


1.1 O ORGANIZACI 
EUROTOPIA Opava o.p.s. je nestátní nezis-
ková organizace působící od roku 1999 v re-
gionech Opava a Vítkov, od roku 2008 působí 
také v Krnově. Činnost organizace je zamě-
řena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. 
Některé programy organizace jsou cíleny na 
práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňují-
cího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou 
ohroženy působením rizikových projevů 
chování a vlivů nefunkční rodiny. Hlavním cí-
lem je usilovat o sociální začlenění a pozitivní 
změnu v životním způsobu lidí, kteři se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak 
jejich sociálnímu vyloučení. Kromě poskyto-
vání sociálních služeb a realizace volnoča-
sových aktivit se organizace věnuje oblasti 
vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. 

Provozované činnosti a poskytované 
služby 

 Provoz nízkoprahového zařízení pro děti  
do 15 let NZDM Klub Modrá Kočka v Opavě 

 Provoz nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež  NZDM CARAVAN v Krnově 

 Poradenské středisko EUROTOPIA - bez-
platné právní a sociální poradenství

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

 Provoz klubu pro předškolní děti v rámci 
včasné péče Klub Koťátko v Opavě  

 Terénní sociální práce s rodinami

 Doučování dětí se specifickými potřebami 

 Kulturní aktivity zaměřené především na 
romskou kulturu 

 Volnočasové aktivity pro děti, mládež 
a jejich rodiče - výtvarné ateliéry, taneční 
kroužky, sportovní turnaje, soutěže - pě-
vecké, výtvarné, taneční, pobyty a výlety 
pro rodiče s dětmi, zážitkové programy 

 Vzdělávací aktivity pro pedagogické a so-
ciální pracovníky 

 Programy interkulturní výchovy a vzdělá-
vání pro školní kolektivy a pomáhající pro-
fese

 Preventivní programy pro školní kolektivy 
a děti z  rizikových skupin

 Adaptační programy pro školní kolektivy

 Práce s dobrovolníky

 Dlouhodobý projekt regionálního muzea 
opavské rodačky Joy Adamsonové 
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Doučování zahrnuje i zprostředkování komu-
nikace mezi rodiči a učiteli. Také podporujeme 
rodiče v zapojení se do domácí přípravy dětí.

Terénní sociální práce s rodinami

Naši terénní sociální pracovníci vyhledávají 
potřebné rodiny ohrožené sociálním vylou-
čením v opavských lokalitách a pravidelně 
do rodin docházejí. V roce 2011 se nám dařilo 
také navazovat a prohlubovat spolupráci s od-
borníky z ostatních neziskových organizací 
i ze státní správy v Opavě a okolí. Rodinám je 
přímo v domácnosti nabízena komplexní po-
moc při řešení sociálních problémů, v případě 
potřeby právního poradenství nebo systema-
tické dlouhodobější sociální práce jsou rodiny 
odkázány na služby Poradenského střediska 
Eurotopia. Terénní sociální pracovníci ve pro-
spěch rodin vyjednávali na úřadech, spolu-
pracovali se školami a školskými zařízeními 
a ostatními organizacemi a institucemi. 

Volnočasové aktivity, pobyty a výlety

V roce 2011 jsme úspěšně zrealizovali 4 zážit-
kové pobyty a tábory a 3 výlety. Kromě poby-
tů a výletů jsme během celého roku 2011 vy-
tvářeli tvůrčí a volnočasové aktivity pro děti 
a mládež ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí a zajišťovali jsme tak zajímavou al-
ternativu trávení volného času.

V roce 2011 jsme také pořádali ve Sněmov-
ním sále Minoristkého kláštěre v Opavě již 
tradiční Pěveckou a výtvarnou soutěž a dále 
Taneční přehlídku.

Taneční kroužky

EUROTOPIA Opava o.p.s. provozovala v roce 
2011 dva taneční kroužky  romských tanců.Již 
tradiční Čhavore Khamorestar pod vedením 
paní učitelky ze ZŠ Dvořákovy sady, který na-
cvičoval každý čtvrtek v prostorách NZDM Klub 
Modrá Kočka EUROTOPIA Opava. Nově pak 
vznikl taneční kroužek Bachtale Čhavore pod 
vedením aktivní maminky z Opavy-Kylešovic, 
který nacvičoval každou středu na ZŠ Kylešovice. 
V průběhu uplynulého roku oba kroužky vystu-
povaly také na několika veřejných vystoupeních.

Vzdělávací aktivity, adaptační progra-
my, preventivní programy, programy 
interkulturní výchovy a vzdělávání

V roce 2011 jsme zrealizovali celkem 18 vzdě-
lávacích programů ve spolupráci s pěti základ-
ními školami, jedním odborným učilištěm, 
jednou střední školou a také ve spolupráci 
s dalšími organizacemi z Opavy a okolí.

Cílem vzdělávacích aktivit – adaptačních pro-
gramů, preventivních programů a programů 
interkulturní výchovy a vzdělávání je zejména 
prevence rizikových projevů chování a také eli-
minace nepřátelských postojů a zažitých nega-
tivních předsudků vůči různým skupinám oby-
vatel. Dále jsme realizovali vzdělávací aktivity 
také pro dospělé, zejména sociální pracovníky 
a pedagogické pracovníky. 

