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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, kteří se ocit-
ly v nepříznivé sociální situaci a předcházet 
tak jejich sociálnímu vyloučení. Organizace 
poskytuje nejen sociální služby, ale realizuje 
také vzdělávání dospělých, dětí a mládeže 
a nabízí volnočasové aktivity. 

Provozované činnosti a poskytované 
služby 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi v Opavě

 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 v Opavě 
– bezplatný právník a sociální poradenství

 Provoz klubu pro předškolní děti Koťátko 
v Opavě  

 Terénní sociální práce s rodinami

 Doučování dětí se specifickými potřebami 

 Vzdělávací aktivity pro sociální pracovníky 
a další pomáhající profese

 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 

 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
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ních školách v Opavě a okolí, na jedné opavské 
střední škole a ve Středisku výchovné péče. Bě-
hem roku 2012 jsme doučovali celkem 43 dětí. 
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

V roce 2012 jsme spolupracovali s 16 rodinami 
a dařilo se nám také navazovat a prohlubovat 
spolupráci s odborníky z ostatních neziskových 
organizací i ze státní správy v Opavě a okolí. 
Rodiny jsou navštěvovány převážně ve svém 
domácím prostředí. Četnost návštěv a délka 
spolupráce se odvíjí od individuální potřeby 
rodiny s ohledem na závažnost řešené situace. 
Návštěvy probíhají v termínech individuálně 
domluvených pracovníkem a rodinou. Zájemci 
o službu nás mohou také navštívit v kanceláři 
na ulici Zacpalova č. 27 v Opavě.

Volnočasové aktivity, pobyty a výlety

V roce 2012 jsme úspěšně zrealizovali 4 zážit-
kové pobyty a tábory a 3 výlety. Kromě po-
bytů a  výletů jsme během celého roku 2012 
vytvářeli tvůrčí a volnočasové aktivity pro děti 
a mládež ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí a zajišťovali jsme tak zajímavou alter-
nativu trávení volného času.

V roce 2012 jsme také pořádali již tradiční Pě-
veckou a výtvarnou soutěž a Taneční přehlídku.

Taneční kroužek Bachtale Čhavore

EUROTOPIA Opava o.p.s. provozovala v roce 
2012 dva taneční kroužky romských tanců. 
Již tradiční Čhavore Khamorestar pod vede-
ním paní učitelky ze ZŠ Dvořákovy sady, který 
na–cvičoval každý čtvrtek v prostorách NZDM 
Klub Modrá Kočka EUROTOPIA Opava. Druhý 
taneční kroužek Bachtale Čhavore byl realizo-
ván pod vedením aktivní maminky z Opavy–
Kylešovic a nacvičoval každou středu na ZŠ 
Kylešovice. V  průběhu uplynulého roku oba 
kroužky vystupovaly také na několika veřej-
ných vystoupeních a celkem je navštěvovalo 
19 dětí.

Vzdělávací aktivity, adaptační progra-
my, preventivní programy, programy 
interkulturního vzdělávání

V roce 2012 jsme zrealizovali celkem 49 vzdě-
lávacích programů ve spolupráci s devíti zá-
kladními školami, jedním odborným učilištěm, 
jednou střední školou a také ve spolupráci 
s dalšími organizacemi z Opavy a okolí. Cílem 
vzdělávacích aktivit – adaptačních programů, 
preventivních programů a programů interkul-
turního vzdělávání je zejména prevence riziko-
vých projevů chování a také eliminace zažitých 
negativních předsudků vůči různým skupinám 
obyvatel a zvýšování tolerance.

Sociálně aktivizační služby se vhodně 
doplňují s dalšími sociálními službami – 
Poradenským střediskem EUROTOPIA a Nízko-
prahovým zařízením pro děti a  mládež Modrá 
Kočka. Kromě toho, pracovníci naší služby spo-
lupracují také s dalšími institucemi, které se mo-
hou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta 
(OSPOD, nestátní neziskové organizace, sociální 
kurátoři pro mládež, Pedagogicko–psychologic-
ké poradny, školská zařízení, probační a mediač-
ní služba, Úřad práce, Policie ČR a další).

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi EUROTOPIA jsou jako registrovaná sociální 
služba poskytovány rodinám z Opavy a okolí 
od roku 2009. Tyto služby zahrnují podporu ro-
din při řešení nepříznivých životních situací. Za 
tímto účelem je rodinám k dispozici tým zkuše-
ných sociálních pracovníků a pedagogů a spo-
lupracujeme také s vysokoškolskými 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 realizu-
jeme aktivity směřující k zlepšení vztahů mezi 
většinovou a menšinovou společností a zajiš-
ťujeme podmínky pro společensky přijatelné,  
tvůrčí volnočasové aktivity pro rodiče a  děti. 
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.

Co se nám povedlo v roce 2012?

Multidisciplinární spolupráce

V roce 2012 jsme zahájili práci na projektu pod-
pořeném Moravskoslezským krajem, který se 
zaměřil na prohloubení multidisciplinární spo-
lupráce orgánů sociálně právní ochrany dětí 
a dalších státních i nestátních organizací posky-
tujících služby pro rodiny s dětmi. Setkání byla 
organizována jako vzdělávání týkající se aktuál-
ních témat z oblasti práce s rodinami, například 
sanace rodiny, motivace klientů, kontraktování, 
novela zákona o SPOD apod. Byla vytvoře-
na pracovní skupina – multidisciplinární tým 
sestávající z vedoucí OSPOD Opava a dalších 
pracovnic tohoto oddělení, pracovníků EURO-
TOPIE Opava o.p.s., Armády spásy – Azylového 
domu pro MD, Střediska výchovné péče, Fon-
du ohrožených dětí a Elimu Opava. Bylo zrea-
lizováno celkem 5 setkání (z nichž jednoho se 
kromě uvedených stálých členů týmu zúčast-

nily také další subjekty, např. zástupci Probační 
a  mediační služby Opava, Pedagogicko-psy-
chologické poradny, Okresního státního zastu-
pitelsví apod.). Cílem projektu bylo rozvinutí 
a zkvalitnění spolupráce uvedených subjektů 
v oblasti sanací rodin, dále koordinace práce 
ve prospěch cílové skupiny, rozvíjení nových 
metod práce a zvýšení profesních kompetencí 
pracovníků. V realizaci projektu bychom rádi 
pokračovali i v roce 2013.

