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Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi v Opavě

Tyto služby byly naší organizací realizová-
ny již od roku 2008 jako návazné služby 
NZDM Klub Modrá kočka. V červenci 2009 
jsme sociální službu zaregistrovali na KÚ 
MSK a plně ji rozvinuli. V současnosti služ-
ba zahrnuje:

Terénní sociální  
práce s rodinami:

Naše terénní sociální pracovnice vyhledávají 
potřebné rodiny v opavských lokalitách ohro-
žených sociálním vyloučením a pravidelně 
do vytipovaných rodin docházejí. Rodinám je 
nabízena komplexní pomoc při řešení  soci-
álních problémů, v případě potřeby právního 
poradenství nebo systematické dlouhodo-
bější sociální práci jsou rodiny odkázány na 
služby Poradenského střediska Eurotopia. Te-
rénní sociální pracovnice ve prospěch rodiny 
vyjednávají na úředech, spolupracují se škola-
mi a školskými zařízeními a s různými organi-
zacemi a institucemi. 

Spolupráce se ško-
lou, podpora rodi-
ny ve vzdělávání dětí 
a doučování dětí: 

Zprostředkováváme komunikaci mezi rodiči 
dětí a pedagogy na základních školách. Pod-
porujeme spolupráci učitelů s rodinami dětí 
se specifickými vzdělávacími potřebami a s 
rodinami, které jsou ohroženy sociálním vy-
loučením. Podporujeme rodiče v participaci 
na školní přípravě dítěte.  

V roce 2009 jsme realizovali doučování na třech 
základních školách ve spolupráci s vysokoškol-
skými studenty. Někteří doučující docházeli za 
dětmi do škol a někteří doučovali děti  přímo v 
rodinách. 

Vzdělávací aktivity:

Realizujeme programy interkulturní výchovy 
a vzdělávání a adaptační programy na základ-
ních a středních školách v Opavě a okolí. 

Cílem programů interkulturní výchovy a 
vzdělávání je pomoci dětem a mládeži uvě-
domovat si vlastní předsudky vůči některým 
skupinám obyvatel; reflektovat soužití s od-
lišnými sociokulturními skupinami; rozvíjet 
konstruktivní diskusi směrem k posílení to-
lerance a respektu k odlišnosti jako takové; 
podpora a upevňování vzájemných vztahů 
mezi sociokulturními skupinami, především 
mezi majoritou a minoritami.

Adaptační programy se zaměřují na posílení 
školního kolektivu. Tyto programy jsou účinnou 
pomocí při předcházení možným problémům 
ve školních kolektivech (např. šikaně apod.).

 

Klub Koťátko: 

Je určen pro předškolní děti, zejména ve věku 
5-7 let ze sociálně znevýhodněného prostředí 
a děti z rodin, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením. Klub je provozován v prostorách 
ZŠ Dvořákovy Sady. V rámci klubu realizuje-
me pracovně výchovnou činnost s dětmi a 
rozvíjíme a upevňujeme jejich schopnosti a 
dovednosti (zejména motorické, psychické a 
sociální).  V roce 2009 probíhala činnost klubu 
pravidelně 4x týdně, vždy pondělí až čtvrtek 
12:30 - 15:00 hod. a jeho provoz byl zajištěn 
zkušeným sociálním nebo pedagogickým 
pracovníkem. V rámci klubu byl realizován 
komplexní výchovně vzdělávací program 
rozvíjející kreativitu dětí, využívající artetera-
peutických prvků, herních a pohybových ak-
tivit a obecně metod předškolní pedagogiky. 
Na činnost klubu úzce navazovala spolupráce 
s rodiči dětí, kteří se přímo podíleli na dalších 
klubových činnostech.

Volnočasové  
aktivity:

Zajišťujeme podmínky pro společensky při-
jatelné volnočasové aktivity – dlouhodobě 
realizujeme rozmanité programy a činnosti 
v rámci volnočasových aktivit vždy ve spolu-
práci s rodiči dětí a s různými státními i ne-
státními organizacemi, pedagogy a dalšími 
odborníky. Jedná se zejména o pobyty (letní 
i zimní), příměstské tábory, sportovní aktivity, 
výtvarné ateliéry, pěvecké, výtvarné a taneční 
soutěže, zábavné a tvůrčí programy a jedno-
denní výlety.

Pobyty 

V roce 2009 jsme realizovali krátkodobé zá-
žitkové 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 par-
tě apod. Naše pobyty jsou zaměřené také na 
procvičování některých sociálních doved-
ností, práci v kolektivu i rozvoj samostatnosti 
a zodpovědnosti. Děti se učí sebepoznání a 
zvyšování tolerance k ostatním formou struk-
turovaných programů.

1. 1. 1

Výlety

Jednodenní výlety jsou zaměřené na po-
znávání okolí, realizovali jsme také delší po-
znávací výlety spojené  s návštěvou zajíma-
vých míst. 

