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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  jednotliv-
ci. Některé programy organizace jsou cíleny 
na  práci s  lidmi ze sociokulturně znevýhod-
ňujícího 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 

 Poradenské středisko EUROTOPIA v Opavě 
- bezplatný právník a sociální poradenství

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s  dětmi v  Opavě – terénní sociální práce 
s rodinami, doučování dětí se specifickými 
potřebami 

 Provoz nízkoprahového zařízení pro děti 
od  6 do  15 let NZDM Klub Modrá Kočka 
v Opavě 

 Provoz nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež  od 10 do 26 let NZDM CARAVAN 
v Krnově 

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

 Vzdělávací aktivity pro sociální pracovníky 
a další pomáhající profese

 Kulturní aktivity zaměřené především 
na romskou kulturu  

 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

 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

 Práce s dobrovolníky
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ně právní ochrany dětí MMO,  Pedagogicko-
-psychologickou poradnou, Úřadem práce, 
Probační a  mediační službou, základními 
a středními školami, Policií ČR apod.

Návazné aktivity: 

Klub včasné péče Koťátko

Klub je určen pro předškolní děti, které jsou ze 
sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí 
a také z rodin, které mohou být sociálním vylou-
čením ohroženy. Klub byl v první polovině roku 
2013 provozován v  prostorách ZŠ Šrámkova 
a v druhé polovině roku v prostorách Eurotopie 
na Hradecké ulici č. 16. Klub byl otevřený 4x týd-
ně, vždy od pondělí do čtvrtku od 9:00 do 12:00 
hodin. Dětem se v  klubu věnuje pedagogická 
pracovnice, která svým působením ovlivňuje 
jejich výchovně vzdělávací rozvoj. Činnost klubu 
je úzce navázána na spolupráci s rodiči a terén-
ní sociální službou, kde se nám daří navazovat 
na dlouhodobou spolupráci z předchozích let.

Taneční kroužek Bachtale Čhavore

Taneční soubor romských tanců Bachtale Čha-
vore, který je určen pro děti a mládež z Opavska, 
vznikl na konci roku 2011. Vede jej jedna z rom-
ských maminek, která spolu s  dětmi nacvičuje 
pravidelně jednou týdně v  prostorách na  Hra-
decké ulici č. 16. Momentálně soubor navštěvuje 
12 tanečníků. Kroužek reprezentuje EUROTOPII 
na  mnoha veřejných akcích, jako je Den soci-
álních služeb organizovaný městem Opava, 

Den Země v  Opavě, Tančení přehlídka, kterou 
realizujeme ve spolupráci s  tanečními soubory 
z Moravskoslezského kraje, Mikulášská besídka 
aj. V roce 2013 se pracovnici EUROTOPIE poda-
řilo získat finanční podporu Nadace Telefónica 
v rámci programu Think Big (Level 1) s projektem 
„Tancem k toleranci“ na ušití nových tanečních 
kostýmů pro vystupující děti. 

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

Každoročně spolupracujeme se školskými zaří-
zeními, ve kterých realizujeme okolo 20 vzdělá-
vacích programů ročně zaměřených například 
na  šikanu a  kyberšikanu, komunikaci a  vztahy, 
práci s  předsudky, prevenci závislostí apod. 
V roce 2013 jsme spolupracovali s 5 základními 
školami nejen z Opavy, ale i  blízkého okolí a pro-
gramů se účastnilo přes 300 dětí. Cílem veške-
rých těchto vzdělávacích aktivit je preventivní 
působení v  oblasti rizikových projevů chování 
a motivace účastníků ke zvyšování tolerance vůči 
různým skupinám obyvatel. Díky včasné preven-
ci lze eliminovat zažité negativní předsudky a tím 
obecně zlepšit úroveň mezilidských vztahů.

Služba je poskytována rodinám z Opavy a okolí, 
kterým nabízíme podporu a pomoc při řešení 
obtížných životních situací. Rodinám pomáhá 
zkušený tým sociálních pracovníků, pedagogů 
a při zajištění služby úzce spolupracujeme také 
se studenty vysokých škol. Spolupráce s  klienty 
probíhá zejména v  těchto oblastech: stabili-
zace rodinných vtahů a podpora fungování 
rodiny v  jejím přirozeném prostředí, pora-
denství rodinám, pomoc při uplatňování 
práv a povinností, podpora a zvyšování ro-
dičovských kompetencí, mj.  v oblasti vzdě-
lávání dětí.  
Návštěvy rodin probíhají zejména v  jejich při-
rozeném prostředí, tedy v  domácnostech, 
klienti za námi také mohou přijít do naší kance-
láře na ulici Zacpalova č. 27 v Opavě.

