - tj. dcery její sestry. Jméno jedné z neteří se téměř 
shoduje s dívčím jménem Joy Adamsonové, která se narodila jako 
Friederike Victoria Gessnerová, zatímco neteř se jmenuje Ulrike 
Friederike Gessnerová. Neteře navštívily všechna místa spojená se 
slavnou příbuznou - Opavu, Kružberk i Budišov nad Budišovkou. 

Současně proběhlo setkání s představiteli londýnského trustu 
spravujícího dědictví Joy Adamsonové, kteří byli informováni o 
aktivitách spojených s propagací Joy Adamsonové v České republice. 
Představitelé trustu na důkaz své spokojenosti s rozsahem 
propagačních aktivit věnvoali naší organizaci originály kreseb, jejich 
autorkou je matka Joy Adamsonové - Traute Gessnerová. Právě po 
matce zdědila Joy velký malířský talent, který později vyústil v její 
kmenové portréty i botanické kresby.  

Připravili jsme také metodiku motivačních programů pro děti, 
především z dětských domovů, které by je měly podnítit k lepší 
přípravě na život. Programy pracují s procesem identifikace se 
slavnou osobností, která pocházela ze stejného prostředí jako 
děti.Programy motivují děti k většímu sebevědomí, odpovědnosti  
za vlastní rozhodování a umožňují jim tak lepší vstup do života. 
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Současně proběhla řada dalších akcí spojená s propagací odkazu 
Joy Adamsonové. V Praze proběhla v květnu výstava v Českém 
centru nazvaná ,,Joy Adamsonová" - Dlouhé safari z Opavy do Keni, 
která byla součástí Měsíce Afriky pořádaného Ministerstvem 
zahraničních věcí České republiky. Následně se v rámci Měsíce 
Afriky konala výstava nazvaná ,,Divoká Afrika Joy Adamsonové" v 
ostravské ZOO a také v knihovně v Opavě. 

Výstava ,,Divoká Afrika představila Joy Adamsonovou jako 
ochránkyni africké přírody. Vylíčila její aktivity v oblasti navracení 
zvířat žijících v zajetí zpět do divoké přírody a podrobně představila 
keňské národní parky, které pomáhala založit. Popsala také osud 
dědictví Joy Adamsonové a vyjmenovala zdroje ohrožení afrických 
národních parků v současné době, kterými jsou například pytláctví 
nebo chudoba. 

Rok 2007 byl zakončen dalším 
symbolickým mezníkem v propagaci Joy 
Adamsonové a to vydáním životopisu slavné 
opavské rodačky, který napsala Zuzana 
Beranová. První český životopis Joy 
Adamsonové vyšel v polovině prosince pod 
názvem "Setkání se smrtí", s podtitulem 
"Příběh opavské rodačky Joy Adamsonové".  
Kniha ,,Setkání se smrtí" je prvním 
životopisem Joy Adamsonové, který se 

zabývá jejími kořeny a jejím dětstvím i mládím stráveným v 
Moravskoslezském regionu.  

Právě nová vlna zájmu o opavskou rodačku vyústila ve zřízení 
webových stránek www.joyadamson.cz, kde si zájemci mohou 
přečíst informace o životě Joy Adamsonové a také o akcích, které se 
kolem ní konají. 
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SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE 
 

Areka ZO ČSOP 
Dětský domov Lichnov 

Dětský domov Melč 
Dětský domov Opava 

Econnect 
Elim Opava 

Eurotopia o.p.s. (Orlické Záhoří) 
Fond ohrožených dětí Opava 

Klokánek Dolní Benešov 
Magistrát města Opavy 
Moravskoslezský kraj 

PPP Opava 
Mgr. Lubomír Smékal 

Speciální školy a školská zařízení při zdravotnických zařízeních 
v Opavě 

Středisko integrace menšin Opava 
Středisko výchovné péče v Opavě 
Základní škola B. Němcové Opava 

Základní škola Dvořákovy sady Opava 
Základní škola Náměstí J. Zajíce Vítkov 

 
 
 

SPONZOŘI  
 

IVAX 
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DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE 
 
 Registrace o sociálně-právní ochraně dětí dle §49 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 12.7.2007 
pod j.č. MSK 37622/2007  

 Registrace dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, dne 10.10.2007 rozhodnutím pod č.j. MSK 
103478/2007 

 Registrace o zpracování osobních údajů, ze dne 27. 6. 2001 pod 
j.č. 00008844/001 

 Aktivní účast na komunitním plánování sociálních služeb Opavy v 
rámci skupiny Péče o děti a rodinu a skupiny Péče o národnostní 
menšiny 

 Členství v pracovní skupině nízkoprahových zařízení 
v Moravskoslezském kraji – aktivní účast na měsíčních setkáních, 
společné akce – konference apod.  

