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1.1. O ORGANIZACI
EUROTOPIA Opava o.p.s. je nestátní 

nezisková organizace působící od roku 1999 

v regionech Opava a Vítkov, od roku 2008 

působí také v Krnově. Činnost organizace je 

zaměřena na práci s dětmi, jednotlivci a ro-

dinami. Některé programy organizace jsou 

cíleny na práci s dětmi a rodinami ze socio-

kulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi 

a mládeží, které jsou ohroženy působením 

sociálně patologických jevů a vlivů nefunkční 

rodiny. Hlavním cílem je usilovat o sociální 

začlenění a pozitivní změnu v životním způ-

sobu lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vy-

loučení. Kromě poskytování sociálních služeb 

a volnočasových aktivit se organizace věnuje 

oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. 

Provozované činnosti 

a poskytované služby 

▶  Nízkoprahové zařízení pro děti do 15 let 

Klub Modrá kočka v Opavě 

▶  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

CARAVAN v Krnově 

▶  Poradenské středisko EUROTOPIA  v Opavě  

(bezplatné právní a sociální poradenství)

▶  Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi v Opavě

▶  Klub pro předškolní děti v rámci včasné 

péče Koťátko v Opavě 

▶  Terénní sociální práce s rodinami

▶  Preventivní programy pro školní kolektivy 

a děti z  rizikových skupin

▶  Adaptační programy pro školní kolektivy

▶  Programy interkulturní výchovy 

a vzdělávání pro školní kolektivy 

a pomáhající profese

▶  Doučování dětí ve spolupráci 

se studenty VŠ 

▶  Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

a jejich rodiče - výtvarné ateliéry, taneční 

kroužky, sportovní turnaje, soutěže - 

pěvecké, výtvarné, taneční 

▶  Pobyty a výlety pro děti a mládež 

(zážitkové) a pro rodiče s dětmi

▶  Kulturní aktivity zaměřené především 

na romskou kulturu 

▶  Zážitkové programy a kulturní akce

▶  Vzdělávací programy pro sociální 

a pedagogické pracovníky 

▶  Práce s dobrovolníky

▶  Dlouhodobý projekt regionálního muzea 

opavské rodačky Joy Adamsonové 



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Eurotopia jsou určeny rodinám z Opavy 

a okolí. Naším cílem je podpora a pomoc ro-

dinám při řešení obtížných životních situací. 

Pracují u nás pedagogové, sociální pracovní-

ci a spolupracujeme se studenty VŠ.

Tyto služby byly naší organizací realizovány 

již v minulosti jako návazné služby NZDM 

Klubu Modrá kočka. V roce 2009 jsme tuto 

sociální službu zaregistrovali na KÚ MSK 

a plně ji rozvinuli. V současnosti služba 

zahrnuje:

Terénní sociální práce s rodinami:
Naši terénní sociální pracovníci vyhledávají 

potřebné rodiny ohrožené sociálním vylou-

čením v opavských lokalitách a pravidelně 

do vytipovaných rodin docházejí. Rodinám 

je přímo v domácnosti nabízena komplexní 

pomoc při řešení sociálních problémů. V pří-

padě potřeby právního poradenství nebo 

systematické dlouhodobější sociální práce 

jsou rodiny odkázány na služby Poraden-

ského střediska Eurotopia. Terénní sociální 

pracovníci ve prospěch rodiny vyjednávají 

na úřadech, spolupracují se školami a škol-

skými zařízeními a ostatními organizacemi 

a institucemi. 

Spolupráce se školou, podpora 
rodiny ve vzdělávání dětí 
a doučování dětí: 
Zprostředkováváme komunikaci mezi rodiči 

dětí a pedagogy na základních školách. 

Podporujeme spolupráci učitelů s rodinami 

dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

a s rodinami, které jsou ohroženy sociálním 

vyloučením. Podporujeme rodiče v participa-

ci na domácí přípravě dítěte, v zájmu o školní 

dění a akcentujeme důležitost pravidelné 

školní docházky.

V roce 2010 jsme doučovali ve spoluprá-

ci s vysokoškolskými studenty na devíti 

opavských základních školách a ve Středisku 

výchovné péče. Někteří doučující docházeli 

za dětmi do škol a někteří doučovali děti 

přímo v rodinách.

Vzdělávací aktivity:
Realizujeme programy interkulturní výcho-

vy a vzdělávání, preventivní a adaptační 

programy na základních 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 

tolerance a respektu k odlišnosti jako takové; 

podpora a upevňování vzájemných vztahů 

mezi sociokulturními skupinami, především 

mezi majoritou a minoritami.

Adaptační programy se zaměřují na posí-

lení školního kolektivu. Tyto programy jsou 

účinnou pomocí při předcházení možným 

problémům ve školních kolektivech (např. 

šikaně apod.).

Preventivní programy jsou efektivním pro-

středkem předcházení rizikového chování 

mládeže. Aktuálně reagují na trendy životní-

ho stylu a zabývají se tématy jako sebepo-

škozování a EMO, kyberšikana a Facebook, 

prevence zneužívání návykových látek (dro-

gy, alkohol, kouření atd.), sexuální výchova 

a prevence sexuálního zneužívání apod.

Klub Koťátko: 
Je určen pro předškolní děti, ve věku od pěti 

do sedmi let ze sociálně znevýhodněného 

prostředí a děti z rodin, které jsou sociálním 

vyloučením ohroženy. Klub je provozován 

v prostorách ZŠ Dvořákovy Sady. V rámci 

klubu realizujeme komplexní výchovně 

vzdělávací program rozvíjející kreativitu dětí, 

využívající arteterapeutických prvků, herních 

a pohybových aktivit a obecně metod 

předškolní pedagogiky, které jsou založeny 

na rozvoji a upevňování schopností a do-

vedností (zejména motorických, psychických 

a sociálních).