Důležitou součástí je možnost společného 
trávení volného času rodičů s dětmi. Cílem 
výletů je tedy nejen poznání, ale také mož-
nost ukázat rodičům, jak mohou volný čas 
trávit společně s dětmi. 

Pobyty probíhají o jarních, velikonočních, 
podzimních a letních prázdninách. Bývají re-
alizovány na různých místech a každý pobyt 
bývá tématicky zaměřen. Na pobytech čekají 
na děti dobrodružné hry, soutěže, sportovní 
turnaje, výlety, lanové aktivity, výtvarné ateli-
éry a spoustu další zábavy.
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Klub Modrá kočka je nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež (NZDM), který jim nabízí 
pomoc a podporu při řešení obtížných život-
ních situací a prostor pro smysluplné trávení 
volného času. Klub sídlí na Hradecké ulici 16 
v Opavě.

Cílovou skupinou jsou všechny děti a mládež 
v Opavě ve věku od 6ti do 15ti let. Klub je 
určen především dětem, které zažívají nepří-
znivé 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 vylou-
čení. 

NZDM funguje na principu nízkoprahovosti. 
Nízkoprahovost je pro mnoho lidí slovo zatím 
neznámé. Znamená to, že se snažíme, aby 
Klub Modrá kočka byl maximálně přístupný. 
Klub je tedy otevřen každému, kdo splňuje 
věkovou hranici. Nezáleží na tom, jakou má 
barvu vlasů, do které chodí školy, jaký použí-
vá mobilní telefon, co má z češtiny, jestli umí 
plavat ani zda má v kapse nějaké peníze. Naše 
služby jsou  poskytované zdarma.

NÍZKOPRAHOVé  
zařízení PRO DĚTI  
a mládež KLUB  
MODRÁ KOČKA v Opavě

Cílem klubu je 

u nabídnout pomoc a podporu pro zvlád-
nutí obtížných životních situací (vytvářet 
podmínky k řešení této nepříznivé situace)

u nabídnout bezpečný prostor pro trávení 
volného času (zabezpečit nezbytnou psy-
chickou, fyzickou, právní a sociální ochra-
nu během pobytu v zařízení a podmínky 
pro realizaci osobních aktivit)

u realizovat preventivní programy a tím sni-
žovat riziko páchání trestné činnosti

u umožnit integraci dětí z různých skupin 
(podporovat sociální začlenění do skupiny 
vrstevníků i do společnosti, včetně zapoje-
ní do dění místní komunity)

u zabezpečit zvýšení sociálních schopností 
a dovedností

Děti si mohou do klubu přijít popovídat 
s pracovníky, zahrát si fotbálek, ping – pong, 
deskové hry (Osadníci, Dostihy a  sázky, Car-
cassone a  další), využít internet, nebo pose-
dět a v klidu si vypít šálek čaje v čajovně či 
při filmovém klubu. Několikrát týdně máme 
připravený program – diskusní kluby, globální 
výchovu, výtvarné ateliéry, komunikační hry, 
preventivní programy, čajovny a podobně.

Projekt nízkoprahového zařízení v Krnově byl 
realizován po předchozích přípravách v po-
sledním čtvrtletí roku 2009. 

Hlavními administrativními kroky, jdoucími 
souběžně s budováním a úpravou samotné-
ho prostoru zařízení, bylo získání registrace na 
KÚ MSK pro poskytování dané sociální služby 
a následné uzavření subdodavatelské smlou-
vy v rámci Individuálního projektu KÚ MSK 
„Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v 
Moravskoslezském kraji“. 

Aktivity NZDM Caravan jsou zaměřeny ze-
jména na skupinu dětí a mladých lidí, která 
je vystavena  obtížným životním událostem 
či jejich následkům. K cílové skupině posky-
tované služby patří mládež ohrožená ve svém 
vývoji společensky nežádoucími jevy, osoby 
se sklonem k rizikovému způsobu života, oso-
by žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
etnické menšiny.  

Nepříznivé situace, kterým jsou děti a mladí 
lidé vystaveni, se mohou stát bez včasného 
podchycení a pomoci důvodem sociálního 
vyloučení z bezpečných sociálních struktur. 
Tomu se snažíme předcházet prostřednic-
tvím aktivit, mezi něž patří:

a)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b)  podpora kontaktu se společenským pro-
středím

c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záleži-
tostí

V rámci realizace Individuálního projektu nás 
v průběhu listopadu a prosince oslovilo 8 no-

NÍZKOPRAHOVé ZAřÍZeNÍ 
PRO DĚTI A MLÁDež  
CARAVAN V KRNOVĚ

vých klientů, kterým 
jsme poskytli inter-
vence v oblastech 
škola a problémy 
související s docház-
kou do školy, rodi-
na a vztahy v jejím 
okruhu, práce a zaměstnanost a dále inter-
vence v oblasti primární prevence. 

Kromě pomoci a podpory  mohou klienti 
nalézt v prostorách zařízení bezpečné místo 
pro neformální setkávání a trávení volného 
času či pro realizaci vlastních činností. K dis-
pozici mají prostory vybavené jak pro oddech 
(možnost poslouchání oblíbené hudby, kout 
s deskovými hrami, možnost využít internet) 
tak pro dynamičtější činnosti (stolní fotbálek, 
šipky, taneční prostor).