Cíle pro další období:

 Navázat na stávající aktivity a rozvíjet je 

 Podílet se svou činností na zlepšení vztahů 
mezi občany, přispět k eliminaci nepřátel-
ských postojů a zažitých negativních před-
sudků

 Další rozvoj spolupráce s organizacemi a in-
stitucemi v Opavě a okolí

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
EUROTOPIA jsou, jako registrovaná sociální 
služba, poskytovány rodinám z Opavy a okolí 
od roku 2009. Tyto služby zahrnují podporu 
rodin při řešení nepříznivých životních situací. 
Za tímto účelem je rodinám bezplatně k dis-
pozici tým zkušených sociálních pracovníků 
a pedagogů a spolupracujeme také s vysoko-
školskými studenty. 

Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb 
podporujeme rodiny s dětmi při uplatňování 
jejich práv i povinností, upevňování vztahů 
v rodině, zvyšování rodičovských dovedností 
zejména v oblasti vzdělávání dětí. Také rea-
lizujeme aktivity směřující k zlepšení vztahů 
mezi většinovou a menšinovou společností 
a  zajišťujeme podmínky pro tvůrčí volnoča-
sové aktivity pro rodiče s dětmi.

Rodiny navštěvujeme v jejich domácnostech 
nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou 
však za námi přijít i do naší kanceláře na ulici 
Zacpalova č. 27 v Opavě.

Nabízíme podporu v těchto oblastech:

 Výchova a péče o děti
 Vzdělávání dětí
 Péče o zdraví dítěte
 Vztahy v rodině
 Volný čas rodičů i jejich dětí
 Finance
 Volba a ztráta zaměstnání 
 Bydlení – ztráta bydlení, nevhodné bydlení
 Obstarávání si osobních záležitostí, jednání 

na úřadech
 Rizikové projevy chování

Naše činnost zahrnuje:

 Klub včasné péče Koťátko pro předškolní děti

 Doučování dětí a podpora spolupráce rodi-
ny se školou

 Terénní sociální práce s rodinami, návštěvy 
v domácnostech

 Volnočasové aktivity, pobyty a výlety

 Vzdělávací aktivity, adaptační programy, 
preventivní programy, programy interkul-
turního vzdělávání

Úspěchy v roce 2011:

Klub včasné péče Koťátko

Klub je určen pro předškolní děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a děti z rodin, které 
jsou sociálním vyloučením ohroženy.Klub na-
vštěvovalo v roce 2011 celkem 15 dětí. Činnost 
klubu probíhala pravidelně 4x týdně, vždy od 
pondělí do čtvrtka, od 12:30 do 15:00 hodin.

V rámci klubu jsme realizovali ucelený výchov-
ně vzdělávací program rozvíjející zdravý vývoj 
dítěte a umožňující dětem začlenění do běžné 
základní školy. Na činnost klubu úzce navazo-
vala terénní sociální práce s rodinami a spolu-
práce s rodiči dětí.

Doučování dětí (tutoring) a podpora 
spolupráce rodiny se školou

V roce 2011 jsme ve spolupráci se sedmi vyso-
koškolskými studenty doučovali na desíti zá-
kladních školách v Opavě a okolí a ve Středisku 
výchovné péče. Během roku 2011 jsme doučo-
vali celkem 49 dětí.

1.1.1  SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY  
S DĚTMI
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Děti si mohou do klubu přijít popovídat 
s pracovníky, zahrát si fotbálek, šipky, ping – 
pong, deskové hry (Aktivity, Dostihy a sázky, 
Carcassone, karetní hry, Z pohádky do po-
hádky a  další), využít počítač s internetem, 
nebo posedět a v klidu si vypít šálek čaje v ča-
jovně či při filmovém klubu. Několikrát týdně 
máme připravený program – diskusní kluby, 
globální výchovu, výtvarné ateliéry, komuni-
kační hry, preventivní programy, interkultur-
ní kluby, filmové kluby, čajovny a podobně.

NZDM klub Modrá kočka byl v roce 2011 ote-
vřen pravidelně 4 dny v týdnu, vždy od pon-
dělí do čtvrtka v odpoledních hodinách.  

NZDM – Klub Modrá kočka uspořádal v roce 
2011 množství akcí pro děti jako např. výtvar-
né ateliéry s různým tematickým a výtvarným  
zaměřením, dramatické hry, filmové kluby, 
sportovní odpoledne nebo vědomostní a do-
vednostní turnaje. U dětí velice oblíbenou 
a žádanou  akci se stalo ,,spaní v klubu“, bě-
hem kterého byla pro děti připravena řada 
soutěžních a hravých činnost. Klub připravil 
mimo jiné také několik preventivních pro-
gramů, které se soustředily na témata, jako  
jsou drogová problematika, gambling nebo 
šikana.

Klub v roce 2011 realizoval několik výletů 
pro děti v návaznosti na  aktuálně probíha-
jící prázdniny nebo svátky. Děti měly mož-
nost navštívit areál MINIUNI - svět miniatur 
v na Černé louce Ostravě a Pohádkový sklep 
strašidel ve stejném areálu, Slezskoostravský 
hrad nebo ZOO v Ostravě, kde bylo k vidění 
návštěvníky vyhledávané slůně Rashmi.

NZDM – Klub Modrá kočka velice úzce spo-
lupracuje se sociálně aktivizačními službami 
pro rodiny s dětmi zejména při pořádání  ví-
cedenních pobytů pro děti. V loňském roce 
se tak Klub podílel na  přípravě a realizaci cel-
kem 4 pobytů a příměstského tábora.