 V roce 2010 probíhala činnost klubu pra-

videlně 4x týdně, vždy pondělí až čtvrtek 

12:30 - 15:00 hod a klub navštěvovalo dva-

náct dětí.

Na činnost klubu úzce navazovala spoluprá-

ce s rodiči dětí, kteří se sami přímo podíleli 

na návazných klubových činnostech.

Volnočasové aktivity:
Zajišťujeme podmínky pro společensky 

přijatelné a žádoucí volnočasové aktivity – 

dlouhodobě realizujeme rozmanité progra-

my a činnosti vždy ve spolupráci s rodiči dětí 

a s různými státními i nestátními organizace-

mi, pedagogy a dalšími odborníky. Jedná se 

zejména o víkendové či týdenní pobyty (let-

ní, podzimní, zimní i jarní), příměstské tábory, 

sportovní aktivity, výtvarné ateliéry, pěvecké, 

výtvarné a taneční soutěže, zábavné a tvůrčí 

programy a jednodenní výlety.

Pobyty 
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, sportov-

ní turnaje, výlety, lanové aktivity, výtvarné 

ateliéry a spoustu další zábavy.

V roce 2010 jsme realizovali celkem čtyři 

zážitkové pobyty a 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 byly zaměřené také na procvičování 

některých sociálních dovedností, práci v ko-

lektivu i rozvoj samostatnosti a zodpověd-

nosti. Děti se učily sebepoznání a zvyšování 

tolerance k ostatním formou strukturova-

ných programů.

Výlety
Jednodenní výlety jsou zaměřené na pozná-

vání okolí, proto jsme realizovali také výlety 

spojené s návštěvou zajímavých míst. Důleži-

tou součástí je možnost společného trávení 

volného času rodičů s dětmi. Cílem výletů 

je tedy nejen poznávání, ale také možnost 

ukázat rodičům, jak mohou volný čas trávit 

společně s dětmi.
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1.1.1.  SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI



Klub Modrá kočka je nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež s již téměř desetiletou 

tradicí, který nabízí pomoc a podporu při 

řešení obtížných životních 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 začle-

nění a pozitivní změnu v životním způsobu 

těchto dětí a předcházet tak jejich sociálnímu 

vyloučení.

NZDM funguje na principu nízkoprahovosti. 

Znamená to, že se snažíme, aby Klub Modrá 

kočka byl maximálně přístupný. Klub je tedy 

otevřen každému, kdo splňuje věkovou hra-

nici. Nezáleží na tom, jakou má barvu vlasů, 

do které chodí školy, jaký používá mobilní 

telefon, co má z češtiny, jestli umí plavat ani, 

zda má v kapse nějaké peníze. Naše služby 

jsou poskytovány zdarma.

Cílem klubu je
▶  nabídnout pomoc a podporu pro zvlád-

nutí obtížných životních situací (vytvářet 

podmínky k řešení této nepříznivé situace)

▶  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)

▶  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 zapoje-

ní do dění místní komunity)

▶  zabezpečit zvýšení sociálních schopností 

a dovedností

Děti si mohou do klubu přijít popovídat 

s pracovníky o svých potížích, zahrát si fotbá-

lek, šipky, ping – pong, deskové hry (Aktivity, 

Dostihy a sázky, Carcassone a další), využít 

internet, nebo posedět 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 progra-

my, dramatické hry, čajovny a podobně.

Klub v průběhu roku 2010 realizoval také 

mnoho návazných aktivit pro děti a mládež 

jako výtvarné ateliéry, výlety pro děti i jejich 

rodiče, sportovní aktivity a turnaje, příměst-

ský tábor, několik pobytů  a další kulturní 

a jiné akce. 

NZDM klub Modrá kočka byl v roce 2010 ote-

vřen pravidelně 4 dny v týdnu, vždy od pon-

dělí do čtvrtka v odpoledních hodinách.  

NZDM CARAVAN se v průběhu roku 2010 stal 

známým místem setkávání dětí a mladých 

lidí z krnovského regionu a prostorem, který 

dal vzniknout  „otevřeným“ volnočasovým 

aktivitám pro různé skupiny.

Aktivity NZDM CARAVAN jsou zaměřeny ze-

jména na skupinu dětí a mladých lidí ve věku 

10 – 26 let, která je vystavena  obtížným 

životním událostem či jejich následkům. 

K cílové skupině poskytované služby patří 

mládež ohrožená ve svém vývoji společen-

sky nežádoucími jevy, osoby se sklonem 

k rizikovému způsobu života, osoby 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 

prostředím

c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záleži-

tostí

Kromě pomoci a podpory  mohou klienti 

nalézt v prostorách zařízení bezpečné místo 

pro neformální setkávání a trávení volné-

ho času či pro realizaci vlastních činností. 

K dispozici 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 nachá-

zí na Náměstí Míru č.13, v roce 2010 bylo 

otevřeno pravidelně 2 dny v týdnu, v úterý 

a pátek vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Středy 

byly vyhrazeny poradenství, konzultacím 

a jednáním s institucemi.

V roce 2010 jsme realizovali Individuální 

projekt Podpora a rozvoj služeb sociál-

ní prevence v Moravskoslezském kraji 

- CZ.1.04/3.1.00/05.00009. 

Projekt je určen klientům z Krnova ve věku 

15-26 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní 

situaci zahrnující komplikované životní 

události, konfliktní společenské situace 

a omezující životní podmínky a jsou ohroženi 

společensky nežádoucími jevy. Službu jsme 

v průběhu daného roku realizovali ambulant-

ní formou. V rámci projektu IP jsme praco-

vali pravidelně a dlouhodobě s 21 uživateli 

služby, z toho s 13 uživateli nově v průběhu 

roku 2010.