Nízkoprahové zařízení CARAVAN se nachází 
na Náměstí Míru č.13, v roce 2009 bylo otevře-
no pravidelně 2 dny v týdnu, v úterý a pátek 
vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Středy jsou vy-
hrazeny poradenství, konzultacím a jednáním 
s institucemi.

1. 1. 2 1. 1. 3
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Poradenské středisko Eurotopia vzniklo v čer-
venci 2009 a služby střediska začaly být po-
skytovány od 1.10.2009. V začátcích fungování 
střediska došlo ke změně sídla. Nejdříve byla 
služba poskytována na Rybářské ulici, od po-
čátku roku 2010 byla přemístěna na uživatel-
sky přístupnější místo na Zacpalovu ulici 27 v 
Opavě. 

Poradenské středisko je určeno pro klienty z 
Opavy a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé soci-
ální situaci nebo jsou takovou situací ohrože-
ni. Jedná se zejména o konfliktní nebo krizové 
společenské situace, obtížné životní události 
a omezující životní podmínky. Cílové skupiny 
klientů zahrnují zejména rodiny s dětmi, et-
nické menšiny a osoby v krizi. 

V jakých oblastech 
nabízíme pomoc?

u Půjčky, zadlužení a exekuce
u Pracovně-právní vztahy 
u Bydlení
u Nezaměstnanost nebo ohrožení neza-

městnaností 
u Sociální dávky a systém sociálních služeb 
u Potíže týkající se partnerských vztahů a ro-

dinného soužití
u Diskriminace
u Vzdělání a jeho nabídka
u Zprostředkování návazných služeb
u A další…

Od počátku fungování Poradenského stře-
diska jsme se nejčastěji setkávali s velkou po-
ptávkou zejména po právním poradenství v 
oblastech dluhového poradenství a exekucí, 
vypracování insolvenčního návrhu (“návr-
hu na osobní bankrot“) a po konzultacích o 
průběhu insolvenčního řízení. Dále klienti 
poradnu vyhledávali za účelem podpory při 
zvyšování finanční gramotnosti, pomoci s fi-

Principy poskytova-
né služby

a)  Autonomie rozhodování, respekt a 
rovnocenný vztah

 Služby poradenského střediska jsou po-
skytovány s respektem ke klientovi a spo-
lupráce je založena na partnerském vzta-
hu pracovníka a klienta. Klient je chápán 
jako aktivní partner, pracovník jeho akti-
vitu a kompetence podporuje, jeho cílem 
je zplnomocnění klienta. Podporujeme 
samostatné rozhodování klienta ve všech 
aspektech týkajících se jeho situace. 

b) Diskrétnost a ochrana osobních údajů

 Informace, které se pracovník dozví od 
klienta, včetně informace o tom, že pora-
denské středisko navštívil, nebudou bez 
výslovného souhlasu klienta předány ni-
komu mimo toto středisko. Klient může 
vystupovat anonymně, pracovníci i orga-
nizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to 
v rozporu s platnými právními předpisy.  
S materiály a informacemi týkajícími se kli-
enta je nakládáno dle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. 

nančním plánováním a efektivním hospoda-
řením rodiny.

Z hlediska sociálně-právního poradenství 
jsou využívány služby zaměřené na oblast 
bydlení (právní konzultace v otázkách bydle-
ní, pomoc při hledání odpovídajícího bydlení, 
zprotředkování kontaktů na ubytovací zaříze-
ní atd.)

Často poskytujeme právní konzultace se za-
měřením na rodinné soužití, zejména jeho 
vznik, zánik a vzájemná práva a povinnosti. 
Poskytujeme pomoc při řešení rozvodu do-
hodou (“nesporný rozvod”). Vždy pracujeme 
s oběma manželi. Poskytujeme pomoc s vy-
pracováním jednoduchých podání v proble-
matice rodinného soužití (návrhy na úpravu 
styku s dětmi, návrhy na stanovení výživného, 
návrhy na svěření dítěte do péče).

Poradenství je realizováno ambulantní i te-
rénní formou. Je tedy poskytováno jak v  
Poradenském středisku Eurotopia, tak také 
v terénu - v přirozeném prostředí klientů. 
Umožňujeme tak kontakt i klientům, kteří 
z různých důvodů sami nevyhledávají insti-
tucionální pomoc, návštěvy v domácnosti 
klienta nabízí možnost spolupracovat s celou 
rodinou a širším okolím klienta. 

Potenciální klienti jsou vyhledáváni sociálním 
pracovníkem v terénu (nebo sami kontaktují 
sociálního pracovníka), který jim nabízí mož-
nost využít služeb poradenského střediska. 