Cíle pro další období:

 Udržení služby a její další rozvoj

 Stabilizace týmu pracovníků

 Obnovení a doplnění materiálního vyba-
vení Klubu

 Další rozvoj spolupráce s organizacemi 
v opavském regionu

Klub Modrá kočka je nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež s již téměř jedenáctiletou 
tradicí, který nabízí pomoc a podporu při ře-
šení 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 (vytvá-
řet 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 sni-
žovat riziko páchání trestné činnosti

 Umožnit integraci dětí z různých skupin 
(podporovat sociální začlenění do skupi-
ny vrstevníků i do společnosti, včetně za-
pojení do dění místní komunity)

 Zabezpečit zvýšení sociálních schopností 
a dovedností

1.1.2  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
KLUB MODRÁ KOČKA
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V roce 2011 jsme pokračovali v realizaci In-
dividuálního projektu Podpora a rozvoj slu-
žeb sociální prevence v Moravskoslezském 
kraji – CZ.1.04/3.1.00/05.00009. 

V průběhu roku 2011 jsme zaznamenali 
zvýšený zájem cílových skupin o službu 
NZDM CARAVAN oproti předchozímu roku. 
Průměrný počet kontaktů v měsíci byl 145. 
Část uživatelů tvořily skupiny dětí a mláde-
že ze sociálně vyloučené lokality Vrchlické-
ho a Alšova v Krnově.   

 V průběhu realizace služby jsme spolu-
pracovali s OSPODAR Krnov, Střediskem 
výchovné péče Krnov, FOD Krnov, Slezskou 
diakonií, Armádou spásy – Klubem Maják a 
Zvídálkem.

V průběhu roku 2011 vznikla svépomocná 
hudební skupina složená z mladých rom-
ských hudebníků z Krnova z lokality Vrch-
lického, Alšova, kteří se začali pravidelně 
scházet v NZDM CARAVAN a nacvičují  zde 
hudební a taneční vystoupení. Skupinu si 
vedou sami mladí lidé, účastní se přibližně 
16 zájemců. 

Pobyty

Klienti NZDM CARAVAN se v roce 2011 
účastnili dvou dlouhodobých pobytů. Do-
hromady se těchto pobytů zúčastnilo 22 
dětí (některé se účastnily opakovaně) ve 
věku 8 až 15 let. Jednalo se celkem o 13 dní. 
Při přípravě pobytů pracovníci úzce spolu-
pracovali s OSPODAR v Krnově. 

Ostatní aktivity

NZDM CARAVAN v roce 2011 navázal spo-
lupráci s REINTEGROU a partnersky se podí-
lel na přípravě projektu, který je zaměřený 
na podporu multikulturní výchovy a vzdě-
lávání ve školách.

Cíle pro další období

Hlavním cílem pro rok 2012 je udržení služ-
by ve stávajícím rozsahu a její rozvoj. Dal-
ším důležitým cílem je postupné zvyšování 

kvality nabízených služeb a programů – 
přepracování standardů kvality sociálních 
služeb, odpovídající personální obsazení, 
vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich 
profesních kompetencí. Jako podstatnou 
součást vnímáme rozvoj spolupráce s orga-
nizacemi a  institucemi v regionu, síťování 
a propojení. 

NZDM CARAVAN byl v průběhu roku 2011 
otevřen nepřetržitě podle otevírací doby.  
Aktivity NZDM CARAVAN jsou zaměřeny ze-
jména na skupinu dětí a mladých lidí ve věku 
10 – 26 let, která je vystavena obtížným život-
ním událostem či jejich následkům. K cílové 
skupině poskytované služby patří mládež 
ohrožená ve svém vývoji společensky nežá-
doucími jevy, osoby se sklonem k rizikovému 
způsobu života, osoby žijící v sociálně vylou-
čených 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 záležitostí

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 od-
dech (možnost poslouchání oblíbené hud-
by, kout s deskovými hrami, možnost využít 
internet) tak pro dynamičtější činnosti (stol-
ní fotbálek, šipky, taneční prostor).

NZDM CARAVAN byl otevřen čtyři dny v týd-
nu. Na činnost NZDM navazovala nabídka 
dalších aktivit pro cílové skupiny – přede-
vším aktivity nabízející alternativní způsoby 
trávení volného času v době svátků, prázd-
nin a  prodloužených víkendů. Byly realizo-
vány dva zážitkové pobyty pro klienty ve 
spolupráci s OSPODAR Krnov a Střediskem 
výchovné péče v Krnově. Celkový počet 22 
účastníků. 

1.1.3  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
CARAVAN KRNOV
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Poradenské středisko EUROTOPIA vzniklo v čer-
venci 2009 a služby poradny začaly být poskyto-
vány od 1.10.2009 na Rybářské ulici v Opavě. Od 
roku 2010 doposud je služba poskytována na ul. 
Zacpalova č. 27 v Opavě. 

Služba je v regionu výjimečná nabídkou služeb 
bezplatného právníka, kterou využívá stále 
větší počet klientů. Členy našeho týmu jsou kro-
mě právníka také sociální pracovnice. Poraden-
ské středisko je určeno pro lidi z Opavy a okolí, 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo 
jsou takovou situací ohroženi. Cílem poradny je 
podpora a pomoc lidem při řešení obtížných ži-
votních situací a zvyšování jejich  právního a so-
ciálního povědomí. 

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. 
Primární je pro nás kvalita poskytovaných slu-
žeb a spolupráce s klientem. 