Pobyty:
Klienti NZDM CARAVAN se v roce 2010 účast-

nili tří dlouhodobých pobytů. Dohromady 

se těchto pobytů zúčastnilo 16 dětí (některé 

se účastnily opakovaně) ve věku 8 až 15 let. 

Jednalo se celkem o 14 dní. 
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1.1.2.  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUB 
MODRÁ KOČKA

1.1.3.  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
CARAVAN KRNOV



Ostatní aktivity: 
NZDM CARAVAN v roce 2010 spolupracoval 

se ZŠ Petrin v Bruntále při realizaci preven-

tivních programů pro školní kolektivy. Bylo 

realizováno celkem 6 programů, kterých 

se zúčastnilo opakovaně 54 dětí. Programy 

byly zaměřeny na podporu vztahů a přízni-

vého školního klimatu ve třídách. Probíhaly 

ve spolupráci se speciální pedagožkou ZŠ 

Mgr. Malou.

Cíle pro další období: 
Hlavním cílem pro rok 2011 je udržení služby 

ve stávajícím rozsahu a její rozvoj. Dalším 

důležitým cílem je postupné zvyšování kva-

lity nabízených služeb a programů – vypra-

cování standardů kvality sociálních služeb, 

odpovídající personální obsazení, vzdělávání 

pracovníků a zvyšování jejich profesních 

kompetencí. Jako podstatnou součást 

vnímáme rozvoj spolupráce s organizacemi 

a institucemi v regionu, síťování a propojení. 

Poradenské středisko EUROTOPIA vzniklo 

v červenci 2009 a služby poradny začaly být 

poskytovány od 1.10.2009. Od počátku roku 

2010 je služba poskytována na ul. Zacpalova 

č. 27 v Opavě. 

Poradenské středisko je určeno lidem z Opa-

vy a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. 

K dispozici je jim zkušený tým pracovníků, 

právník a sociální pracovnice, jejichž služby 

jsou bezplatné. 

Cílem poradny je podpora a pomoc lidem 

při řešení obtížných životních situací. Cílové 

skupiny klientů zahrnují zejména rodiny 

s dětmi, etnické menšiny a osoby v krizi. 

V poradně zaručujeme diskrétnost a nestran-

nost a respekt k lidem a k jejich rozhodnutí, 

usilujeme o to, aby lidé věděli, jaká mají 

práva a příležitosti a co po nich mohou chtít 

ostatní.

Poradna byla v roce 2010 otevřena 4 dny 

v týdnu, vždy v úterý a středu od 9.00 

do 12.00 a ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 

a od 16.00 do 19.00. V pondělí dopoledne 

sociální pracovnice poskytuje služby v terénu 

a současně vyhledává nové klienty. 

V jakých oblastech nabízíme pomoc?

▶  Půjčky, zadlužení, exekuce a „osobní 

bankrot“

▶  Diskriminace 

▶  Bydlení

▶  Pracovně-právní vztahy 

▶  Vzdělání a jeho nabídka

▶  Potíže týkající se partnerských vztahů 

a rodinného soužití

▶  Nezaměstnanost nebo ohrožení neza-

městnaností 

▶  Sociální dávky a systém sociálních služeb 

▶  Zprostředkování návazných služeb

▶  A další…

V roce 2010 jsme se nejčastěji setkávali 

s velkou poptávkou zejména po poradenství 

ze strany právníka, a to v oblastech dluho-

vého poradenství a exekucí, vypracování 

insolvenčního návrhu (“návrhu na osobní 

bankrot“) a po konzultacích o průběhu insol-

venčního řízení. V roce 2010 mělo Poraden-

ské středisko 100% úspěšnost při schvalování 

návrhu na oddlužení našich klientů soudem. 

Dále lidé poradnu vyhledávali za účelem 

podpory při zvyšování finanční gramotnosti, 

pomoci s finančním plánováním a efektivním 

hospodařením rodiny. 

Z hlediska sociálně-právního poradenství 

jsou využívány služby zaměřené na ob-

last bydlení (právní konzultace v otázkách 

bydlení, pomoc při hledání odpovídajícího 

bydlení, zprotředkování kontaktů na ubyto-

vací zařízení atd.)

Často poskytujeme právní konzultace se 

zaměřením 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 výživné-

ho, návrhy na svěření dítěte do péče).

V roce 2010 se nám podařilo prohloubit 

a navázat spolupráci s mnoha organizace-

mi a institucemi v Moravskoslezském kraji, 

které nám pomohly zefektivnit naše služby 

ve vztahu ke klientům, učinit je dostupnější 

a nabídnout jim komplexnější podporu 

a pomoc prostřednictvím síťování.

Rok 2010 také znamenal usilovnou práci 

na zavádění standardů kvality sociálních 

služeb do praxe poradny, vytvořili jsme 

metodický materiál, který se snažíme stále 

zkvalitňovat a flexibilně upravovat, aby co 

nejvíce odpovídal potřebám našich klientů. 