Klient může kontak-
tovat poradenské 
středisko:

a)  osobně 
b)  e-mailem
c)  telefonicky
d)  písemně

PORADeNSKé STřeDISKO eUROTOPIA

V OPAVĚ

1. 1. 4

c)  Nestrannost a nezávislost

 Služby poradenského střediska jsou po-
skytovány všem lidem bez rozdílu etnické 
příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace, 
politické příslušnosti, názorové orientace, 
sociálního statusu apod. Pomoc je posky-
tována bez předpojatosti a zaujatosti.

 Poradenské středisko poskytuje klientům 
služby nezávisle na státních nebo jiných 
organizacích a nezávisle na organizacích, 
které středisko finančně podporují nebo 
dotují.

d)   Bezplatnost
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Projekt "Kulturní aktivi-

ty pro romské děti“

Cílem projektu bylo zprostředkovat dětem 
a mladým lidem z romských rodin žijících v 
regionu multikulturní a integrační kulturně 
- vzdělávací aktivity a dále rozvoj jejich po-
tenciálu formou pěvecké, taneční a výtvarné 
soutěže a vystoupení romských hudebních 
skupin. Důležitým aspektem byla kromě vlast-
ní činnosti dětí prezentace romské kultury a 
její propojení s kulturou majority. Cílem bylo 
seznámení veřejnosti s romskou kulturou, což 
výrazně přispívá k integraci romské komunity 
a podporu angažovaného života v komunitě. 

Projekt nabídl možnost nejen rozvíjet vlastní 
potenciál romských dětí a rodin, ale přede-
vším podpořil setkávání dětí a mladých lidí 
z majoritní společnosti s romskými dětmi a 
mládeží, a umožnil rozvíjet a přijímat různo-
rodost jako pozitivní jev a vnímat rozdíly mezi 
lidmi jako přínosné. 

Volnočasové aktivity pomohly skupinám dětí 
a mládeže setkat se a podpořit vlastní kultur-
ní aktivity a také poznávat kulturu majoritní 
společnosti a v neposlední řadě napomáhat 
integraci mezi vrstevníky. 

Projekt "Pavučina - 
rovné příležitosti při 
vzdělávání romských 

dětí na Opavsku“

V září 2008 jsme začali s  realizací projektu 
zaměřeného na podporu romských dětí a 
jejich rodičů. Cílem projektu bylo především 
posílení rovných příležitostí při vzdělávání 
romských dětí. Projekt trval do srpna 2009, 
byl realizován díky podpoře Evropské unie 

v rámci programu Transition Facility. Hlavní 
činnosti se orientovaly na průběh vzdělává-
ní, poradenství a na různé typy podpůrných 
vzdělávacích služeb podle věku dětí.

Klub pro předškolní děti, poskytování po-
radenství, doučování

Jednotlivé aktivity v rámci projektu zahr-
novaly vytvoření klubu pro předškolní děti 
v rámci včasné péče a nové místo terénního 
pracovníka včasné péče pro matky s dětmi. 
Další aktivity byly směřovány do rodin – šlo o 
doučování romských dětí a jejich přípravu na 
vyučování, poradenství pro rodiny a návazné 
volnočasové programy pro celé rodiny. Čin-
nosti probíhaly v úzké spolupráci se školami, 
a to nejen při zajištění doučování dětí. 

Programy interkulturního vzdělávání, 
kulturní aktivity

Důležitou součástí projektu byly programy 
interkulturního vzdělávání pro školní kolekti-
vy. Díky nim se žáci učili pracovat s předsudky 
a stereotypy a dále rozvíjet schopnosti ko-
munikace, spolupráce a týmové práce. Děti 
získávaly základní informace o etnických sku-
pinách žijících na území ČR, část programu 
se věnovala také romské kultuře a romským 
dětem na školách. Programy byly doplněny 
řadou cvičení, modelových situací k procvi-
čování a her. Romská kultura byla v rámci pro-
jektu prezentována nejen samotnou činností 
dětí, ale také sérií uměleckých soutěží a pře-
hlídek – taneční, pěvecké či výtvarné, se za-
pojením škol a široké veřejnosti. Tyto akce při-
spívaly k seznámení veřejnosti s prvky romské 
kultury, navíc děti dostávaly příležitost ukázat 
své dovednosti a změřit své síly s vrstevníky. 
Pro děti bylo také přínosné poslechnout si 
názor odborné poroty tvořené profesionály 
(např. učiteli ZUŠ).  

Výsledky prací dětí byly vydány formou sbor-
níku doplněného romskými písněmi. 

Na projektu se podílely tyto spolupracující 
organizace - Základní škola Dvořákovy sady 
Opava, Základní škola Náměstí Jana Zajíce Vít-
kov, Fond ohrožených dětí pobočka Opava. 

Projekt "Modrá kočka 

pomáhá a baví“

Cílem projektu bylo zapojit děti a mladé lidi z 
nízkoprahového klubu do zlepšování prostře-
dí ve městě, ve kterém klub působí. Aktivity 
byly zaměřeny na úklid, úpravu a dovybavení 
zahrady, kterou využívají neziskové organiza-
ce pro uživatele služeb v rámci preventivních 
aktivit. 