Poradna byla v roce 2011 otevřena 4 dny v týdnu. 
Poradenství bylo poskytováno v poradně a jeden 
den v týdnu byla služba nabízena také v terénu.    

V  roce 2011 jsme zaznamenali zvýšený zájem 
o  služby našeho bezplatného právníka také 
z Vítkova, Krnova a okolních obcí Opavy. 

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  ro-

dinného soužití
 Nezaměstnanost nebo ohrožení nezaměst-

naností 
 Sociální dávky a systém sociálních služeb 
 Zprostředkování návazných služeb
 A další…

V roce 2011 jsme se nejčastěji setkávali s velkou 
poptávkou zejména po dluhovém poradenství 
a řešení exekucí, vypracování insolvenčního 
návrhu (“návrhu na osobní bankrot“) a po kon-
zultacích o průběhu insolvenčního řízení. Stejně 
jako v  roce 2010, i v roce 2011 mělo Poradenské 
středisko 100% úspěšnost při schvalování návr-
hu na oddlužení našich klientů soudem. 

Dále lidé poradnu vyhledávali za účelem pod-
pory při zvyšování finanční gramotnosti, po-
moci s finančním plánováním a efektivním 
hospodařením rodiny. Velký zájem u klientů za-
znamenáváme také o informovanost v oblasti 
uzavírání smluvních vztahů. 

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

Často poskytujeme právní konzultace se zamě-
řením na rodinné soužití, zejména jeho vznik, 
zánik a vzájemná práva a povinnosti. Posky-
tujeme pomoc při řešení rozvodu dohodou 
(“nesporný rozvod”). Vždy pracujeme s oběma 
manželi. Poskytujeme pomoc s vypracováním 
jednoduchých podání v problematice rodinné-
ho soužití (návrhy na úpravu styku s dětmi, ná-
vrhy na stanovení výživného, návrhy na svěření 
dítěte do péče).

V roce 2011 jsme prohloubili spolupráci s mno-
ha organizacemi a institucemi v Moravskoslez-
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ském kraji, které nám pomohly zefektivnit naše 
služby ve vztahu ke klientům, učinit je dostup-
nější a nabídnout jim komplexnější podporu 
a pomoc prostřednictvím síťování. V tomto roce 
jsme spolupracovali zejména s následujícími in-
stitucemi a organizacemi: Poradnou pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy Opava, Úřadem 
práce Opava, Fondem ohrožených dětí, poboč-
kou Krnov a Opava  a AMT centrem Opava a Kr-
nov, Poradnou při finanční tísni v Ostravě, Ob-
čanskou poradnou Charity Opava, Magistrátem 
města Opavy, Policií ČR, Elimem Opava, o.s. Vzá-
jemné soužití Ostrava a Slezskou diakonií Krnov.

V roce 2011 jsme také pracovali na úpravách 
metodického materiálu ke standardům kvality 
sociálních služeb ve vztahu k potřebám klientů 
a s ohledem na připomínky pracovníků.  

Principy poskytované služby

a) Autonomie rozhodování, respekt a rov-
nocenný 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 výslovné-
ho souhlasu klienta předány nikomu mimo 
toto středisko. Klient může vystupovat ano-
nymně, pracovníci i organizace jsou vázáni 
mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými 
právními předpisy. S  materiály a  informa-
cemi týkajícími se klienta je nakládáno dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. 

c) Nestrannost a nezávislost
Služby poradenského střediska jsou po-
skytovány všem lidem bez rozdílu etnické 
příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace, po-
litické příslušnosti, názorové orientace, soci-

álního 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 další období: 

 Rozšířit nabídku služby o další okruhy řeše-
ných problémů a zajistit multidisciplinární 
spolupráci;

 Zajistit financování pro možnost rozšíření 
poradenství ze strany právníka (rozšíření 
provozní doby);

 Soustředit se na rozvoj spolupráce s dal-
šími organizacemi a subjekty (soudy, PMS 
apod.) a rozvíjet síťování organizací a spo-
lupráci na společných projektech;

 Rozšířit vzdělávání klientů prostřednictvím 
seminářů, kulatých stolů apod.;

 Rozšířit nabídku vzdělávání také pro pomá-
hající profesionály;

 Zajištění 100% financování PS;
 Upevňovat pozici poradny v komunitním 

plánu města Opavy. 

1.1.4 PORADENSKÉ STŘEDISKO EUROTOPIA
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Mozaika – Pomozte dětem! 

Alternativa – podané ruce – Garris

Alternativa – podané ruce – Nadační fond 
Albert 

Společně ke změně – Nadace OKD

Alternativa – Podané ruce na Opavsku – 
Roma Education Fund

Individuální projekt – NZDM CARA-
VAN – Podpora a rozvoj služeb sociální 
prevence v Moravskoslezském kraji – 
CZ.1.04/3.1.00/05.00009

Znovu hurá do života – Moravskoslezský 
kraj (Program na podporu aktivit z oblasti 
prevence kriminality)

S rodinou proti vyloučení – Moravskoslez-
ský kraj (Program rozvoje sociálních služeb)

Alternativa – společně ke změně – Mo-
ravskoslezský kraj (Program podpory aktivit 
příslušníků národnostních menšin)

Mozaika – MŠMT ČR (Podpora činnosti ne-
státních neziskových organizací dětí a mlá-
deže a organizací pracujících s dětmi a mlá-
deží)