Provozní doba služby je vždy od  pondělí 
do čtvrtku od 9:00 hod. do 17:00 hod. 
V  roce 2013 jsme realizovali individuální 
projekty „Podpora a rozvoj služeb v sociál-
ně vyloučených lokalitách MSK I a II“. Projek-
ty byly podpořeny Moravskoslezským krajem 
a  byly financovány z  prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu.

Jaký byl rok 2013?

Terénní sociální práce s rodinami

Terénní sociální práce byla v roce 2013 realizo-
vána ve  spolupráci s  34 rodinami. Klienti byli 
navštěvováni zejména ve svých domácnostech, 
přičemž četnost návštěv se odvíjela od  jejich 
potřeb, které jsou u každého klienta individuál-
ní. Nejčastěji jsme s rodinami řešili potíže týka-
jící se partnerských vztahů a rodinného soužití, 
podporovali jsme rodiče v  oblasti vzdělávání 
dětí a komunikace se školami, pomáhali jsme při 
řešení bydlení a  zaměstnání, poskytovali jsme 
dluhové poradenství a doprovázeli jsme rodiny 
na úřady nebo k různým odborníkům v oblasti 
zdravotní a pedagogické. 

Doučování dětí a  podpora spolupráce 
rodiny se školou 

V  roce 2013 jsme doučovali celkem 37 dětí 
a  mladých lidí. Spolupracovali jsme s  8 do-
učujícími, kteří jsou vysokoškolští studenti. 
Doučování probíhá převážně v  domácnos-
tech za přítomnosti a spolupráce rodičů dětí 
a s podporou terénního sociálního pracovní-
ka. Doučující se snaží rodiče do procesu do-
učování aktivně zapojit a  seznámit je s  tím, 

jak doučování probíhá, jak s dětmi pracovat 
a  co je třeba udělat proto, aby se zlepšila 
jejich školní úspěšnost. Doučování také za-
hrnuje zprostředkování kontaktu a  komu-
nikace mezi rodinou a  školou. Doučování 
jsme realizovali ve spolupráci s 12 základními 
a středními školami v Opavě a okolí. 

Síťování

Naše služba v mnoha směrech navazuje spo-
lupráci i s jinými službami v rámci organizace, 
a to hlavně s naším Poradenským střediskem 
a  Nízkoprahovým zařízením pro děti a  mlá-
dež klubem Modrá Kočka. Dále spolupracu-
jeme také s  dalšími organizacemi, které se 
mohou úspěšně podílet na  vyřešení situace 
klienta, jako např. nestátními neziskovými 
organizacemi v  regionu,  oddělením sociál-

1.1.1  SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY  
S DĚTMI
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bálek, šipky, ping – pong, deskové hry, využít 
počítač s internetem, nebo posedět a v klidu 
a povídat si s kamarády. 

Pracovníci NZDM pro děti připravují také 
množství akcí, z  nichž některé probíhají pra-
videlně a děti se na ně mohou těšit v každém 
měsíci – jedná se o diskusní kluby a preven-
tivní programy, aktivity zaměřené na  glo-
bální či interkulturní výchovu, na rozvoj ko-
munikace, výtvarné ateliéry, filmové kluby, 
kuchařské okénko, výlety nebo takové akti-
vity, které probíhají nárazově a jsou odpovědí 
na aktuální potřeby a zájmy dětí – různé spor-
tovní a vědomostní turnaje a soutěže. 