Dalším z cílů byla realizace taneční přehlídky, 
vystoupení romských hudebních skupin pro 
veřejnost a s tím spojená veřejná výuka tan-
ců. Důležitým aspektem byla kromě vlastní 
činnosti dětí prezentace romské kultury a její 
propojení s kulturou majority. Jedním z cílů 
bylo seznámení veřejnosti s romskou kultu-
rou, což výrazně přispívá k integraci romské 
komunity a podporu angažovaného života v 
komunitě. Projekt trvá do roku 2010.

Projekt "Kdo si hraje, 

nezlobí“

Cílem projektu bylo rozšířit nabídku volnoča-
sových aktivit v regionu a zpřístupnit ji také 

neorganizovaným dětem a dětem ze sociálně 
slabých rodin. Obsahem byly následující ak-
tivity: Klub Koťátko, pobyty, výlety, výtvarné 
ateliéry, sportovní odpoledne a taneční od-
poledne pro děti se zapojením rodičů. 

Projekt reagoval na nepříznivou situaci, v níž 
se nacházejí některé děti žijící ve městě. Jde 
především o neorganizované děti, které trá-
ví většinu času na ulici, nenavštěvují běžné 
kroužky a sportovní oddíly. Životní styl dětí 
daný touto situací není podnětný, děti se ne-
rozvíjejí, mnohdy je vede k rizikovému cho-
vání. Projekt také reagoval na skupiny dětí z 
dysfunkčních rodin a děti jejichž rodiny jsou 
klienty odborů sociálně právní ochrany. 

Projekt  

"Hurá do života“

Cílem projektu bylo posílení příležitostí při 
mimoškolním vzdělávání romských dětí. 
Projekt dětem nabízel mimoškolní aktivity 
nenásilnou a zajímavou formou, řešil doučo-
vání těchto dětí, jejich předškolní přípravu a 
napomáhal integraci. Studenti - doučující kro-
mě samotné přípravy dětí na školu podpořili 
lepší komunikaci mezi skupinami, odstranili 
bariéry, nedůvěru a napomohli začleňování 
dětí do společnosti a řešení problémů. Pro-
jekt přispěl ke zvýšení školní úspěšnosti dětí, 
a tím přispěl k lepšímu začlenění dětí i jejich 
rodin do společnosti. 

Projekty realizované 

v roce 2009
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Registrace, členství a pověření:

u 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

u Registrace Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež - Klub Modrá kočka dle §78 
odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách,ve znění pozdějších předpisů roz-
hodnutím KÚ MSK ze dne 10. 10. 2007, č.j. 
MSK 103478/2007 

u Registrace odborného sociálního pora-
denství - Poradenské středisko Eurotopia 
dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách,ve znění pozdějších 
předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 28.7. 
2009, č.j. MSK 97421/2009

u Registrace sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi dle §78 odst. 2 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách,ve zně-
ní pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ 
MSK ze dne 28.7. 2009, č.j. MSK 97421/2009 

Další aktivity organizace

Organizační struktura 

společnosti

Odborná garance a supervize: Mgr. Lubomír Smékal
Ekonomika a účetnictví: Barbora Brhelová

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Mgr. Petra Večerková

DOZORČÍ RADA
Ing. Martin Beran

Ing. David Hloušek
Ing. Pavel Crzibek

u Registrace Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež - CARAVAN dle §78 odst. 2 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách,ve znění pozdějších předpisů roz-
hodnutím KÚ MSK ze dne 28.7. 2009, č.j. 
MSK 97421/2009 

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

u Aktivní účast na komunitním plánování 
sociálních služeb Opavy v rámci skupiny 
Péče o děti a rodinu a skupiny Pro národ-
nostní menšiny

u Aktivní účast na komunitním plánování 
sociálních služeb Krnova v rámci skupiny 
Děti, mládež, rodina 

u Členství v pracovní skupině nízkopraho-
vých zařízení v Moravskoslezském kraji 

u Člen Asociace nestátních neziskových or-
ganizací v České republice

SPRÁVNÍ RADA
Mgr. Zuzana Beranová (předsedkyně správní rady) 

MUDr. Jitka Bolková 
Mgr. Pavlína Smékalová

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADAŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Projekt "Včasná péče  
v Klubu Koťátko“

Cílem projektu bylo poskytování včasné péče 
v rodinách s malými dětmi ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí. Projekt byl smě-
řován především do romských rodin s malými 
dětmi a vedl ke zmírnění nepříznivé sociální 
situace, ve které se nacházely.  

V rámci projektu pracoval romský terénní pra-
covník včasné péče, který navštěvoval rodiny 
a poskytoval jim poradenství v oblasti vzdě-
lávání dětí, zdravotní podporu a sociální po-
radenství.

Byl realizován Klub Koťátko - volnočasový 
klub pro děti v předškolním věku 5 - 7 let, 
ve kterém děti smysluplně trávily volný čas, 
připravovaly se na školní docházku a hravou 
formou s ohledem na principy multikulturní-
ho vzdělávání a výchovy se seznamovaly se 
světem.