 Člen Asociace NNO 
 Supervize a další vzdělávání pracovníků  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

(předsedkyně správní rady) 
MUDr. Jitka Bolková 

Mgr. Pavlína Smékalová 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 
Mgr. Petra Večerková 

DOZORČÍ RADA 
Ingr. Martin Beran 
Ing. David Hloušek 
Ing. Pavel Chrzibek 



  

FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

Rozvaha 
 
AKTIVA 156 tis. 
Pohl. za upsaný zákl.kapitál 0 
Dlouhodobý majetek 0 
   Dlouhodobý nehmotný maj. 0 
   Dlouhodobý hmotný maj. 0 
   Dlouhodobý finanční maj. 0 
Oběžná aktiva 156 tis. 
   Zásoby 0 
   Dlouhodobé pohledávky 0 
   Krátkodobé pohledávky 9 tis. 
   Krátkodobý finanční maj. 147 tis. 
Časové rozlišení 0 
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PASIVA 156 tis. 
Vlastní kapitál  -83 tis. 
   Základní kapitál 0 
   Kapitálové fondy 0 
   Rezervní fond, fondy ze zisku 0 
   Výsl. hospodaření min.let  -102 tis. 
   Výsl.hospodaření běžného úč. 19 tis. 
Cizí zdroje 239 tis. 
   Rezervy 0 
   Dlouhodobé závazky 0 
   Krátkodobé závazky 239 tis. 
   Bankovní úvěry a výpomoci 0 
Časové rozlišení 0 



  

Náklady 1.545 tis.
Spotřeba materiálu 143 tis.
   - evidovaný materiál 30 tis.
   - kancelářské potřeby 34 tis.
   - sportovní a výtvarný materiál 17 tis.
   - potraviny pro účastníky akcí 52 tis.
   - ostatní (údržba, čist. prostř. …) 10 tis.
Spotřeba energií 4 tis.
   - vodné, stočné, plyn 4 tis.
Opravy a udržování 1 tis.
   - opravy 1 tis.
Služby 492 tis.
   - cestovné 97 tis.
   - kopírování 15 tis.
   - poštovné 6 tis.
   - telefonní poplatky 69 tis.
   - fotopráce 28 tis.
   - účetnictví a administrace, fundreising 118 tis.
   - nájemné 62 tis.
   - ostatní služby ( supervize, školení, internet..) 97 tis.
Mzdové náklady 899 tis.
   - mzdy 494 tis.
   - ostatní osobní náklady 169 tis.
   - odvody soc. a zdrav. pojištění 212 tis.
   - zákonné soc. náklady 25 tis.
Daně a poplatky 5 tis.
   - správní poplatky 2 tis.
   - bankovní poplatky 3 tis.
Ostatní náklady 1 tis.
Výnosy 1.564 tis.
Příjmy za činnost 1.512 tis.
   - účastnické poplatky 44 tis.
   - od organizací 1.468 tis.
Přijaté úroky 0 tis.
Sponzorské dary  52 tis.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK 19 tis.

Výsledovka 
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Zdroje financování 2007 
 

 
 

MPSV  430000 
MSK 116900 
SMO 460000 
Úroky 200 
Sponzorské dary 51800 
SMO-prevence 60317 
Nadace a fondy 192700 
Účastnické poplatky 45150 
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ROZPOČET SPOLEČNOSTI EUROTOPIA OPAVA 
PRO ROK 2008 