Poradenství realizujeme ambulantní i terénní 

formou - je tedy poskytováno jak v  poradně, 

tak také v terénu - v přirozeném prostředí 

klientů. Umožňujeme tak kontakt i klientům, 

kteří z různých důvodů sami nevyhledávají 

institucionální pomoc, návštěvy v domác-

nosti klienta nabízí možnost spolupracovat 

s celou rodinou a širším okolím klienta. 
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Klient může kontaktovat poradenské 

středisko:

a) osobně 

b) e-mailem

c) telefonicky

d) písemně

Principy poskytované služby
a)  Autonomie rozhodování, respekt a rovno-

cenný vztah

Služby poradenského střediska jsou posky-

továny s respektem ke klientovi a spolupráce 

je založena na partnerském vztahu pracov-

níka a klienta. Klient je chápán jako aktivní 

partner, pracovník jeho aktivitu a kompeten-

ce podporuje, jeho cílem je zplnomocnění 

klienta. Podporujeme samostatné rozhodo-

vání klienta ve všech aspektech týkajících se 

jeho situace. 

b) Diskrétnost a ochrana osobních údajů

Informace, které se pracovník dozví od klien-

ta, včetně informace o tom, že poradenské 

středisko navštívil, nebudou bez výslovného 

souhlasu klienta předány nikomu mimo toto 

středisko. Klient může vystupovat anonymně, 

pracovníci i organizace jsou vázáni mlčenli-

vostí, není-li to v rozporu s platnými právními 

předpisy. S materiály a informacemi týka-

jícími se klienta je nakládáno dle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

c) Nestrannost a nezávislost

Služby poradenského střediska jsou poskyto-

vány všem lidem bez rozdílu etnické přísluš-

nosti, pohlaví, sexuální orientace, politické 

příslušnosti, názorové orientace, sociálního 

statusu apod. Pomoc je poskytována bez 

předpojatosti a zaujatosti.

Poradenské středisko poskytuje klientům 

služby nezávisle na státních nebo jiných or-

ganizacích a nezávisle na organizacích, které 

středisko finančně podporují nebo dotují.

d) Bezplatnost 

Cíle pro rok 2010: 
▶  Realizovat první (pilotní) standardizované 

postupy v odborném poradenstvím a tyto 

reflektovat;

▶  Stabilizovat primární (pilotní) tým;

▶  Zajistit rámcové finanční zdroje pro PS 

Eurotopia;

▶  Zajistit zahrnutí služeb PS do komunitního 

plánování města Opavy.

Tyto cíle se nám v roce 2010 podařilo naplnit. 

Cíle pro další období: 
Střednědobé cíle - do konce roku 2012:

▶  Rozšířit nabídku služby o další okruhy 

řešených problémů;

▶  Soustředit se více na vzdělávání klientů 

prostřednictvím seminářů, kulatých stolů 

apod.;

▶  Rozšířit nabídku vzdělávání také pro po-

máhající profesionály;

▶  Navýšení personální kapacity alespoň 

o dva celé úvazky sociálních pracovníků; 

▶  Rozšíření provozní doby PS o min.  10 

hodin týdně; 

▶  Zajištění 100% financování PS;

▶  Stabilizovat pozici PS v komunitním plánu 

města Opavy. 

1.2.  PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2010

▶  Alternativa - Podané ruce na Opavsku - 

Roma Education Fund

▶  Hurá do života – Moravskoslezský kraj 

(Program prevence kriminality) 

▶  Hurá do života – rozvoj mimoškolních 

aktivit pro romské děti na Opavsku 

a Krnovsku - MŠMT ČR (Program 

na podporu integrace romské komunity) 

▶  Individuální projekt – NZDM CARA-

VAN - Podpora a rozvoj služeb sociální 

prevence v Moravskoslezském kraji - 

CZ.1.04/3.1.00/05.00009

▶  Kdo si hraje, nezlobí II. - MŠMT ČR (Progra-

my státní podpory pro NNO) 

▶  Kulturní aktivity pro romské děti - Nadace 

OKD

▶  Modrá kočka pomáhá a baví - Nadace 

Vodafone

▶  NZDM CARAVAN - Partners For Life 

Planning

▶  Společně ke změně - Nadace OKD

▶  Město Krnov - dotace na poskytování 

sociálních služeb

▶  MPSV - dotace na poskytování sociálních 

služeb

▶  Statutární město Opava – dotace na po-

skytování sociálních služeb

Představení některých 
realizovaných projektů 

Projekt „Společně ke změně“

Realizace projektu začala v červnu 2010. Pro-

jekt je zaměřen na zlepšení sociální situace 

rodin ohrožených sociálních vyloučením 

a na jejich podporu uplatnění na trhu práce.

Projekt si klade za cíl formou terénní práce, 

sociálního a právního poradenství, vzdělá-

vacích motivačních programů a programů 

na získání a udržení si zaměstnání poskyt-

nout sociální rehabilitaci osobám, kterým 

hrozí sociální vyloučení nebo jsou sociálně 

vyloučené, ať již z důvodů sociálních či v dů-

sledku souběhu znevýhodnění sociálního 

a kulturního.

Jednotlivé aktivity v rámci projektu jsou 

s ohledem na potřeby cílové skupiny posky-

továny v rámci Poradenského střediska Eu-

rotopia v Opavě, NZDM CARAVAN v Krnově 

a formou terénní sociální práce.

Aktivity projektu se koncentrují na sociální 

a právní pomoc ohroženým rodinám ve zvlá-

dání náročných životních situací, jejich moti-

vaci ke spolupráci s institucemi na partnerské 

úrovni, zvýšení jejich pracovních kompetencí 

a usiluje o změnu jejich postoje ke vzdělává-

ní jako významnému faktoru pro uplatnění 

ve společnosti.

Projekt, který bude trvat do června 2011, lze 

realizovat díky podpoře Nadace OKD v rámci 

programu Pro zdraví. Na projektu partici-

pují pracovníci EUROTOPIA Opava o.p.s., 

konkrétně sociální pracovníci a pracovníci 

v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci 

a právník.

Projekt „Hurá do života“ - rozvoj 

mimoškolních aktivit pro romské děti 

na Opavsku a Krnovsku

Cílem projektu bylo posílení příležitostí při 

mimoškolním vzdělávání romských dětí. 

Projekt dětem nabídl mimoškolní aktivity 

nenásilnou a zajímavou formou, řešil doučo-

vání těchto dětí, jejich předškolní přípravu 

a napomáhal integraci. 