Začal pracovat taneční kroužek romských 
tanců pro děti, děti se zde učily romské tance 
a rozvíjely se ve specifických oblastech rom-
ské kultury pod vedením lektorky.

Projekt "Mozaika“

Od roku 2001 byl úspěšně realizován projekt 
„Mozaika“, který reagoval na stále se zvyšující 
počet dětí a mladých lidí ohrožených ve svém 
vývoji poruchami chování, nefunkčností rodi-
ny, závadovou partou, delikventním chová-
ním, případně zneužíváním návykových látek.

Projekt zahrnoval nízkoprahové služby:

Konkrétní kontaktní práce v terénu a ve škol-
ním prostředí, provoz NZDM pro děti do 15 
let, preventivní programy pro děti a mládež 
– krátkodobé, střednědobé a déledobé, za-
jištěny ve spolupráci s ostatními institucemi a 
organizacemi v regionu. 

Zajištění kvalitní nabídky pro trávení volného 
času pro skupiny dětí a mládeže ohrožené ve 
svém vývoji, pro romské děti a mládež, pora-
denství – kombinace práce v rodině a na ulici.

Důležitým aspektem projektu bylo získání 
dětí a mladých lidí z rizikových skupin pro ak-
tivní účast v projektu pomocí terénních pra-
covníků, jejichž úspěšnost limitovala všechny 
následující kroky. Úlohu terénního pracovníka 

vidíme především jako klíčového medi-
átora mezi komunitou (skupinami 
dětí a mladých lidí) a organizací. 
Hlavní důraz klademe na pravidel-
nou, systematickou a návaznou prá-
ci s cílovou skupinou.

Usilujeme o vzájemné propojení jed-
notlivých služeb (práce v terénu, pre-
ventivní programy, nabídka NZDM) a 
zkvalitnění nabídky služeb pro romské 
děti a mládež v regionu Opavska (soci-
ální práce v rodinách a na ulici, mimo-
školní aktivity spojené s doučováním, 
poradenství).

1.3
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Rok 2009 by se dal nazvat „rok nových začát-
ků“. Našim kolegyním se v průběhu roku na-
rodily 4 děti, což kromě velké radosti přineslo 
také potřebu obměny lidí v týmu tak, aby byla 
zachována kontinuita naší práce a zároveň 
jsme mohli rozvíjet nové služby a projekty. 

Velkou změnu představovalo rozšíření stáva-
jících služeb o tři nové registrované sociální 
služby. Od léta jsme realizovali sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi, na podzim 
začalo fungovat Poradenské středisko EURO-
TOPIA a zároveň jsme otevřeli další nízkopra-
hové zařízení v Krnově NZDM CARAVAN. 
Všechny nové služby začaly velice rychle plnit 
své poslání. V průběhu roku nadále fungova-
ly všechny stávající služby zaměřené na práci 
s dětmi, mladými lidmi a případně jejich rodi-
či – NZDM Klub Modrá kočka, Klub Koťátko, 
doučování, terénní práce, návazné programy 
a volnočasové aktivity.  

Ve spolupráci se školami v regionu jsme navá-
zali na úspěšnou spolupráci z předchozích let 
a rozšířili jsme nabídku adaptačních progra-
mů pro školní kolektivy také na střední školy 
a školní kolektivy mimo Opavu. Mezi školami 
je o obdobné programy velký zájem. Opět ve 
spolupráci s opavskými školami a s Magistrá-
tem města Opavy jsme organizovali velkou 
pěveckou a výtvarnou soutěž jako součást 
projektu zaměřeného na podporu aktivit 
romských dětí, soutěži na jaře předcházela 
taneční přehlídka, které se účastnilo 170 dětí. 

Nově jsme v rámci projektu PAVUČINA začali 
spolupracovat s několika školami na zavedení 
interkulturního vzdělávání a realizovali jsme 
12 programů na opavských školách. Pravidel-

Hodnotící zpráva 

za rok 2009
nou spolupráci jsme navázali také s Azylovým 
domem pro matky s dětmi v Opavě, kde jsme 
připravovali tématické programy pro děti i 
maminky. 

Až do srpna jsme pokračovali v realizaci pro-
jektu Pavučina – rovné příležitosti při vzdě-
lávání romských dětí na Opavsku. Cílem 
projektu bylo posílení rovných příležitostí 
při vzdělávání romských dětí jakožto skupiny 
ohrožené vysokou nezaměstnaností. Projekt 
byl realizován v rámci programu Transition Fa-
cility podpořeného EU. Po skončení projektu 
aktivity dále pokračují. 

Díky podpoře Nadace Vodafone jsme mohli 
realizovat dlouho zamýšlené úpravy na zahra-
dě sídla Klubu Modrá kočka. V projektu bylo 
počítáno nejen s úklidem odpadků a odlože-
ného materiálu, ale také s úpravami zahrady – 
úprava trávníku, chodníků, prořezání stromů, 
vyčištění pískoviště, obnova hřiště a instalace 
laviček a stolu. 