Klub pro předškolní děti Koťátko

Klub je určen pro předškolní děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a děti z rodin, které 
jsou sociálním vyloučením ohroženy.  Klub jsme 
v roce 2012 provozovali v  prostorách na Hradec-
ké ulici č. 16. Činnost klubu probíhala pravidelně 
2xtýdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, od 9:00 do 
12:00 hodin.V rámci klubu jsme ve spolupráci 
s rodiči realizovali ucelený výchovně vzdělávací 
program rozvíjející zdravý vývoj dítěte. Na čin-
nost klubu úzce navazovala terénní sociální prá-
ce s rodinami a spolupráce s rodiči dětí.

Doučování dětí a podpora spolupráce 
rodiny se školou

V roce 2012 jsme ve spolupráci s devíti vysoko-
školskými studenty doučovali na devíti základ-

1.1.1  SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY  
S DĚTMI
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NZDM – Klub Modrá kočka uspořádal v roce 
2012 celou řadu akcí. Mezi nejoblíbenější 
z nich patřily výtvarné ateliéry, které připra-
vují pracovníci Klubu na určité téma nebo 
s  cílem přiblížit dětem některé výtvarné 
techniky. Rovněž filmové kluby, sportovní 
a vědomostní turnaje nebo diskusní kluby se 
u dětí těší velké oblibě. Co je však mezi dětmi 
jednou z nejžádanějších aktivit vedle nejrůz-
nějších výletů, je „Spaní v klubu“. Během této 
akce si děti mohou vyzkoušet, jaké to je spát 
na karimatce ve spacáku a být v klubu po se-
tmění. Pracovníci si pro účastníky připravují 
různé soutěžní a hravé činnosti, noční hry 
a  celkově takové aktivity, které podporují 
týmovou spolupráci a z nichž si děti mohou 
odnést pozitivní zážitky, na které mohou 
vzpomínat. V roce 2012 Klub Modrá kočka 
zrealizovala také několik diskusně preven-
tivních programů, poměrná část z nich byla 
tematicky zaměřena na dnes aktuální a velice 
závažnou problematiku sociálních sítí a bez-
pečného pohybu na internetu. Po dokončení 
tohoto preventivního bloku byla zahájena 
další série diskusně preventivních programů 
zaměřena na sexuální výchovu a osvětu, tyto 
programy pokračují v roce 2013.  Mezi důleži-
té aktivity, které se nám v roce 2012 podařilo 
zrealizovat, patří bezesporu zářijová soutěž 
„Poznávej Opavu s Modrou kočkou“. Cílem 
soutěže bylo podpořit týmovou spolupráci 
dětí, zábavnou formou přispět k tomu, aby 
se děti dozvěděly více o městě a komunitě, 
ve které žijí, a umožnit dětem zažít si společ-
ný úspěch. Klub Modrá kočka se v roce 2012 
zaměřil také na rozvoj finanční gramotnosti 
dětí, přičemž vyhlásil pravidelnou akci tzv. 
Kočkoshop. Děti v průběhu měsíce sbírají 
speciální bankovky, které mohou získat za 
svou aktivitu a účast na akcích. Na konci ka-
ždého měsíce pak ušetřené bankovky mo-
hou vyměnit v Kočkoshopu za různé odmě-
ny (sladkosti, školní potřeby, bloky, pastelky 
apod.). Děti se tak mají možnost naučit něco 
o hodnotě peněz o způsobu, jak s nimi hos-
podařit, a což je důležitý prvek, za jejich sna-
hu přichází zasloužená odměna.

Klub v roce 2012 realizoval několik výletů 
pro děti v návaznosti na aktuálně probíhající 

prázdniny nebo svátky. S dětmi jsme se něko-
likrát podívali do kravařského aquaparku, na-
vštívili jsme opavská kina a zahráli si minigolf.

NZDM – Klub Modrá kočka velice úzce spo-
lupracuje se SAS zejména při pořádání více-
denních pobytů pro děti. V loňském roce se 
tak Klub podílel na přípravě a realizaci cel-
kem 4 pobytů a 2 příměstských táborů.

Cíle pro další období:

 Udržení služby ve stávajícím rozsahu a její 
další rozvoj

 Stabilizace týmu pracovníků a podpora 
jejich odborného růstu

 Obnovení a doplnění materiálního vyba-
vení Klubu, zejména získání novějších po-
čítačů, obnova společenských her a obno-
va vybavení klubu jako celku

 Rozšíření nabídky preventivních a volno-
časových aktivit klubu

 Prohloubení spolupráce s organizacemi 
na regionální úrovni

Klub Modrá kočka je nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež v Opavě na Hradecké ulici 
16, které od roku 2001 nabízí pomoc a pod-
poru při řešení obtížných životních situací 
a  prostor pro smysluplné trávení volného 
času. NZDM klub Modrá kočka byl v roce 
2012 otevřen pravidelně 4 dny v týdnu, vždy 
od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodi-
nách.  

Cílovou skupinou Klubu jsou všechny děti 
a mládež v Opavě ve věku od 6ti do 15ti let. 
Klub je určen především dětem, které zažívají 
nepříznivé sociální situace (konfliktní spo-
lečenské 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 
a vyznačuje se dodržováním zásad dobro-
volnosti, anonymity, rovného přístupu, pod-
pory důstojnosti a dodržování práv, zásadou 
aktivity a podpory samostatnosti, zásadou 
důvěrnosti a bezplatnosti základních služeb. 
Znamená to tedy, že se snažíme, aby Klub 
Modrá kočka byl maximálně přístupný. Klub 
je tedy otevřen každému, kdo splňuje věko-
vou hranici. Nezáleží na tom, jakou má barvu 
vlasů, do které chodí školy, jaký používá mo-
bilní telefon, co má z češtiny, jestli umí plavat 
ani, zda má v kapse nějaké peníze. Naše služ-
by jsou poskytovány zdarma.