Všichni máme šanci – Ministerstvo kultury

Všichni máme šanci – Statutární město 
Opava (Podpora kulturních akcí ve městě)

S rodinou proti vyloučení – šance pro rodi-
če s dětmi – MPSV (Oblast podpory rodiny)

Statutární město Opava – doučování dětí 

Město Krnov – dotace na poskytování 
sociálních služeb

MPSV – dotace na poskytování sociálních 
služeb

Statutární město Opava – dotace na po-
skytování sociálních služeb
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PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH REALIZO-
VANÝCH PROJEKTŮ 

Projekt „Alternativa - Podané ruce“

Celkovým cílem projektu byla podpora škol-
ní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí, 
zejména dětí romského etnika. Cíl projektu 
směřoval ke zvýšení připravenosti sociálně 
a kulturně znevýhodněných dětí a jejich ro-
dičů na vzdělávání v základních školách, na 
zvýšení kompetence pedagogických pracov-
níků všech stupňů škol ve vzdělávání těchto 
žáků a na zvyšování informovanosti rodičů 
dětí z cílové skupiny o významu vzdělávání 
pro budoucí život jejich dětí. Důležitým cílem 
bylo zvyšování kompetence rodičů při pří-
pravě dětí na školu a návazné aktivity, které 
přispívají k získání sebedůvěry a uznání ve 
společnosti. 

Obsahem byly následující aktivity: doučování 
dětí a jejich příprava na vyučování, klub včas-
né péče Koťátko, výlety a volnočasové aktivi-
ty, depistáž, terénní sociální práce s rodinami 
a poradenství v oblasti vzdělávání dětí, po-
radenství pro rodiny a vzdělávání pedagogů  
a pracovníků pomáhajících profesí. 

Do projektu bylo zapojeno: 101 dětí, 44 rodi-
čů a 24 pracovníků MMO, NNO a pedagogů 
v Opavě, kteří se zaměřují na práci s romskou 
minoritou v rámci vzdělávání. Projekt byl re-
alizován díky podpoře Nadačního fondu Al-
bert v rámci programu Albert pomáhá. 

Projekt „Společně ke změně“

Realizace projektu začala v červnu 2010. Pro-
jekt byl zaměřen na zlepšení sociální situace 
rodin ohrožených sociálních vyloučením a na 
jejich podporu uplatnění na trhu práce.

Projekt si kladl za cíl formou terénní práce, 
sociálního a právního poradenství, vzděláva-
cích motivačních programů a programů na 
získání a udržení si zaměstnání poskytnout 
sociální rehabilitaci osobám, kterým hrozí 
sociální vyloučení nebo jsou sociálně vylou-
čené, ať již z důvodů sociálních či v důsledku 

souběhu znevýhodnění sociálního a kultur-
ního.

Jednotlivé aktivity v rámci projektu byly 
s  ohledem na potřeby cílové skupiny po-
skytovány v rámci Poradenského střediska 
Eurotopia v Opavě, NZDM CARAVAN v Krno-
vě a formou terénní sociální práce. Aktivity 
projektu se koncentrovaly na sociální a práv-
ní pomoc ohroženým rodinám ve zvládání 
náročných životních situací, jejich motivaci 
ke spolupráci s institucemi na partnerské 
úrovni, zvýšení jejich pracovních kompetencí 
a usiloval o změnu jejich postoje ke vzdělá-
vání jako významnému faktoru pro uplatnění 
ve společnosti.

Projekt, který trval do června 2011, byl rea-
lizován díky podpoře Nadace OKD v rámci 
programu Pro zdraví. 

Projekt „S rodinou proti vyloučení“ 

Cílem projektu bylo zvýšit informovanost 
rodičů, podpořit rozvoj rodičovských kom-
petencí u rodin, přispět k prevenci sociálního 
vyloučení a zvýšit právní povědomí rodičů. 
Projekt reagoval na nepříznivou situaci, v níž 
se nacházejí některé rodiny žijící ve městech 
Opavě a Krnově. Účelem projektu bylo moti-
vovat rodiče k aktivitě, k jejich zplnomocnění 
a zvyšování kompetencí řešit problémy. Cí-
lem byla podpora rozvoje samostatného roz-
hodování v rodinách, k tomuto účelu sloužila 
zejména terénní forma poskytování sociální 

1.2  PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2011
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Taneční kroužek 

Probíhal pravidelně každý týden pod  vede-
ním zkušené lektorky, byl zaměřen přede-
vším na výuku tradičních romských tanců. 
Byl otevřen pro děti od 5 do 15 let, průměrně 
jej navštěvovalo 20 dětí. V průběhu roku děti 
vystupovaly na několika veřejných vystoupe-
ních. 

Pěvecká soutěž

Datum konání finále:  středa 30. listopadu 2011 

Místo konání:  Sněmovní sál Minoritského 
kláštera, Opava

Účastníci:   36 soutěžících, 80 diváků – rodin-
ní příslušníci, veřejnost

Do organizace soutěže byly zapojeny školy 
z regionu Opavska a Vítkovska, které uspořá-
daly školní kola soutěže. Děti, které postoupi-
ly do finále během školských kol, vystoupily 
na veřejném vystoupení v sále Minoritského 
kláštera v Opavě.