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

V průběhu roku 2009 jsme se podíleli na 
vytvoření sítě spolupracujících organizací v 
regionech, organizace byla zapojena do spo-
lupráce s mnoha institucemi, zapojila se do 
projektu komunitního plánování v Opavě a v 
Krnově. Podařilo se nám získat podporu něko-
lika nových donorů. 

1. 5. 1

NZDM Klub Modrá kočka
u Počet otevíracích dní: 173
u Počet pořádaných akcí: 75
u Počet kontaktů: 2775

Klub Koťátko 
u Počet otevíracích dní: 126
u Počet pořádaných akcí: 7
u Počet kontaktů: 725

Volnočasové aktivity 
u Počet výtvarných ateliérů –  20, počet 

kontaktů 176
u Počet výtvarných ateliérů pro Azylový 

dům – 5, počet kontaktů 87
u Počet akcí pro rodiče s dětmi – 8, počet 

účastníků 186
u Počet dětí v tanečním kroužku I.– 20
u Počet dětí v tanečním kroužku II.  - 8
u Pěvecká a výtvarná soutěž – 2, počet 

účinkujících 84
u Počet účinkujících na taneční přehlídce - 

170

Pobyty a příměstské tábory
u Počet pobytů – 6
u Počet příměstských táborů – 1
u Počet kontaktů – 158

POČTY AKCÍ A KONTAKTŮ V ROCe 2009

Adaptační programy
u Počet programů – 14
u Počet zapojených škol – 4
u Počet kontaktů: 329 

Programy interkulturního vzdělávání
u Počet programů – 12
u Počet zapojených škol – 3
u Počet kontaktů: 241 

Doučování
u Počet doučujících – 11
u Počet zapojených škol – 3
u Počet kontaktů: 121

NZDM CARAVAN
u Počet otevíracích dní: 8
u Počet kontaktů: 19
u Počet intervencí: 11

Poradenské středisko
u Počet klientů: 25 

Terénní sociální práce s rodinami
u Počet klientů: 23
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Aktiva 264 tis. Pasiva 264 tis.
Pohl. za upsaný zákl.kapitál 0 Vlastní kapitál -171 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 finanční maj. 0    Výsl. hospodaření min.let -146 tis.
Oběžná aktiva 260 tis.    Výsl.hospodaření běžného úč. -25 tis.
   Zásoby 0 Cizí zdroje 437 tis.
   Dlouhodobé pohledávky 0    Rezervy 0
   Krátkodobé pohledávky 187 tis.    Dlouhodobé závazky 0
   Krátkodobý finanční maj. 73 tis.    Krátkodobé závazky 437 tis.
Časové rozlišení 4 tis.    Bankovní úvěry a výpomoci 0

Časové rozlišení -2 tis.

FINANČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2009

Náklady 2.278 tis.
Spotřeba materiálu 171 tis.
   - evidovaný materiál 73 tis.
   - kancelářské potřeby 39 tis.
   - sportovní a výtvarný materiál 11 tis.
   - potraviny pro účastníky akcí 36 tis.
   - ostatní (údržba, čist. prostř. …) 12 tis.
Spotřeba energií 88 tis.
   - plyn, teplo 71 tis.
   - elektřina 11 tis.
   - vodné, stočné, plyn 6 tis.
Opravy a udržování 10 tis.
Služby 521 tis.
   - cestovné 45 tis.
   - kopírování, tisk, fotopráce, propagace 73 tis.
   - vzdělávání 35 tis.
   - spoje (telefonní poplatky, poštovné, internet) 93 tis.
   - účetnictví a administrace, fundreising 184 tis.
   - nájemné 46 tis.
   - ostatní služby ( vzdělávání, pojištění, apod...) 45 tis.
Mzdové náklady 1.483 tis.
   - mzdy 688 tis.
   - ostatní osobní náklady 474 tis.
   - odvody soc. a zdrav. pojištění 293 tis.
   - zákonné soc. náklady 28 tis.
Daně a poplatky 4 tis.
   - správní poplatky 1 tis.
   - bankovní poplatky 3 tis.
Ostatní náklady 1 tis.
Výnosy 2.253 tis.
Příjmy za činnost 2.187 tis.
   - účastnické poplatky 75 tis.
   - od organizací 2.112 tis.
Přijaté úroky 1 tis.
Sponzorské dary  65 tis.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZTRÁTA 25 tis.