 
Položka Rozpočet 2007 Skutečnost 2007 Rozpočet 2008
Náklady 1 193 400,00 Kč 1 545 000,00 Kč 1 399 000,00 Kč
Materiál 115 400,00 Kč 143 000,00 Kč 115 000,00 Kč
  - evidovaný materiál 25 000,00 Kč 30 000,00 Kč 18 000,00 Kč
  - kancel. potřeby 7 000,00 Kč 34 000,00 Kč 15 000,00 Kč
  - výtvarný, sportovní mat. 8 000,00 Kč 17 000,00 Kč 15 000,00 Kč
  - potraviny 55 000,00 Kč 52 000,00 Kč 55 000,00 Kč
   - ostatní 20 400,00 Kč 10 000,00 Kč 12 000,00 Kč
Spotřeba energií 12 000,00 Kč 4 000,00 Kč 45 000,00 Kč
   - teplo 6 000,00 Kč 0,00 Kč 26 000,00 Kč
  - vodné, stočné, plyn, elektřina 6 000,00 Kč 4 000,00 Kč 19 000,00 Kč
Služby 404 000,00 Kč 493 000,00 Kč 328 000,00 Kč
  - opravy a údržba 4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč
  - kopírování 7 000,00 Kč 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč
  - poštovné 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
  - telefonní poplatky 55 000,00 Kč 69 000,00 Kč 65 000,00 Kč
  - cestovné, dopravné 85 000,00 Kč 97 000,00 Kč 95 000,00 Kč
  - nájemné 60 000,00 Kč 62 000,00 Kč 60 000,00 Kč
  - fotopráce, propagace 5 000,00 Kč 28 000,00 Kč 18 000,00 Kč
  - administrace, fundrising 160 000,00 Kč 118 000,00 Kč 25 000,00 Kč
  - ostatní služby (školení …) 23 000,00 Kč 97 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Osobní náklady 657 000,00 Kč 899 000,00 Kč 906 000,00 Kč
  - mzdy 397 000,00 Kč 494 000,00 Kč 360 000,00 Kč
  - ostatní osobní náklady 85 000,00 Kč 169 000,00 Kč 299 000,00 Kč
  - odvody 150 000,00 Kč 212 000,00 Kč 230 000,00 Kč
  - zákonné soc. náklady 25 000,00 Kč 24 000,00 Kč 17 000,00 Kč
Daně a poplatky 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč
  - daně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
  - správní poplatky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
  - bankovní poplatky 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
  - penále a pokuty 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Výnosy 1 213 400,00 Kč 1 564 000,00 Kč 1 399 000,00 Kč
Příjmy za činnost 1 188 000,00 Kč 1 415 000,00 Kč 1 359 000,00 Kč
  - ministerstva 430 000,00 Kč 540 000,00 Kč 480 000,00 Kč
  - SMO 400 000,00 Kč 460 000,00 Kč 400 000,00 Kč
  - SMO - Prevence 45 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
  - MSK 91 000,00 Kč 117 000,00 Kč 0,00 Kč
  - nadace a granty 172 000,00 Kč 193 000,00 Kč 369 000,00 Kč
  - Účastnické poplatky 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Sponzorské dary 25 000,00 Kč 53 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Úroky 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní zdroje 0,00 Kč 96 000,00 Kč 0,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 20 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč   
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CÍLE NA ROK 2008 

 
V roce 2008 budeme pokračovat v realizaci sociálních služeb a 

dalších aktivit nastartovaných v předchozích letech. Velkým cílem 
pro tento rok je zvyšování kvality jednotlivých oblastí. V rámci Klubu 
Modrá Kočka navážeme na dobrou praxi z minulých let a vytvoříme 
pro děti zajímavé a bezpečné místo pro setkávání, jehož součástí 
budou také volnočasové aktivity.    

 Dalším z cílů je komplexní podpora ve vzdělávání romských dětí 
v regionu formou doučování, mimoškolních činností, spoluprací 
s rodiči. Na tuto oblast chceme žádat podporu z evropských dotací. 
Součástí programu budou dále kulturní aktivity pro romské děti, 
také zde bychom chtěli realizovat komplexní projekt.  

Průběžným cílem jsou činnosti spojené se Zákonem o sociálních 
službách – chceme si podat žádost o registraci sociální služby 
zahrnující práci s rodiči dětí. Další aktivitou bude spolupráce se 
školami v rámci preventivních programů, kterou chceme školám 
v regionu nabídnout.  

V roce 2008 budeme rozšiřovat spolupráci se spolupracujícími 
organizacemi. V neposlední řadě budeme dále vyvíjet strategie 
hledání a získávání dalších finančních zdrojů pro podporu činnosti 
organizace.  

 
Děkujeme všem příznivcům, institucím a nadacím za poskytnuté 

dotace, podporu naší činnosti a projevenou důvěru. 
Zvláště děkujeme pracovníkům organizace,  

externím spolupracovníkům, dobrovolníkům a  
spolupracujícím institucím.  

Bez jejich podpory, pomoci a porozumění  
by nebylo možné mnohé programy realizovat. 
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KONTAKTNÍ INFORMACE 
 

Název organizace: 
EUROTOPIA Opava o.p.s. 

 
Právní forma:  

Obecně prospěšná společnost 
 

IČO, registrace: 
258 52 345, KOS v Ostravě 23.2.2000,  

oddíl O, vložka 112 
 

Bankovní spojení: 
ČSOB, pobočka Opava, 

 č. ú.: 163 787 899 / 0300 
 

Statutární zástupce: 
Mgr. Petra Večerková, Mgr. Zuzana Beranová 

 
Adresa organizace:  

17. listopadu 6, 747 06 Opava 
 

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

 
Internet, E-mail: 

www.opava.eurotopia.cz, opava@eurotopia.cz 
 
 
 
 
 

 
 

Vydal: EUROTOPIA Opava o.p.s. v roce 2008 