Výtvarná soutěž

Datum konání finále: středa 30. listopadu 2011

Místo konání: Sněmovní sál Minoritského 
kláštera, Opava

Účastníci:  48 soutěžících

Soutěže se účastnily děti a mladí lidé z regi-
onů Opava, Vítkov, Krnov. Bylo zadáno téma 
„Město/vesnice očima dětí“, soutěž probíha-
la ve třech kategoriích – 1. až 3. ročník, 4. až 
6. ročník 7. až 9. ročník, zapojeno bylo 12 škol.

služby a dále úzká spolupráce s právníkem 
a sociálním pracovníkem. Projekt reagoval 
na nedostačující nabídku aktivit pro rodiny, 
které vykazují charakteristiky sociálního vy-
loučení nebo jsou sociálním vyloučením bez-
prostředně ohroženy.

V rámci projektu byly realizovány tyto ak-
tivity: 
1) pracovně výchovné činnosti s rodiči dětí - 
proběhly 3 semináře, počet účastníků 20, 22 
a 23. Semináře byly zaměřeny na nácvik jed-
nání při jednání na úřadech, s institucemi, se 
školou. Další oblastí bylo vedení domácnosti 
a hospodaření s financemi. Program realizo-
vali pracovníci Poradenského střediska. 

2) poskytnutí podpory rodinám pro přiměře-
né vzdělávání jejich dětí - program doučo-
vání dětí, v rámci projektu bylo doučováno 
49 dětí, doučování bylo zajištěno 7 tutory 
- studenty vysokých škol, do projektu bylo 
zapojeno 9 spolupracujících škol. Důležitou 
součástí aktivity bylo zajištění spoluprá-
ce s  učiteli na základních školách v Opavě, 
podpora spolupráce učitelů s rodinami dětí 
z cílových skupin, nezbytnou součástí byla 
podpora rodičů v participaci na školní přípra-
vě dítěte. Na realizaci aktivity se podílel také 
terénní pracovník. 

3) sociálně terapeutické činnosti - byly posky-
továny v rámci spolupráce s rodinami v prů-
běhu projektu, do projektu bylo zapojeno 
8 rodin. Cílem aktivity bylo rozvíjet nebo 
upevnit sociální schopnosti a dovednosti 
podporující sociální začleňování členů rodi-
ny.

4) navazující volnočasové programy pro 
rodiče s dětmi v rámci klubu pro předškolní 
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 
a děti z rodin, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením. V rámci projektu byl realizován 
komplexní výchovně vzdělávací program, na 
činnost klubu úzce navazovala spolupráce 
s rodiči dětí. Proběhly návazné akce, celkem 
bylo v rámci projektu realizováno  15 návaz-
ných akcí. Společné aktivity rodičů s dětmi 
podpořily smysluplné využití volného času 
aktivitami reagujícími na potřeby rodin a je-
jich dětí. 

Projekt „Všichni máme šanci“

Celkovým cílem projektu byla realizace akti-
vit, které podporují spolupráci mezi romskou 
minoritou a většinovou společností v regio-
nech Opavsko, Vítkovsko a Krnovsko. V rámci 
projektu byl realizován další ročník krajské 
vícekolové pěvecké a výtvarné soutěže, 
dále třetí ročník taneční přehlídky pro rom-
ské soubory, součástí projektu byla realizace 
dlouhodobé pravidelné aktivity - tanečního 
kroužku Čavore Khamorestar. 
Cílem projektu bylo nejen vyhledávání talen-
tů a jejich podpora, ale také zprostředkovat 
veřejnosti kulturní aktivity směřující k ucho-
vání kulturního dědictví Romů jako národ-
nostní menšiny a zprostředkovat romským 
dětem a mladým lidem (a jejich rodičům) 
kontakt s vlastní kulturou. 

Taneční přehlídka 

Datum konání:  středa 13. dubna 2011

Místo konání:  Sněmovní sál Minoritského 
kláštera, Opava

Účastníci:   99 dětí – účastníků taneční 
přehlídky, 70 diváků – rodinní příslušníci,  
veřejnost

Taneční přehlídka byla realizována ve spo-
lupráci s organizacemi v Moravskoslezském 
kraji. Na přehlídce vystoupily různorodé 
taneční soubory především romských dětí 
a  mládeže zaměřené jak na tradiční romské 
tance, tak na moderní taneční styly.
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Registrace, členství a pověření:
 Pověření k výkonu sociálně-právní ochra-

ny 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 sociál-
ních službách,ve znění pozdějších před-
pisů 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 služ-
bách,ve znění pozdějších předpisů roz-
hodnutím 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 pracovní skupině pro na-
plňování Strategie integrace příslušníků 
romských komunit Moravskoslezského 
kraje, participace na tvorbě Akčního plá-
nu Strategie integrace romské komunity 
Moravskoslezského kraje na období 2011 
– 2014- zástupkyně organizace je vedoucí 
skupiny.