Studenti - doučující kromě samotné přípravy 

dětí na školu podporovali lepší komunikaci 

mezi skupinami, napomohli odstranění 

bariér, nedůvěry a podpořili lepší začleňo-

vání dětí do společnosti a řešení problémů. 

Projekt přispěl ke zvýšení školní úspěšnosti 
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dětí. V rámci projektu pracovalo 7 studentů 

VŠ, kteří doučovali 27 dětí. Projekt byl podpo-

řen v rámci Programu na podporu integrace 

romské komunity MŠMT ČR. 

Projekt „Alternativa - Podané ruce 

na Opavsku“

S realizací projektu jsme začali v září 2010, 

projekt bude trvat 11 měsíců. Projekt lze rea-

lizovat díky podpoře Roma Education Fund. 

Celkovým cílem je podpora školní úspěšnosti 

dětí, žáků a studentů romského etnika. 

Cíl projektu směřuje ke zvýšení připrave-

nosti dětí z romské komunity na vzdělávání 

v základních školách, na zvýšení kompetence 

pedagogických pracovníků všech stupňů 

škol ve vzdělávání těchto žáků a na zvyšování 

informovanosti rodičů dětí z cílové skupiny 

o významu vzdělávání pro budoucí život 

jejich dětí. 

Jedním z očekávaných dopadů opatření 

na podporu vzdělávání žáků z romské komu-

nity je zvyšování počtu těchto žáků v hlav-

ním vzdělávacím proudu a zvýšení jejich 

školní úspěšnosti. Pravděpodobnost, že tito 

žáci budou pokračovat ve svém vzdělávání, 

ukončí úspěšně střední či vysokou školu 

nebo přípravu na povolání a budou úspěšní 

na trhu práce, tím vzrůstá. Úspěšné zařazení 

žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího 

prostředí do hlavního proudu vzdělávání 

s sebou přináší v konečném důsledku i nižší 

náklady na jejich vzdělávání.

Projekt „Kulturní aktivity 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 

vlastní 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 růz-

norodost 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 podpořila 

Nadace OKD v rámci programu Pro radost. 

Projekt „Kdo si hraje, nezlobí II.“

Projekt navazoval na podpořené aktivity 

pro neorganizované děti v roce 2009. Cílem 

projektu bylo rozšířit nabídku volnočasových 

aktivit v regionu a zpřístupnit ji také neor-

ganizovaným dětem a dětem ze sociálně 

slabých rodin. V roce 2010 byl projekt rozší-

řen o návazné činnosti a o činnosti pro děti 

ve městě Krnově, kde organizace od roku 

2009 provozuje nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež a zaměřuje se také na pre-

ventivní aktivity. Obsahem projektu byly 

následující aktivity: Klub Koťátko, pobyty, vý-

lety, výtvarné ateliéry, sportovní odpoledne 

a taneční odpoledne pro děti se zapojením 

rodičů, taneční kroužek. 

Projekt se zaměřoval na nepříznivou 

situaci v níž se nacházejí některé děti žijící 

ve městech Opavě a Krnově. Jde především 

o neorganizované děti, které tráví většinu 

času na ulici, nenavštěvují běžné kroužky 

a sportovní oddíly. Životní styl dětí daný 

touto situací není podnětný, děti se neroz-

víjejí, mnohdy je vede k rizikovému chování. 

Projekt byl podpořen v rámci Programu 

státní podpory pro NNO z MŠMT ČR. 

1.3. DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE

Registrace, členství a pověření:
▶  Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí dle §49 zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů ze dne 12. 7. 2007 pod 

j.č. MSK 37622/2007.

▶  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 

rozhodnutím KÚ MSK ze dne 10. 10. 2007, 

č.j. MSK 103478/2007. 

▶  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.

▶  Registrace sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi dle §78 odst. 2 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,ve 

znění pozdějších předpisů rozhodnu-

tím KÚ MSK ze dne 28.7. 2009, č.j. MSK 

97421/2009.

▶  Registrace Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež - CARAVAN 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. 

▶  Registrace o zpracování osobních údajů, 

ze dne 27. 6. 2001 pod j.č. 00008844/001.

▶  Aktivní účast na komunitním plánování 

sociálních a souvisejících služeb města 

Opavy v rámci skupiny Péče o děti a rodi-

nu, Péče o národnostní menšiny – zástup-

kyně organizace je manažerkou skupiny, 

Péče o osoby se specifickými sociálními 

problémy a zastoupení v Koordinační 

(řídící) skupině. 

▶  Aktivní účast na komunitním plánování 

sociálních služeb Krnova v rámci skupiny 

Děti, mládež, rodina – zástupkyně organi-

zace je manažerkou skupiny. 

▶  Členství v pracovní skupině nízkopraho-

vých zařízení v Moravskoslezském kraji.

▶  Člen Asociace nestátních neziskových 

organizací v České republice.
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Po roce 2009, kdy se organizace výrazně 

rozšířila o 3 nové zaregistrované sociální 

služby (Poradenské středisko EUROTOPIA, 

NZDM CARAVAN a Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi), představoval rok 

2010 stabilizaci uvedených služeb z hlediska 

obsahového i personálního a další rozvíjení 

jejich nabídky. 

Všechny nové služby v roce 2010 naplňovaly 

své poslání, staly se vyhledávanými stále 

větším množstvím klientů a pracovníci celý 

rok usilovali o jejich zkvalitnění. Současně 

rok 2010 znamenal práci na metodickém 

ukotvení těchto 3 nových služeb, mnoho úsilí 

bylo věnováno zavádění standardů kvality 

sociálních služeb do jejich praxe. 

V průběhu roku nadále fungovala původní 

zaregistrovaná sociální služba s již téměř 

desetiletou tradicí – NZDM Klub Modrá 

kočka a další aktivity zaměřené na práci 

s dětmi a mladými lidmi, návazné programy 

a volnočasové aktivity. 