Cílem klubu je:

 Nabídnout pomoc a podporu pro zvlád-
nutí obtížných životních situací (vytvářet 
podmínky k řešení této nepříznivé situa-
ce)

 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

Děti si mohou do klubu přijít popovídat 
s  pracovníky o běžných věcech a každo-
denních zážitcích, ale také o tom, co je trápí 
a  s  čím by potřebovaly pomoci, mohou se 
v Klubu věnovat školní přípravě za asistence 
pracovníků, mohou si zde zahrát fotbálek, 
šipky, ping – pong, deskové hry (Aktivity, 
Dostihy a sázky, karetní hry, Z pohádky do 
pohádky 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 
a preventivní programy, aktivity zaměřené na 
globální či interkulturní výchovu, na rozvoj 
komunikace, výtvarné ateliéry, filmové kluby, 
čajovny a různé sportovní a vědomostní tur-
naje a soutěže.

1.1.2  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
KLUB MODRÁ KOČKA
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Výhled do roku 2013

Koncem roku 2012 jsme zařízení přesunuli 
do nových prostor v areálu firmy Karnola, 
které jsou pro realizaci služby vhodnější. 
Jednak jde o několik členěných místností, 
které budou klientům nabízet širší spekt-
rum aktivit včetně zázemí pro pracovníky, 
a lze také využít venkovní prostory. Důle-
žitým faktorem je také to, že zařízení má 
vlastní vchod, čímž je zajištěna anonymita 
přicházejících klientů ( jeden z důležitých 
předpokladů pro realizaci služby NZDM). 
Na konci roku 2012 byl přijat nový pra-
covník, který má zkušenosti s prací v ob-
dobných zařízeních.  

Důležitou součástí činnosti NZDM je získání 
dětí a mladých lidí pro aktivní účast v pro-
jektu pomocí terénní práce a dále pro-
střednictvím spolupracujících subjektů. 
V předchozích obdobích jsme již navázali 
spolupráci s OSPODAR Krnov, Střediskem 
výchovné péče Krnov, FOD Krnov, Slezskou 
diakonií, Armádou spásy – Klubem Maják, 
Zvídálkem a s některými dalšími NNO. Ne-
zbytnou součástí práce je kontakt s rodina-
mi klientů a spolupráce s rodiči. Bude zajiš-
těna pracovníky zařízení.

V roce 2013 plánujeme pokračovat v na-
bídce zážitkových programů a pobytů 
pro uživatele služby. Kromě krátkodobých 
aktivit sportovního charakteru – bruslení, 

využití tělocvičny a v létě hřiště, kultur-
ních akcí – společná návštěva koncertů, 
kina a  další budeme realizovat déledobé 
zážitkové pobyty pro uživatele z cílových 
skupin. Pobyty byly ve spolupráci s OSPO-
DAR Krnov a dalšími NNO v regionu úspěš-
ně realizovány v roce 2011 i 2012, byla 
prokázána jejich potřebnost a efektivita 
při práci s cílovými skupinami. 

Dalším rozšířením služby jsou plánované 
preventivní aktivity realizované v rám-
ci vlastní činnosti NZDM anebo přímo ve 
školách formou preventivních zážitkových 
programů pro třídní kolektivy na vybraná 
témata. O tuto nabídku projevily školy zá-
jem, další poptávkou ze strany škol je rea-
lizace programů interkulturní výchovy pro 
školní kolektivy. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) CARAVAN je určeno klientům 
z  Krnova ve věku 10–26 let, kteří se ocit-
li v nepříznivé životní situaci zahrnující 
komplikované životní události, konfliktní 
společenské situace a omezující životní 
podmínky a jsou ohroženi společensky 
nežádoucími jevy. Projekt reaguje na ne-
příznivou situaci, v níž se nacházejí někte-
ré děti a mladí lidé. NZDM je zaměřeno na 
uživatele, kteří se nemohou nebo nechtějí 
zapojit do standardních volnočasových 
aktivit, vyhýbají se standardním formám 
organizované pomoci, dávají přednost 
pasivnímu trávení volného času, trávení 
volného času mimo domov nebo mají vy-
hraněný životní styl. Životní styl daný touto 
situací není podnětný, děti a mladí lidé se 
nerozvíjejí, mnohdy je vede k rizikovému 
chování. NZDM je dále zaměřeno na skupi-
ny dětí a mladých lidí z dysfunkčních rodin 
a klienty, jejichž rodiny jsou klienty odboru 
sociálně právní ochrany dětí a rodin.

Provoz NZDM CARAVAN má návaznost na 
Střednědobý plán rozvoje sociálních slu-
žeb ve městě Krnově a na Strategický plán 
rozvoje Města Krnova 

NZDM CARAVAN byl v průběhu roku 2012 
otevřen pro klienty pravidelně tři dny 
v týdnu: Út 14:00 – 18:00, Pá 14:00 – 18:00 
a St 9:00 – 12:00 (poradenství pro cílovou 
skupinu uživatelů ve věku 18–26 let). 

Ostatní aktivity

NZDM CARAVAN v roce 2012 pokračoval ve 
spolupráci s REINTEGROU a partnersky se 
podílel na realizaci projektu zaměřeného 
na podporu multikulturní výchovy a vzdě-
lávání ve školách. Celkem jsme realizovali 
11 interaktivních programů zaměřených na 
prevenci xenofobie a informační osvětu.