 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 (ří-
dící) 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 or-
ganizací v České republice.
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Odborná garance a supervize:  
Mgr. Lubomír Smékal

Ekonomika a účetnictví:  
Barbora Brhelová

 

1.3 DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE 1.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Zuzana Beranová 
(předsedkyně správní rady)

MUDr. Jitka Bolková

Mgr. Pavlína Mattesová

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Mgr. Petra Večerková

DOZORČÍ RADA

Ing. Martin Beran

Ing. David Hloušek

Ing. Pavel Crzibek
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NZDM KLUB MODRÁ KOČKA
 Počet klientů – 115

 Počet otevíracích dní – 157

 Počet pořádaných akcí – 83

 Počet kontaktů – 2110

Návazné aktivity Klubu Modrá kočka
 Počet výtvarných ateliérů – 24, 

počet kontaktů – 195

 Počet klubů globální výchovy – 1, 
počet kontaktů – 7

 Počet komunikačních her – 2, 
počet kontaktů – 15

 Počet filmových klubů – 6, 
počet kontaktů 41

 Počet vědomostních nebo sportovních 
turnajů, soutěžních akcí – 4,  
počet kontaktů – 28

 Počet kočičích čajoven – 1, 
počet kontaktů – 8

 Počet dramatických her – 4,  
počet kontaktů – 32

 Počet preventivních programů – 1,  
počet kontaktů – 6

 Počet akcí „Spaní v klubu“ – 1,  
počet kontaktů  – 11

 Mikulášská nadílka v MK,  
počet kontaktů – 18

 Taneční přehlídka III. – počet kontaktů 99

 Pěvecká a výtvarná soutěž – počet kontak-
tů 84

 Výlety s Modrou kočkou – 3, 
počet kontaktů  – 60 

 Karnevaly v MK – 3, počet kontaktů – 47

 Divadelní představení – 1,  
počet kontaktů – 5

 Dětský den – 2, počet kontaktů – 36

Pobyty a příměstské tábory ve spolupráci 
NZDM Modrá kočka a SAS
 Počet pobytů – 4

 Počet příměstských táborů – 1

 Počet dětí – 98

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)
Klub včasné péče Koťátko
 Počet rodin – 16

 Počet otevíracích dnů – 153

 Počet návazných akcí – 17

Programy interkulturního vzdělávání  
pro dospělé
 Počet klientů – 24

 Počet programů – 1

Preventivní programy
 Počet klientů – 55

 Počet programů – 3

 Počet zapojených škol – 2

Adaptační programy
 Počet klientů – 284

 Počet programů – 14

 Počet zapojených škol – 5
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Doučování
 Počet klientů – 49

 Počet doučujících  – 7 vysokoškolských 
studentů + 1 terénní sociální pracovník

 Počet zapojených škol – 10 + Středisko 
výchovné péče

Terénní sociální práce s rodinou
 Počet rodin – 36

Taneční kroužek
 Počet kroužků – 2

 Počet klientů – 41

NZDM CARAVAN
 Počet klientů – 123    

 Počet kontaktů – 1606  
(171 kontaktů – návazné akce) 

Pobyty NDM Caravan
 Počet pobytů – 2

 Počet dětí – 22

PORADENSKÉ STŘEDISKO EUROTOPIA
 Počet klientů – 250

 

1.5 POČTY AKCÍ A KLIENTŮ V ROCE 2011

1.6 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozvaha

AKTIVA 151 tis.

Pohl. za upsaný zákl.kapitál 0

Dlouhodobý majetek 0

Dlouhodobý nehmotný maj. 0

Dlouhodobý hmotný maj. 0

Dlouhodobý finanční maj. 0

Oběžná aktiva 151 tis.

Zásoby 0

Dlouhodobé pohledávky 0

Krátkodobé pohledávky  129 tis.

Krátkodobý finanční maj. 22 tis.

Časové rozlišení 0 tis.

 

PASIVA 151 tis.

Vlastní kapitál  -277 tis.

Základní kapitál 0

Kapitálové fondy 0

Rezervní fond, fondy ze zisku 0

Výsl. hospodaření min. let  -153 tis.

Výsl. hospodaření běžného úč.  -124 tis.

Cizí zdroje 428 tis.

Rezervy 0

Dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky 428 tis.

Bankovní úvěry a výpomoci 0

Časové rozlišení  0 tis.
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Výsledovka

NÁKLADY 2 329 tis.

Spotřeba materiálu 163 tis.

   - evidovaný materiál 32 tis.

   - kancelářské potřeby 22 tis.

   - sportovní a výtvarný materiál 29 tis.

   - potraviny pro účastníky akcí 50 tis.

   - ostatní (údržba, čist. prostř., …) 30 tis.

Spotřeba energií 106 tis.

   - plyn, teplo 71 tis.

   - elektřina 14 tis.

   - vodné, stočné, komíny, odvoz odpadu 22 tis.

Opravy a udržování 1 tis.

Služby 509 tis.

   - cestovné 42 tis.

   - kopírování, tisk, fotopráce, propagace 34 tis.

   - vzdělávání 0 tis.

   - spoje (telefonní poplatky, poštovné, internet) 115 tis.

   - lektorné, poradenství, admonistrace, fundraising apod. 217 tis.

   - nájemné 84 tis.

   - ostatní služby ( vstupné, pojištění, provize apod.) 17 tis.

Mzdové náklady 1 528 tis.

   - mzdy 656 tis.

   - ostatní osobní náklady 497 tis.

   - odvody soc. a zdrav. pojištění 337 tis.

   - zákonné soc. náklady (stravenky) 38 tis.

Daně a poplatky 19 tis.

   - správní poplatky 2 tis.

   - bankovní poplatky 17 tis.

Ostatní náklady 3 tis.

VÝNOSY 2 205 tis.

Příjmy za činnost 2 189 tis.

   - účastnické poplatky 60 tis.

   - od organizací 2 129 tis.

Přijaté úroky 1 tis.

Sponzorské dary 15 tis.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZTRÁTA  - 124 tis.