Klub Modrá kočka prošel poměrně velkou 

proměnou, aby upoutal pozornost nových 

dětí a udělal radost pravidelným návštěv-

níkům. Interiér klubu byl nově vymalován, 

přestavěn na sportovní a „povídací“ a pora-

denskou místnost,  částečně nově vybaven 

a na stěně klubu je vyobrazeno nové graffiti 

zobrazující modrou kočku – vše se u dětí 

setkalo s velkým úspěchem. Klub v průběhu 

roku realizoval mnoho aktivit pro děti a mlá-

dež, zejména výtvarné ateliéry, každý měsíc 

byl uspořádán výlet pro děti i jejich rodiče, 

děti tak měly možnost navštívit hrad Sovinec, 

Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy, 

Zoo v Ostravě, Arboretum v Novém dvoře, 

zříceninu hradu Vikštejn, rozhlednu Cvilín 

v Krnově nebo jízdárnu a zámek v Hradci nad 

Moravicí. Dále realizoval sportovní aktivity, 

diskusní kluby, komunikační hry, preventivní 

programy a programy interkulturní výchovy 

a vzdělávání. Klub Modrá kočka dále reali-

zoval mnoho návazných a volnočasových 

aktivit, mezi jinými příměstský tábor, několik 

pobytů  a další akce. Za zmínku stojí organi-

zace taneční přehlídky, kterou jsme v dubnu  

uspořádali za finanční podpory  Magistrátu 

města Opavy a dalších sponzorů a ve spo-

lupráci  s opavskými školami a dalšími organi-

zacemi. Taneční přehlídky, která probíhala 

v  prostorách Na Rybníčku, se zúčastnilo 108 

dětí z tanečních  souborů působících po 

celém Moravskoslezském kraji. 

V rámci služeb pro rodiny jsme pokračovali 

v realizaci doučování a podařilo se nám 

výrazně prohloubit a rozšířit spolupráci 

se základními školami (v roce 2009 jsme 

doučovali na 3 školách, v roce 2010 již na 9), 

speciálními pedagogy, řediteli škol a  dalšími 

partnery, například Střediskem výchovné 

péče a Městem Opava. Klub Koťátko pro 

předškolní děti pokračoval ve své činnosti 

a záměru podporovat děti ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí a jejich rodiče 

v začlenění do hlavního vzdělávacího prou-

du, zaznamenal nárůst počtu přihlášených 

dětí a podařilo se rozšířit spolupráci s rodiči 

dětí a jejich zapojení do práce s dětmi a vol-

nočasových aktivit. V rámci terénní sociální 

práce s rodinami jsme dále nabízeli naše 

služby rodinám ohroženým sociálním vylou-

čením a podařilo se nám rozšířit informace 

o naší nabídce mezi potřebné rodiny tak, že 

vědí, na koho se mají obrátit. 

Ve spolupráci se školami v regionu jsme 

navázali na úspěšnou spolupráci z předcho-

zích let a nadále jsme realizovali adaptační 

programy pro školní kolektivy, dále jsme 

pokračovali v nabídce programů interkulturní 

výchovy a vzdělávání. Mezi školami je stále 

o obdobné programy velký zájem. 
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1.5. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010



Poradenské středisko si našlo své místo 

v opavském regionu v oblasti pomoci lidem 

v obtížné životní situaci. Podařilo se nám 

nadále zabezpečit poskytování klienty velmi 

vyhledávaného bezplatného poradenství 

ze strany právníka, do budoucna bychom 

vzhledem k vysoké poptávce rádi rozšířili 

jeho služby. Za velký úspěch považujeme 

100% úspěšnost, kterou jsme měli v roce 

2010, při schvalování návrhu na oddlužení 

našich klientů soudem. Poradna upevnila 

a navázala spolupráci s mnoha organizace-

mi a institucemi, s jejichž pomocí se stala 

pomoc a podpora našich klientů efektivnější 

a komplexnější, mezi jinými s Poradnou 

pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

v Opavě, Fondem ohrožených dětí – poboč-

kou Opava a AMT centrem v Opavě i Kr-

nově, pracovníky Úřadu práce, Občanskou 

poradnou Charity Opava, městem Opava, 

Elimem Opava, Slezskou Diakonií v Krnově, 

o.s. Dživipen, Krajským ředitelstvím policie 

MSK, Poradnou při finanční tísni v Ostravě, 

SVP Opava apod. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

Caravan upevnilo své postavení v krnovském 

regionu, v průběhu roku se 2010 stalo zná-

mým místem setkávání dětí a mladých lidí 

z krnovského regionu a prostorem, který dal 

vzniknout  „otevřeným“ volnočasovým akti-

vitám pro různé skupiny. Klub rozšířil nabídku 

svých aktivit o návazné aktivity.  

Pracovní týmy procházely v průběhu roku 

supervizí, intervizí a doplňovaly své vzdělání 

– a to na univerzitách nebo v rámci  rozšiřují-

cích vzdělávacích programů. 

V průběhu roku 2010 jsme se podíleli 

na vytvoření sítě spolupracujících organi-

zací v regionech, organizace byla zapojena 

do spolupráce s mnoha institucemi, dále se 

podílela na projektu komunitního plánování 

v Opavě a v Krnově, v obou městech máme 

zastoupení v řízení jedné z pracovních sku-

pin. Podařilo se nám získat podporu několika 

nových donorů.  