1.1.3  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
CARAVAN KRNOV
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Poradenské středisko EUROTOPIA vzniklo v čer-
venci 2009 a služba je nyní poskytována na 
ul. Zacpalova č. 27 v Opavě. 

Služba je v regionu výjimečná nabídkou slu-
žeb bezplatného právníka, kterou využívá 
stále větší počet klientů. Členy našeho týmu 
jsou kromě právníka také sociální pracovnice 
a terapeutka. Cílem poradny je podpora a po-
moc lidem při řešení obtížných životních situ-
ací a zvyšování jejich  právního a sociálního 
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 služeb 
a zajištění důvěrnosti spolupráce s klientem. 

Poradna byla v roce 2012 otevřena 3 dny 
v týdnu a jeden den v týdnu nabízíme službu 
také v terénu.    

Poradenské středisko je určeno pro lidi z Opa-
vy a okolí, v roce 2012 pokračoval trend zvý-
šeného zájmu 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 rodinného soužití
 Nezaměstnanost nebo ohrožení nezaměst-

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

V roce 2012 jsme se rozhodli rozšířit naši nabíd-
ku o terapeutické služby, abychom klientům po-
skytovali co nejkomplexnější pomoc při řešení 
jejich potíží. Terapeut úzce spolupracuje se so-
ciálními pracovníky. V tomto roce jsme také za-
znamenali zájem o spolupráci ze strany klientů 
Psychiatrické léčebny v Opavě.

V roce 2012 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. Také 
v roce 2012 mělo Poradenské středisko 100% 
úspěšnost při schvalování návrhu 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 
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(“nesporný rozvod”). Vždy pracujeme s oběma 
manželi. Poskytujeme pomoc s vypracováním 
podání v problematice rodinného soužití (návr-
hy na úpravu styku s dětmi, návrhy na stanovení 
výživného, návrhy na svěření dítěte do péče).

V roce 2012 jsme nadále spolupracovali s mno-
ha organizacemi a institucemi v Moravskoslez-
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, Fondem 
ohrožených dětí, pobočkou Opava a Krnov 
a  AMT centrem Opava a Krnov, Poradnou při 
finanční tísni v Ostravě, Občanskou poradnou 
Charity Opava, Psychiatrickou léčebnou Opava, 
Magistrátem města Opavy, Policií ČR, Elimem 
Opava, Úřadem práce Opava, o.s. Vzájemné 
soužití Ostrava a Slezskou diakonií Krnov. Všem 
organizacím děkujeme.   

Principy poskytované služby

a) Autonomie rozhodování, respekt a rov-
nocenný vztah
Služby poradny jsou poskytovány s respek-
tem ke klientovi a spolupráce je založena na 
partnerském vztahu pracovníka a klienta. 
Klient je chápán jako aktivní partner, pracov-
ník jeho aktivitu a  kompetence podporuje, 
jeho cílem je zplnomocnění klienta. Podpo-
rujeme samostatné rozhodování klienta ve 
všech aspektech týkajících se jeho situace. 

b) Diskrétnost a ochrana osobních údajů
Informace, které se pracovník dozví od kli-
enta, včetně informace o tom, že poradnu 
navštívil, nebudou bez výslovného souhlasu 
klienta předány nikomu mimo toto středis-
ko. Klient může vystupovat anonymně, pra-
covníci i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, 
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 poradny jsou poskytovány všem li-
dem bez rozdílu etnické příslušnosti, pohla-
ví, 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 

1.1.4 PORADENSKÉ STŘEDISKO EUROTOPIA
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Alternativa – GG OPVK – Moravskoslezský 
kraj – Výzva č. 3 pro GP – oblast podpory 3.2
Operační program vzdělávání pro konku-
renceschopnost, projekt je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky.

Výchovou k toleranci – podpora multi-
kulturní výchovy dětí a žáků na Krnovsku 
a  Bruntálsku jako vzdělávacího nástroje 
směřujícího k prevenci rasismu a xenofo-
bie“– GG OPVK – Moravskoslezský kraj – Vý-
zva č. 4 pro GP – oblast podpory 1.2 – PART-
NER, žadatel Reintegra
Operační program vzdělávání pro konku-
renceschopnost, projekt je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky.

Mozaika – Pomozte dětem! 

Alternativa – podané ruce – Garris

Alternativa – podané ruce II – Nadační 
fond Albert 

Individuální projekt – Podpora a rozvoj 
služeb v sociálně vyloučených lokalitách 
MSK – Operační program Lidské zdroje a za-
městnanost, oblast podpory 3.2 – Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Mozaika – Moravskoslezský kraj (Program 
na podporu neinvestičních aktivit z oblasti 
prevence kriminality)

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

Výchovou k toleranci – Moravskoslezský 
kraj (Program podpory aktivit příslušníků 
národnostních menšin)

Preventivní programy Opavsko a Krnov-
sko – Moravskoslezský kraj (Podpora aktivit 
v oblasti prevence rizikového chování dětí 
a mládeže) 

Společně pro rodiny s dětmi – Moravsko-
slezský kraj (Podpora projektů spolupráce 
orgánů sociálně právní ochrany dětí se sub-
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jekty poskytujícími služby pro rodiny s dět-
mi)

NZDM Caravan – Moravskoslezský kraj 
(Program podpory financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním sociál-
ních služeb)

Klíče pro život – NIDM MŠMT ČR

Všichni máme šanci – MŠMT ČR (Program 
na podporu integrace romské komunity)

Výchovou k toleranci – MŠMT ČR (Program 
na podporu vzdělávání v jazycích národ-
nostních menšin a multikulturní výchovy) 

Žijeme tu společně – MŠMT ČR (Mimořád-
ná výzva na podporu práce s dětmi a mláde-
ží ohrožených sociálním vyloučením)

Spokojená rodina – MPSV (Oblast podpory 
rodiny)