Zdroje financování 2011

Seznam sponzorů:
SMVaK

Soukromí sponzoři

Přehled  zaměstnanců v roce 2011

Hlavní pracovní poměr (celé i částečné úvazky) 4 zaměstnanci

Dohody o pracovní činnosti 4 zaměstnanci

Dohody o provedení práce (nárazově na akce, doučování apod.) 27 zaměstnanců

Dobrovolníci 5
 

31% 

12% 
9% 

1% 2% 

23% 

3% 

5% 
2% 1% 10% 1% 

MPSV  Statutární město Opava     MSK 

Sponzorské dary SMO-OSPOD Nadace a fondy 

Účastnické poplatky město Krnov MŠMT 

Ministerstvo kultury Individuální projekt Ostatní příjmy 

Graf: Zdroje financování 2011
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V roce 2011 jsme i přes změny v podpoře 
neziskových organizací, zahrnující přede-
vším snížené financování sociálních služeb 
a  ukončení spolupráce s některými spon-
zory, po celý rok poskytovali sociální služby 
a programy, které jsme rozvinuli v minulých 
obdobích. Jako velmi přínosné vnímáme 
vznik nových příležitostí a zapojení do no-
vých dotačních programů realizovaných 
Moravskoslezským krajem, hodně nám po-
mohla nabídka od Nadačních fondů – Al-
bert, Garris a získaná podpora z programu 
Pomozte dětem! 

Hlavní cíl pro rok 2012 vidíme v udržení 
a  stabilizaci stávajících sociálních služeb 
a  programů. Nezbytným předpokladem 
jsou činnosti spojené se zvyšováním kvali-
ty služeb a programů – kvalitní personální 
obsazení, stabilizace a podpora pracovních 
týmů formou supervize, intervize, vzdělá-
vání pracovníků a propracování standardů 
kvality sociálních služeb.

Mezi další oblasti, kterým se chceme v roce 
2011 věnovat, patří zajištění kvalitního fun-
draisingu a prezentace organizace. V prů-
běhu roku 2011 se nám podařilo zcela nově 
upravit naše webové stránky, pro rok 2012 
zvažujeme další změny, které by umožnily 

také možnost komunikace s návštěvníky 
stránek a dále zajištění spolupráce s médii.   

V roce 2012 budeme pokračovat v dlouho-
dobých projektech, které v regionech nabí-
zíme a které již mají svoji tradici – jako napří-
klad kulturní akce romských dětí směřované 
k veřejnosti nebo organizování regionálních 
soutěží a přehlídek – soutěž ve zpěvu, ta-
neční přehlídka a výtvarná soutěž. 

Prioritou, na kterou se chceme zaměřit, je 
nabídka kvalitního vzdělávání pro sociální 
a  pedagogické pracovníky a ostatní pomá-
hající profesionály.  

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 komu-
nitního plánování sociálních služeb ve měs-
tech, kde působíme a v dalších skupinách, 
kde jsme aktivními členy. 

1.7 CÍLE NA ROK 2012

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.

Spolupracujeme s těmito organizacemi 
a společnostmi:

 Fond ohrožených dětí – pobočka Opava 
a Krnov, AMT centrum Opava a Krnov

 Úřad práce v Opavě

 Econnect 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilid-
ské vztahy v Opavě

 Elim Opava - křesťanská společnost pro 
evangelizaci diakonii v Opavě, o.s.

 Eurotopia o.p.s. (Orlické Záhoří) 

 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 

 Středisko výchovné péče v Opavě  
a v Krnově 

 Slezská diakonie Krnov 

 Open House o.s. Bruntál

 Základní škola Dvořákovy sady Opava 

 Základní škola náměstí Jana Zajíce Vítkov 

 Základní škola Vrchní Opava

 Základní škola T. G. Masaryka Opava

 Základní škola Mařádkova Opava

 Základní škola Slezského odboje

 Základní škola Komenského Vítkov

 Základní škola Opava Kylešovice

 Základní škola Boženy Němcové Opava  

 Základní škola Šrámkova Opava

 Základní škola E. Beneše Opava

 SOU Stavební Opava 

 Dětský domov Melč 

 Dětský domov Opava  

 Dětský domov Lichnov 

 Areka ZO ČSOP

 Armáda spásy v ČR - Azylový dům pro 
matky s dětmi Opava,  Centrum sociálních 
služeb Samaritán

 o.s. Vzájemné soužití

 Občanská poradna Charity Opava

 o.s. Dživipen

 KKC „Pod slunečníkem“ v Opavě 

 Centrum podpory inkluzivního vzdělávání 
Opava

 Služba kriminální policie a vyšetřování, 
Kancelář náměstka ředitele, Krajské ředi-
telství policie MSK

 Územní odbor vnější služby Opava, Krajské 
ředitelství policie MSK

 Poradna při finanční tísni v Ostravě 

Všem organizacím děkujeme. 
  

1.8 SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo kultury ČR

EU

Statutární město Opava

Nadační fond Albert

Roma Education Fund

ABEL-Computer s.r.o.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Česká televize a Nadace rozvoje  
občanské společnosti

Moravskoslezský kraj

Město Krnov 

Garris

Regionální rada Moravskoslezsko

OPTYS, spol. s r.o.

1.9 DONOŘI 1.10 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, fax:

608 883 618, 774 883 619

Internet:

www.opava.eurotopia.cz

E-mail:

opava@eurotopia.cz

Vydal: EUROTOPIA Opava o.p.s. v roce 2012

Doprovodné fotografie mají pouze dokumentární charakter 

a jsou použity se svolením klientů. 