Rozvaha

Výsledovka

Zdroje financování rok 2009

Seznam sponzorů:

Severomoravské plynárny ............................ 50 000

Brhelová Barbora ................................................10 000

MPSV
SMO
Úroky

Sponzorské dary
SMO-prevence
Nadace a fondy

Účastnické poplatky
MŠMT

MPSV  ..................................................................... 480 000

SMO ......................................................................... 400 000

Úroky ................................................................................ 700

Sponzorské dary ................................................. 65 000

SMO-prevence .................................................... 26 900

Nadace a fondy ............................................. 1 015 600

Účastnické poplatky .........................................74 700

MŠMT ......................................................................190 000

Celkem................................................................2 252 900
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V roce 2010 bude hlavním cílem organizace 
udržení a stabilizace všech sociálních služeb a 
realizace dlouhodobých projektů nastartova-
ných v předchozích letech. Dalším z cílů je za-
jištění udržitelnosti projektu Pavučina – tedy 
komplexní podpora ve vzdělávání romských 
dětí v regionu formou doučování, mimoškol-
ních činností, spoluprací s rodiči. Pro tuto 
oblast již máme přislíbenou podporu od za-
hraničních partnerů. V roce 2010 bychom se 
dále chtěli zaměřit na kulturní akce romských 
dětí směřované k veřejnosti – pěvecká soutěž, 
taneční přehlídka a výtvarná soutěž. Jejich cí-
lem bude nejen vyhledávání talentů a jejich 
podpora, ale také zprostředkování veřejnosti 
kulturní aktivity směřující k uchování kulturní-
ho dědictví Romů jako národnostní menšiny 
a zprostředkovat romským dětem a mladým 
lidem (a jejich rodičům) kontakt s vlastní kul-
turou. 

Průběžným cílem budou i nadále činnosti 
spojené se zvyšováním kvality nabízených 
služeb a programů – kvalitní personální ob-
sazení pro jednotlivé služby, podpora pracov-
ních týmů formou supervize, intervize, vzdě-
lávání pracovníků, propracování standardů 
kvality sociálních služeb. Důležitou oblastí 

bude rozvoj spolupráce s mimoopavskými 
školami v rámci interkulturních a adaptačních 
programů. 

Podstatnou součástí našich aktivit bude i 
nadále snaha o systémové změny v nezisko-
vém sektoru – především formou dialogu a 
aktivní účastí při jednáních a pracovních se-
tkáních, dále formou osvěty a medializace 
situace v neziskovém sektoru. V rámci regi-
onu šíříme informace o neziskovém sektoru 
nejen osobními setkáními se zástupci insti-
tucí, s politiky i s veřejností, ale také formou 
workshopů a na veřejných akcích. Budeme 
pokračovat v aktivním zapojení do komu-
nitního plánování sociálních služeb – zde 
můžeme vést dialog se zástupci samosprá-
vy o neziskovém sektoru. 

Pro rok 2010 jsme si jako jednu z priorit sta-
novili prezentaci naší činnosti – pravidelné 
vydávání tiskových zpráv, veřejná vystou-
pení, aktualizace webových stránek, aktivní 
zapojení do občanských iniciativ. Neméně 
podstatným cílem je vyhledávání a získávání 
dalších finančních zdrojů pro podporu čin-
nosti organizace, budeme usilovat o získání 
podpory z prostředků EU.

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.

CÍLe NA ROK 2010

u  Areka ZO ČSOP
u  Armáda spásy v ČR - Azylový dům pro 

matky s dětmi Opava 
u  Dětský domov Melč 
u  Dětský domov Opava  
u  Dětský domov Lichnov 
u  Econnect 
u  ELIM Opava - křesťanská společnost pro 

evangelizaci diakonii v Opavě, o.s.
u  Eurotopia o.p.s. (Orlické Záhoří) 
u  Fond ohrožených dětí Opava a Krnov  
u  Klokánek Dolní Benešov 
u  Magistrát města Opavy – odbor 

sociálních věcí, odbor školství, kancelář 
primátora Magistrátu města Opavy

u  Město Krnov - odbor sociálních věcí, 
odbor školství

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCe  

A ORGANIZACe

u  Moravskoslezský kraj
u  Centrum podpory inkluzivního vzdělávání 

Opava
u  Středisko výchovné péče v Opavě a v 

Krnově 
u  Slezská diakonie Krnov 
u  Open House o.s. Bruntál
u  Základní škola Dvořákovy sady Opava 
u  Základní škola náměstí Jana Zajíce Vítkov 
u  Základní škola Vrchní Opava
u  Základní škola T. G. Masaryka Opava
u  Základní škola Mařádkova Opava
u  Základní škola Otická Opava
u  Základní škola Komenského Vítkov
u  Základní škola Opava Kylešovice
u  SOU Stavební Opava

Spolupracujeme s těmito organizacemi a společnostmi:

Všem organizacím děkujeme. 

DONOřI

Severomoravská plynárenská, a.s.

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí  ČR

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy  ČR

Statutární město Opava

Město Krnov 

Moravskoslezský kraj

Nadace rozvoje občanské 
společnosti 

EU 

Abel 

Nadace OKD

Nadace O2

Nadace Vodafone ČR

Nadace Preciosa

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové 

Soukromí dárci  

1.7 1.8
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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: 
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01 

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

Internet:
www.opava.eurotopia.cz

E-mail:
opava@eurotopia.cz

KONTAKTNÍ INFORMACe

Doprovodné fotografie mají pouze dokumentární charakter 
a jsou použity se svolením rodičů nebo zákonných zástupců dětí.

Vydal: EUROTOPIA Opava o.p.s. v roce 2010