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

MPSV – dotace na poskytování sociálních 
služeb

Statutární město Opava – dotace na po-
skytování sociálních služeb

Město Krnov – dotace na poskytování soci-
álních služeb

PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH REALIZO-
VANÝCH PROJEKTŮ 

Projekt  ALTERNATIVA

V roce 2012 jsme začali realizovat projekt 
ALTERNATIVA, který byl podpořen v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost částkou 1 751 998 Kč. 
Projekt bude ukončen v červnu 2014 a jeho 
celkové trvání je rozvrženo na 23 měsíců. 
Realizátorem projektu je EUROTOPIA Opava 
o.p.s. ve spolupráci s Fondem ohrožených 

dětí. Projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. Projektové aktivity 
budou realizovány na Opavsku, Krnovsku 
a Ostravsku. 
Hlavním záměrem projektu je zlepšit klíčo-
vé profesní znalosti a dovednosti sociálních 
pracovníků, kteří pracují v oblasti práce s ro-
dinou, dětmi a mládeží prostřednictvím kom-
plexní nabídky vzdělávání. V rámci projektu 
budou uskutečněny tyto hlavní aktivity:

 17 vzdělávacích modulů zaměřených na 
zkvalitnění teoretické a metodické výbavy 
v oblasti práce s rodinou, dětmi a mláde-
ží, zlepšení právního povědomí sociálních 
pracovníků a jejich projektových doved-
ností,

 4 interaktivní semináře – workshopy 
zaměřené na interkulturní vzdělávání so-
ciálních pracovníků a prevenci předsudků 
a xenofobie,

 konference, jejímž záměrem je výměna 
zkušeností a informací mezi účastníky 
vzdělávání, síťování pracovníků a organi-
zací a prezentace projektu,

 vytvoření a distribuce sborníku odbor-
ných statí z oblasti sociální práce s rodi-
nou a dětmi. 

1.2  PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2012
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- například do aquaparku v Kravařích, 
projížďky na koních - Dětský hipotera-
peutický ranč Hlučín, lezení po skalách 
- Kružberk, návštěva dinoparku, roz-
hledny na Cvilíně, zámku v Hradci nad 
Moravicí nebo ZOO v Ostravě.

Předpoklad: 6 výletů pro 15 – 60 dětí 
a  rodičů, skutečnost: 7 výletů pro 84 
dětí a rodičů celkem. 

V prosinci proběhlo evaluační setkání s ko-
ordinátorem projektu a pracovníky, výstu-
pem bylo nastavení aktivit pro následující 
rok.

Projekty zaměřené na spolupráci 
orgánů sociálně právní ochrany dětí 
se subjekty poskytujícími služby 
pro rodiny s dětmi

Na podzim roku 2012 se organizace EU-
ROTOPIA Opava o.p.s. zapojila do dvou 
projektů zaměřených na prohloubení mul-
tidisciplinární spolupráce mezi zaintere-
sovanými subjekty, jejímž cílem je zkvalit-
nění sociální práce s ohroženými rodinami 
a dětmi. 

Projekty byly realizovány v regionech Opa-
va, kde byla EUROTOPIA Opava o.p.s. pří-
jemcem dotace a v Krnově, kde byla naše 
organizace jedním z partnerů realizace 
projektu. Cílem projektu bylo především 

posílení spolupráce organizací v regio-
nu a výměna zkušeností a informací mezi 
pracovníky. Dalším z cílů bylo zkvalitnění 
metod práce v oblasti práce s rodinami 
a  dětmi v regionu a zvýšení profesních 
kompetencí pracovníků. Cílovou skupinu 
projektu tvořili sociální pracovníci obec-
ních úřadů obcí s rozšířenou působností, 
referenti obecních úřadů, sociální pra-
covníci a pracovníci v sociálních službách 
nestátních neziskových organizací posky-
tující služby ohroženým rodinám a dětem 
v regionech Opava a Krnov. 

V rámci projektu bylo realizováno 9 setká-
ní, 5 v Opavě a 4 v Krnově. Setkání byla 
organizována v první části jako vzdělá-
vání týkající se aktuálních otázek a témat 
z oblasti práce s rodinami a dětmi. V další 
části setkání byla realizována diskuse mezi 
zúčastněnými zástupci organizací. Do pro-
jektů bylo zapojeno 19 subjektů, několik 
externích lektorů a pracovníci orgánů soci-
álně právní ochrany dětí měst Opavy, Kr-
nova, Kravař, Města Albrechtic. Setkání 
byla realizována v prostředí jednotlivých 
subjektů. Předpokladem je pokračování 
spolupráce multidisciplinárních týmů při 
řešení konkrétních případů, tvorba analýz 
a eventuálně také přenos do dalších regio-
nů (např. Rýmařovsko a Hlučínsko).

Cílovou skupinou projektu jsou sociální 
pracovníci, kteří:
a) poskytují sociální služby v kontextu 

zákona o sociálních službách nebo re-
alizují sociální práci s rodinami, dětmi 
a mládeží,

b) splňují předpoklady pro výkon povo-
lání sociálního pracovníka dle zákona 
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů,

c) pracují v nestátní neziskové organizaci 
nebo ve státní správě na území Opav-
ska, Krnovska nebo Ostravska,

d) při své práci se setkávají s rodinami, 
dětmi a mládeží i z odlišného sociokul-
turního prostředí.

Projekt „Mozaika“ 

Cílem projektu bylo navázat a zpřístupnit 
nabídku preventivních aktivit v regionech 
pro cílové skupiny dětí ze sociálně znevý-
hodněného prostředí, které jsou zvýšeně 
vystaveny riziku společensky nežádoucích 
jevů a dětí jejichž rodiny jsou klienty odbo-
rů sociálně právní ochrany.  

Projekt svými aktivitami přispívá ke sníže-
ní počtu dětí ohrožených ve svém vývoji 
společensky nežádoucími jevy, nabízí jim 
alternativu a zároveň bezpečné prostředí, 
které podporuje jejich otevřenost a ochotu 

vyslovit a řešit své problémy. Programy pro 
ně připravené podporují toleranci mezi 
dětmi z  různých skupin, přinášejí nové 
zkušenosti a rozvíjejí řadu dovedností. 