1.5.1. POČTY AKCÍ A KLIENTŮ V ROCE 2010

NZDM Klub Modrá kočka

▶  Počet otevíracích dní – 155

▶  Počet pořádaných akcí – 109

▶  Počet kontaktů – 1877

Návazné aktivity NZDM Modrá kočka

▶  Počet výtvarných ateliérů – 10, 

počet kontaktů – 53

▶  Počet diskusních klubů – 13, 

počet kontaktů – 78

▶  Počet klubů globální výchovy – 3, 

počet kontaktů – 18

▶  Počet komunikačních her – 5 

počet kontaktů – 33

▶  Počet interkulturních klubů – 7, 

počet kontaktů – 36

▶  Počet filmových klubů – 3, 

počet kontaktů – 25

▶  Počet vědomostních nebo sportovních 

turnajů – 1, počet kontaktů – 8

▶  Počet kočičích čajoven – 4, 

počet kontaktů – 24

▶  Počet dramatických her – 6, 

počet kontaktů – 41

▶  Počet preventivních programů – 1, 

počet kontaktů – 7

▶  Počet akcí „Spaní v klubu“ – 1, 

počet kontaktů – 9

▶  Mikulášská nadílka v MK, 

počet kontaktů – 20

Pobyty a příměstské tábory NZDM 

Modrá kočka a SASRD

▶  Počet pobytů – 4

▶  Počet příměstských táborů – 1

▶  Počet dětí – 126

Pobyty NZDM CARAVAN 

▶  Počet pobytů – 3

▶  Počet dětí – 16

Klub Koťátko

▶  Počet otevíracích dní – 140

▶  Počet pořádaných akcí – 44

▶  Počet kontaktů – 902

▶  Počet kontaktů s rodiči – 361

Programy interkulturní výchovy 

a vzdělávání pro školy

▶  Počet programů – 11

▶  Počet zapojených škol – 1

▶  Počet kontaktů – 148 

Preventivní programy pro školy

▶  Počet programů – 6

▶  Počet zapojených škol – 1

▶  Počet kontaktů – 54 

Adaptační programy pro školy

▶  Počet programů – 12

▶  Počet zapojených škol – 3

▶  Počet kontaktů – 280

Doučování

▶  Počet zapojených škol – 9

▶  Počet dětí – 35

NZDM CARAVAN

▶  Počet otevíracích dní – 106

▶  Počet klientů – 121

 

Poradenské středisko EUROTOPIA

▶  Počet klientů – 216

 

Terénní sociální práce s rodinami

▶  Počet klientů – 38
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1.6. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Zdroje financování rok 2010

MPSV ČR

Statutární město Opava

MSK

Sponzorské dary

SMO-prevence

Nadace a fondy

Účastnické poplatky

Město Krnov

MŠMT ČR

CELKEM    2 246 000,-

Přehled  zaměstnanců  v roce 2010

Hlavní pracovní poměr (celé i částečné úvazky)  4 zaměstnanci

Dohody o pracovní činnosti 10 zaměstnanců

Dohody o provedení práce (nárazově na akce, doučování apod.) 13 zaměstnanců 

18 19

Aktiva 276 tis. Pasiva 276 tis.

Pohl. za upsaný zákl.kapitál 0 Vlastní kapitál  -153 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  -170 tis.

Oběžná aktiva 276 tis.    Výsl.hospodaření běžného úč.  17 tis.

   Zásoby 0 Cizí zdroje 429 tis.

   Dlouhodobé pohledávky 0    Rezervy 0

   Krátkodobé pohledávky  164 tis.    Dlouhodobé závazky 0

   Krátkodobý finanční maj. 111 tis.    Krátkodobé závazky 429 tis.

Časové rozlišení 0 tis.    Bankovní úvěry a výpomoci 0

Časové rozlišení  0 tis.

Náklady 2.229 tis.

Spotřeba materiálu 137 tis.

   - evidovaný materiál 34 tis.

   - kancelářské potřeby 29 tis.

   - sportovní a výtvarný materiál 10 tis.

   - potraviny pro účastníky akcí 29 tis.

   - ostatní (údržba, čist. prostř. …) 35 tis.

Spotřeba energií 59 tis.

   - plyn, teplo 37 tis.

   - elektřina 12 tis.

   - vodné, stočné, komíny, odvoz odpadu 10 tis.

Opravy a udržování 46 tis.

Služby 476 tis.

   - cestovné 35 tis.

   - kopírování, tisk, fotopráce, propagace 22 tis.

   - vzdělávání 15 tis.

   - spoje (telefonní poplatky, poštovné, internet) 120 tis.

   - lektorné, poradenství, admonistrace, fundraising apod. 146 tis.

   - nájemné 104 tis.

   - ostatní služby ( vstupné, pojištění, provize apod...) 35 tis.

Mzdové náklady 1.504 tis.

   - mzdy 427 tis.

   - ostatní osobní náklady 689 tis.

   - odvody soc. a zdrav. pojištění 346 tis.

   - zákonné soc. náklady (stravenky) 42 tis.

Daně a poplatky 6 tis.

   - správní poplatky 2 tis.

   - bankovní poplatky 4 tis.

Ostatní náklady 0 tis.

Výnosy 2.246 tis.

Příjmy za činnost 2.187 tis.

   - účastnické poplatky 30 tis.

   - od organizací 2.021 tis.

Přijaté úroky 0 tis.

Sponzorské dary 195 tis.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - ZISK 17 tis.

Rozvaha

Výsledovka

MPSV 
MSK
SMO-prevence
Účastnické poplatky
MŠMT

Statutární město Opava
Sponzorské dary
Nadace a fondy
město Krnov

33%

7%

2%

9%

1%

32%

3%

4%

10%



V uplynulém roce jsme asi jako většina orga-

nizací prošli vývojem, kdy docházelo ke změ-

nám v podpoře neziskových organizací, 

a především ke snížení financování sociálních 

služeb. Dalším faktorem byly přetrvávající 

důsledky finanční krize, kdy jsme přišli o ně-

které tradiční a dlouhodobé sponzory, kteří 

podporovali naši činnost. Tato situace nás 

nicméně vedla k tomu, abychom zcela nově 

začali přemýšlet o možnostech financování, 

síťování a zajištění služeb a programů.  