V rámci projektu byly realizovány tyto ak-
tivity: 

1) Dva letní pobytové  tábory
Byly realizovány v červenci a v srpnu 
pro děti z regionu Opavska a Krnovska. 
Cílem bylo umožnit dětem dostat se do 
přírody, navázat kontakty s jinými dět-
mi, získat nové dovednosti a zážitky, 
posílit klíčové kompetence. Programy 
byly doplněny sportem,turistikou a tvo-
řivými technikami.    

18. – 25. 8. 2012 letní pobyt Odysseovy 
cesty, 20 účastníků, Kaménka u Vítkova  

9. - 18. 7. 2012   letní pobyt V zajetí stro-
je času,  13 účastníků, Písařov

Předpoklad: 1 pobyt pro 15 – 20 dětí, 
skutečnost: 2 pobyty pro 33 dětí celkem 

2) Dva víkendové zážitkové pobyty 
Zážitkové pobyty byly realizovány dle 
projektového záměru. Jejich realizace 
vycházela z potřeb rodičů a také pra-
covníků OSPOD, kteří mají s obdobný-
mi aktivitami zkušenosti z předchozích 
období. Jeden z realizovaných pobytů 
se konal v době jarních prázdnin, pře-
devším z důvodu nabídky alternativy 
trávení volného času pro děti v době 
prázdnin, kdy je riziko výskytu sociálně 
patologických jevů v cílových skupi-
nách projektu zvýšené.  

22. – 24. 6. pobyt Ze sedel na skály, 14 
účastníků, místo: Rybářská chata Kruž-
berk

27.2.2012 – 2.3.2012,  Expedice Polaris, 
10 účastníků, Kaménka u Vítkova

Předpoklad: 2 víkendové pobyty pro 
15  –  20 dětí, skutečnost: 2 pobyty (z 
toho jeden déledobý) pro 24 dětí cel-
kem. 

3) Šest výletů pro rodiče s dětmi
Výlety probíhaly v průběhu celého ob-
dobí projektu. Bylo realizováno 7 výletů 
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Projekt „Všichni máme šanci“

Hlavní záměr projektu je posílení rovných 
příležitostí při vzdělávání romských dětí na 
Opavsku. Projekt reaguje na nepříznivou so-
ciální situaci, v níž se nacházejí děti z romské 
komunity. Jejich rodiny jsou ohroženy sociál-
ním vyloučením, ať již z důvodů sociálních či 
v důsledku souběhu znevýhodnění sociální-
ho a kulturního. 

Cílem projektu je předcházet školní neúspěš-
nosti dětí (eliminovat nebo zmírnit důsled-
ky sociálního znevýhodnění na jejich školní 
úspěšnost) a poskytnout rodině, dítěti i společ-
nosti předpoklady k sociální integraci. Aktivity 
projektu zahrnují přípravu na vstup do školy – 
předškolní přípravu, zvýšení motivace dětí pro 
vzdělávání, nezbytnou součástí je spolupráce s 
rodinami dětí – poradenství a terénní práce a 
posílení rodičovských kompetencí.

Hlavní činnosti se orientovaly na včasnou péči:

 Terénní program zaměřený specificky 
na zvyšování účasti dětí z cílových skupin 
v předškolním vzdělávání.

 Výstupy: počty zapojených dětí a rodičů 
spolupracujících – 14 rodin, 179 kontak-
tů, 251 intervencí, ze zkušeností terénní-
ho pracovníka vyplývá, že spolupracoval 
s minimálně 2 členy rodiny, průměrně s 
3 členy rodiny, zdroje – spis klienta a evi-
dence kontaktů a intervencí.

 Klub včasné péče Koťátko – zaměřený 
na zvýšení připravenosti dětí z cílových 

skupin na úspěšné zahájení školní do-
cházky.

 Výstupy: počty zapojených dětí a rodičů 
– 12 dětí, 8 rodičů, zdroje – záznamy z ak-
tivit,  evidence kontaktů a intervencí, 11 
volnočasových akcí pro rodiče s dětmi. 

 Návazná aktivita: 

 Proběhlo 11  volnočasových akcí pro ro-
diče s dětmi:  Výtvarný ateliér „Sněhulák“ 
11. 1. 2012, Výlet do Aquaparku v Krava-
řích 6. 3. 2012, Hravé dopoledne s Brou-
kem Pytlíkem 29. 3. 2012, Výtvarný ateli-
ér „Čarodějnice“ 17. 4. 2012, Dětský den  
4. 6. 2012, Výlet do Dinoparku 9. 7. 2012, 
Výlet na Dětský hipoterapeutický ranč 
v  Hlučíně 11. 7. 2012, Hurá na minigolf 
18. 9. 2012, Turnaj ve vybíjené 20. 9. 2012, 
Halloween v Modré kočce 31. 10. 2012, Vý-
let do Cinestaru Opava 11. 12. 2012.

 Pětidenní ozdravný pobyt pro děti 
z Klubu Koťátko a pro děti navštěvující 
přípravný ročník

 V rámci projektu byla realizována aktivi-
ta – pětidenní ozdravný pobyt pro děti 
navštěvující Klub a děti navštěvující pří-
pravný ročník pro děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí při ZŠ D. Sady 
v  Opavě. Pobyt se konal v Kaménce 
u Oder od 11. do 15. června, účastnilo se 
ho 13 dětí, pracovníci EUROTOPIE Opava 
o.p.s. a paní učitelka ze ZŠ D. Sady. 
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Projekt „Preventivní programy Opav-
sko a Krnovsko“

Hlavním záměrem projektu je vytvoření a re-
alizace systémových a dlouhodobých kom-
plexních programů zaměřených na před-
cházení rizikového chování u dětí a mládeže 
v regionech Opava a Krnov. 

Projekt byl realizován od září roku 2012, pro-
bíhala jednání se školami, nastavení a uza-
vření kontraktů, příprava vlastních programů 
a zaškolení lektorů. Spolupráce s návaznými 
poradenskými zařízeními byla předjednána. 

Realizace programů:

1) Preventivní programy zaměřené na 
předcházení rozvoje sociálně patolo-
gických jevů u dětí a mládeže v základ-
ních a středních školách v regionech Opa-
va a Krnov

Od října 2012 se preventivních programů 
účastnilo 504 žáků, do projektu se v tom-
to období zapojilo 7 škol (6 ZŠ a 1 SOU), 
se školami byly uzavřeny kontrakty, bylo 
realizováno 18 programů (5 programů  
ve 2-hodinových blocích, 13 programů ve 
4-hodinových blocích). 

2) Vzdělávací a sebezkušenostní pro-
gramy pro děti a mládež navštěvující 
NZDM
Programy byly realizovány v rámci nízko-
prahového zařízení NZDM Modrá kočka 
v Opavě. NZDM navštěvují děti a mládež, 
které se nemohou nebo nechtějí zapojit 

do standardních volnočasových aktivit, 
vyhýbají se standardním formám organi-
zované pomoci, dávají přednost pasivní-
mu trávení volného času, trávení volného 
času mimo domov nebo mají vyhraněný 
životní styl. Jedná se o skupiny dětí, které 
jsou více ohroženy ve svém vývoji sociál-
ně patologickými jevy. 

Programy se zaměřovaly na následující 
témata: kyberšikana a sociální sítě; komu-
nikace a vztahy; zdravý životní styl; závis-
losti. Bylo realizováno 5 programů:  „Když 
kluk potká holku/když holka potká klu-
ka“ - 2 programy, „Není tráva jako tráva“, 
„Facebook“ - 2 programy. Programy byly 
vedeny interaktivní formou, doplněny 
praktickými ukázkami, zapojením účastní-
ků přímo do realizace programu. 

3) V rámci projektu je průběžně realizována 
spolupráce se základními školami v Opavě 
a v Krnově. Na každé škole je určena kon-
taktní osoba, která zodpovídá za realizaci 
programů na dané škole. 

V následujícím období budeme nadále re-
alizovat programy pro obě cílové skupiny. 
Nadále se budeme snažit zapojit do projektu 
další školy také v regionu Krnovska a cílové 
skupiny z NZDM Caravan. Podmínkou pro 
efektivní působení na školách je dále uzavře-
ní dlouhodobých kontraktů se školami, kte-
ré předpokládají systematické působení ve 
školních kolektivech. To je jeden z dalších cílů 
realizace projektu.
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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 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 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.

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
Odborná garance a supervize:  
Mgr. Lubomír Smékal

Ekonomika a účetnictví:  
Barbora Brhelová
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Rozvaha

AKTIVA 251 tis.

Pohl. za upsaný zákl. kapitál 0

Dlouhodobý majetek 0

Dlouhodobý nehmotný maj. 0

Dlouhodobý hmotný maj. 0

Dlouhodobý finanční maj. 0

Oběžná aktiva 251 tis.

Zásoby 0

Dlouhodobé pohledávky 0

Krátkodobé pohledávky  63 tis.

Krátkodobý finanční maj. 188 tis.

Časové rozlišení 0

 

PASIVA 251 tis.

Vlastní kapitál  –107 tis.

Základní kapitál 0

Kapitálové fondy 0

Rezervní fond, fondy ze zisku 0

Výsl. hospodaření min. let  –278 tis.

Výsl. hospodaření běžného úč.  171 tis.

Cizí zdroje 358 tis.

Rezervy 0

Dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky 358 tis.

Bankovní úvěry a výpomoci 0

Časové rozlišení  0 

1.6 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

NZDM CARAVAN
 Počet klientů – 92    

 Počet kontaktů – 835  

Pobyty NDM Caravan
 Počet pobytů – 2

 Počet dětí – 22

PORADENSKÉ STŘEDISKO
EUROTOPIA
 Počet klientů – 212

 

NZDM KLUB MODRÁ KOČKA
 Počet otevíracích dní – 162

 Počet pořádaných akcí – 66

 Počet kontaktů – 2198

Návazné aktivity Klubu Modrá kočka
 Počet výtvarných ateliérů – 16,  

počet kontaktů – 102

 Počet diskusních klubů a preventivních 
programů – 2, počet kontaktů – 15

 Počet komunikačních her – 2, 
počet kontaktů – 7

 Počet filmových klubů – 11,  
počet kontaktů – 61

 Počet vědomostních nebo sportovních 
turnajů, soutěžních akcí – 5,  
počet kontaktů – 41

 Počet akcí „Spaní v klubu“ – 3,  
počet kontaktů – 28

 Mikulášská nadílka v MK, počet kontak-
tů – 20

 Taneční přehlídka IV. – počet kontaktů 102

 Pěvecká a výtvarná soutěž – počet kontak-
tů – 95

 Výlety s Modrou kočkou – 3,  
počet kontaktů – 13 

 Karnevaly v MK a zábavná odpoledne plná 
her – 4, počet kontaktů – 39

 Dětský den – 1, počet kontaktů – 7

Pobyty a příměstské tábory ve spolupráci 
NZDM Modrá kočka a SAS
 Počet pobytů – 3

 Počet příměstských táborů – 2

 Počet dětí – 133

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)
Klub Koťátko
 Počet dětí – 12

 Počet rodičů – 5

 Počet návazných akcí – 6

Programy interkulturního vzdělávání 
 Počet klientů – 216

 Počet programů – 11

Preventivní programy
 Počet klientů – 461

 Počet programů – 25

 Počet zapojených škol – 6

Adaptační programy
 Počet klientů – 284

 Počet programů – 13

 Počet zapojených škol – 3

Doučování
 Počet klientů – 43

 Počet doučujících – 9 vysokoškolských 
studentů + 1 terénní sociální pracovník

 Počet zapojených škol – 9 ZŠ, 1 SŠ + Stře-
disko výchovné péče

Terénní sociální práce s rodinou
 Počet rodin – 16

 Počet klientů – 76

Taneční kroužek
 Počet klientů – 29

1.5 POČTY AKCÍ A KLIENTŮ V ROCE 2012
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Zdroje financování 2012

Seznam sponzorů:
Brhelová Barbora

Večerková Petra, Mgr.