Hlavním cílem pro rok 2011 nadále zůstává 

udržení a stabilizace sociálních služeb a pro-

gramů, dalším cílem jsou činnosti spojené 

se zvyšováním kvality nabízených služeb 

a programů – kvalitní personální obsazení 

pro jednotlivé služby, stabilizace a podpora 

pracovních týmů formou supervize, intervize, 

vzdělávání pracovníků a propracování stan-

dardů kvality sociálních služeb.

Mezi další oblasti, kterým se chceme v roce 

2011 věnovat, patří zajištění kvalitního 

fundraisingu a prezentace organizace. Rádi 

bychom nově upravili naše webové stránky 

tak, aby odpovídaly současné podobě naší 

organizace a byly přehledné, informativní 

a poskytovaly možnost komunikace s ná-

vštěvníky stránek.   

V roce 2011 bychom rádi pokračovali 

v dlouhodobých projektech, které v regio-

nech nabízíme a které již mají svoji tradici 

– jako například kulturní akce romských dětí 

směřované k veřejnosti, anebo organizování 

regionálních soutěží a přehlídek – soutěž 

ve zpěvu, taneční přehlídka a výtvarná 

soutěž. 

Na stávající nabídku budeme v roce 2011 na-

vazovat formou dalších programů, chceme 

se více zaměřit na vzdělávání pomáhajících 

profesionálů a dále se zapojit do některých 

dlouhodobých víceletých projektů podporo-

vaných státními i nestátními donory. 

Důležitým milníkem je, že od 1. 1. 2011 začal 

platit nový zákon obecně prospěšných 

společnostech (Zákon 231/2010 Sb.), kterým 

se mění zákon č. 248/1995 Sb. Tato novela 

přináší mnoho změn ve struktuře, organizaci, 

vymezení a povinnostech obecně prospěš-

ných společností. Důležitým úkolem pro rok 

2011 bude změny zapracovat a realizovat 

v praxi.  

Podstatnou součástí našich aktivit bude 

i nadále snaha o systémové změny v nezis-

kovém sektoru – především formou dialogu 

a aktivní účastí při jednáních a pracovních 

setkáních, 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 komunit-

ního plánování sociálních služeb ve městech, 

kde působíme a v dalších skupinách, kde 

jsme aktivními členy. 

1.8. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE 
A ORGANIZACE
Spolupracujeme s těmito organizacemi a společnostmi:

▶  Areka ZO ČSOP

▶  Armáda spásy v ČR - Azylový dům pro 

matky s dětmi Opava, Centrum sociálních 

služeb Samaritán

▶  Centrum podpory inkluzivního vzdělávání 

Opava

▶  Dětský domov Lichnov 

▶  Dětský domov Melč 

▶  Dětský domov Opava  

▶  Econnect 

▶  Elim Opava - křesťanská společnost pro 

evangelizaci diakonii v Opavě, o.s.

▶  Eurotopia o.p.s. (Orlické Záhoří) 

▶  Fond ohrožených dětí – pobočka Opava 

a Krnov, AMT centrum Opava a Krnov

▶  KKC „Pod slunečníkem“ v Opavě 

▶  Klokánek Dolní Benešov 

▶  Magistrát města Opavy – odbor sociálních 

věcí, odbor školství, kancelář primátora 

Magistrátu města Opavy

▶  Město Krnov - odbor sociálních věcí, 

odbor školství

▶  Moravskoslezský kraj 

▶  Občanská poradna Charity Opava

▶  Open House o.s. Bruntál

▶  o.s. Dživipen

▶  o.s. Vzájemné soužití

▶  Poradna při finanční tísni v Ostravě

▶  Poradna pro rodinu, manželství 

a mezilidské vztahy v Opavě

▶  Slezská diakonie Krnov 

▶  Služba kriminální policie a vyšetřování, 

Kancelář náměstka ředitele, Krajské 

ředitelství policie MSK

▶  SOU Stavební Opava 

▶  Středisko výchovné péče v Opavě 

a v Krnově 

▶  Úřad práce v Opavě

▶  Územní odbor vnější služby Opava, Krajské 

ředitelství policie MSK

▶  Základní škola Boženy Němcové Opava  

▶  Základní škola Dvořákovy sady Opava 

▶  Základní škola E. Beneše Opava

▶  Základní škola Komenského Vítkov

▶  Základní škola Mařádkova Opava

▶  Základní škola náměstí Jana Zajíce Vítkov 

▶  Základní škola Opava Kylešovice

▶  Základní škola Otická Opava

▶  Základní škola Šrámkova Opava

▶  Základní škola T. G. Masaryka Opava

▶  Základní škola Vrchní Opava 

Všem organizacím děkujeme. 
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1.7. CÍLE NA ROK 2011

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.



1.9. DONOŘI

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí  ČR

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy  ČR

Statutární město Opava

Město Krnov 

Moravskoslezský kraj

Partners For Life Planning, a. s. 

Nadace OKD

Roma Education Fund

Nadace rozvoje občanské 

společnosti    

EU 

Regionální rada 

Moravskoslezsko

ABEL-Computer s.r.o.

OPTYS, spol. s r.o.   

Nadace O2   

Nadace Vodafone ČR    

OSF

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

Adresa organizace: 

Zacpalova 379/27, Opava, 746 01 

Telefon:

 608 883 618, 774 883 619

Internet:

www.opava.eurotopia.cz

E-mail:

opava@eurotopia.cz
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Doprovodné fotografie mají pouze dokumentární charakter 

a jsou použity se svolením rodičů nebo zákonných zástupců dětí.