Přehled  zaměstnanců v roce 2012

Hlavní pracovní poměr (celé i částečné úvazky) 5 zaměstnanců

Dohody o pracovní činnosti 3 zaměstnanci

Dohody o provedení práce (nárazově na akce, doučování apod.) 24 zaměstnanců

Dobrovolníci 5
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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 2012Výsledovka
NÁKLADY 2845 tis.
Spotřeba materiálu 171 tis.
   – evidovaný materiál 49 tis.
   – kancelářské potřeby 17 tis.
   – sportovní a výtvarný materiál 43 tis.
   – potraviny pro účastníky akcí 55 tis.
   – ostatní (údržba, čist. prostř., …) 7 tis.
Spotřeba energií 121 tis.
   – plyn, teplo 77 tis.
   – elektřina 20 tis.
   – vodné, stočné 11 tis.
   – ostatí (komíny, odvoz odpadu, úklid, kotelna) 13 tis.
Opravy a udržování 9 tis.
Služby 618 tis.
   – cestovné 46 tis.
   – kopírování, tisk, fotopráce, propagace 9 tis.
   – vzdělávání 34 tis.
   – spoje (telefonní poplatky, poštovné, internet) 106 tis.
   – lektorné, poradenství, administrace, audit apod. 199 tis.
   – náklady OPVK partnera 31 tis.
   – nájemné 133 tis.
   – ostatní služby (vstupné, pojištění, provize apod.) 60 tis.
Mzdové náklady 1901 tis.
   – mzdy 802 tis.
   – ostatní osobní náklady 650 tis.
   – odvody soc. a zdrav. pojištění 408 tis.
   – zákonné soc. náklady (stravenky) 41 tis.
Daně a poplatky 21 tis.
   – správní poplatky 4 tis.
   – bankovní poplatky 15 tis.
   – úroky z půjček 2 tis.
Ostatní náklady 4 tis.
VÝNOSY 3016 tis.
Příjmy za činnost 2890 tis.
   – účastnické poplatky 105 tis.
   – dotace 2586 tis.
   – vlastní činnost 29 tis.
   – od organizací 170 tis.
Přijaté úroky 0 tis.
Sponzorské dary 126 tis.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZISK 171 tis.
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Hlavní cíl pro rok 2013 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. V minulém roce 
jsme vyměnili některé prostory – například 
NZDM Caravan v Krnově přesídlil a také Klub 
Koťátko bude nově otevřen při základní 
škole v Opavě, a obměnily se také pracovní 
týmy.

V roce 2012 se nám podařilo získat podporu 
v rámci 2 programů OPVK, jejich realizace 
bude pokračovat také v roce 2013, pro naše 
týmy je vítaným obohacením a přináší nové 
zkušenosti. V roce 2013 se připravujeme na 
realizaci 2 Individuálních projektů zamě-
řených na Opavu a Krnov. V souvislosti se 
změnami legislativy připravíme v roce 2013 
změny zakládací listiny a z ní vyplývající dal-
ší změny v orgánech a struktuře organizace. 

I nadále se v roce 2013 chceme věnovat za-
jištění kvalitního fundraisingu a prezentace 

organizace. Specificky bychom se chtěli za-
měřit na spolupráci s nadačními fondy a fi-
remními dárci. Také v roce 2013 budeme po-
kračovat v dlouhodobých projektech, které 
v regionech nabízíme a které již mají svoji 
tradici – jako například kulturní akce rom-
ských dětí směřované k veřejnosti nebo or-
ganizování regionálních soutěží a přehlídek 
– soutěž ve zpěvu, taneční přehlídka a vý-
tvarná soutěž. Prioritou, na kterou se chce-
me zaměřit, je nabídka kvalitního vzdělává-
ní pro sociální a pedagogické pracovníky.  

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 2013

DĚKUJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM, INSTITUCÍM A NADACÍM ZA POSKYTNUTÉ DOTACE, 
PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI A PROJEVENOU DŮVĚRU.

ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME PRACOVNÍKŮM ORGANIZACE, EXTERNÍM SPOLUPRACOVNÍKŮM, 
DOBROVOLNÍKŮM A SPOLUPRACUJÍCÍM INSTITUCÍM.

BEZ JEJICH PODPORY, POMOCI A POROZUMĚNÍ BY NEBYLO MOŽNÉ MNOHÉ 
PROGRAMY REALIZOVAT.
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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.

 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 

 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 Otická Opava

 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 

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

 o.s. Vzájemné soužití

 Občanská poradna Charity Opava

 Psychiatrická léčebna v Opavě

 KKC „Pod slunečníkem“ v Opavě

 NZDM Klub Maják Krnov 

 NZDM Zvídálek Krnov 

 Armáda spásy v ČR – Centrum sociálních 
služeb

 Timotei Bruntál 

 Klub Devítka Krnov 

 Krystal Krnov 

 Probační a mediační služba ČR – Krnov 
a 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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EU

NIDM, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR

Česká televize a Nadace rozvoje  
občanské společnosti 

Statutární město Opava

Nadační fond Albert

Regionální rada Moravskoslezsko

ABEL–Computer s.r.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Moravskoslezský kraj

Město Krnov 

Garris

OPTYS, spol. s r.o.

1.9 DONOŘI
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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 2013

Doprovodné fotografie mají pouze dokumentární charakter 

a jsou použity se svolením klientů. 