Jaký byl rok 2013 v NZDM?
V  roce 2013 uspořádali pracovníci NZDM 
Klubu Modrá kočka celkem 76 akcí. Dětem 
byly během roku nabízeny výchovně – vzdě-
lávací programy ve snaze seznámit je s riziky 
různých typů závislostí, základy sexuální vý-
chovy a  zásadami zdravého životního stylu. 
V souvislosti se snahou ukázat dětem výhody 
zdravého stravování byla v  roce 2013 reali-
zována nová aktivita „kuchařské okénko“, 
jejímž cílem bylo vštípit dětem prakticky zá-
sady zdravého stravování. Pracovníci společně 
s  dětmi připravovali zdravé pokrmy během 
klubové činnosti, děti se seznámily s  recepty 
z různých zahraničních kuchyní a jejich kultur-
ními specifiky. Bezkonkurenčně nejoblíbeněj-
ší akcí ale bylo „Spaní v klubu“, které v roce 
2013 proběhlo hned pětkrát. Během této akce 
si děti vyzkoušely, jaké to je spát na karimatce 
ve spacáku a být v klubu po setmění. Pracov-
níci si pro účastníky připravili různé soutěžní 
a  hravé činnosti, noční hry a  celkově takové 
aktivity, které podporují týmovou spolupráci 
a  z  nichž si děti mohou odnést pozitivní zá-
žitky, na  které mohou vzpomínat. Mezi další 
dětmi oblíbené aktivity patřily výtvarné ate-
liéry, filmové kluby, sportovní a vědomost-
ní turnaje. Do března roku 2013 pokračovala 
také aktivita zahájena na podzim 2012 – Koč-
koshop, zaměřená na rozvoj finanční gramot-
nosti dětí. 

Pracovníci NZDM v roce 2013 připravili několik 
výletů, které probíhaly pravidelně jednou 

v měsíci a 2 příměstské tábory pro děti v ná-
vaznosti na  aktuálně probíhající prázdniny 
nebo svátky. S dětmi jsme se podívali do Ma-
lého světa techniky v  Dolních Vítkovicích, 
Landek parku, Dinoparku, jeskyní v Teplicích 
nad Bečvou, vyšplhali jsme na Štramberskou 
trúbu, projeli se na koních v Klokočově, zdolali 
bobovou dráhu v Mostech u Jablůnkova nebo 
si zaplavali v aquaparku. V srpnu 2013 probě-
hl letní pobyt „Pevnost Boyard v  Kamence 
u Oder.

Cíle pro další období:

 Udržení služby ve stávajícím rozsahu a její 
další rozvoj

 Podpora dalšího odborného růstu pracov-
níků

 Obnovení a doplnění materiálního vybave-
ní klubu, zejména získání novějších počíta-
čů, obnova nábytku a vybavení klubu

 Vymalování prostor klubu

 Rozšíření nabídky aktivit klubu

 Rozvíjení spolupráce s organizacemi na lo-
kální i regionální úrovni

Klub Modrá kočka je nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež v Opavě, které sídlí na Hra-
decké ulici 16. Provoz NZDM byl zahájen 
v roce 2001 a tedy již 13 let nabízí svým uži-
vatelům pomoc při řešení jejich obtížných ži-
votních situací a nabízí jim prostor pro smys-
luplné trávení jejich volného času. NZDM klub 
Modrá kočka byl v roce 2013 otevřen pravidel-
ně 4 dny v týdnu, v pondělí, úterý a ve čtvr-
tek od  14:00 do  18:00 hodin, ve  středu 
od 15:00 do 17:00 hodin. Činnost klubu za-
jišťuje tým zkušených sociálních pracovníků 
a pedagogů. 

Cílovou skupinou NZDM jsou děti a  mládež 
v Opavě ve věku od 6 do 15 let. Klub je určen 
především dětem, které zažívají nepříznivé 
sociální situace (konfliktní společenské situa-
ce, obtížné životní události, omezující životní 
podmínky) nebo jsou jimi ohroženy.

Děti se na pracovníky NZDM obracejí nejčas-
těji s  potřebou svěřit se s  problémy ply-
noucími z  jejich aktuální životní situace 
a s žádostí o pomoc s pravidelnou školní pří-
pravou nebo doučováním. Vyhledávají také 
volnočasové aktivity, které jim umožní nejen 
trávit svůj čas se svými kamarády, ale také zís-
kat nové zkušenosti a společné zážitky.
NZDM funguje na  principu nízkoprahovosti 
a vyznačuje se dodržováním zásad dobrovol-
nosti, anonymity, rovného přístupu, podpory 
důstojnosti a  dodržování práv, zásadou akti-
vity a podpory samostatnosti, zásadou důvěr-
nosti a bezplatnosti základních služeb.

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 ochranu 

během pobytu v zařízení a podmínky pro 
realizaci individuálních aktivit)

 Realizovat preventivní programy a tím sni-
žovat 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

NZDM Klub Modrá kočka dětem nabízí ce-
lou řadu služeb. Děti si mohou do klubu při-
jít popovídat s pracovníky o běžných věcech 
a každodenních zážitcích, ale také o tom, co je 
trápí a s čím by potřebovaly pomoci, mohou 
se v klubu věnovat školní přípravě za asistence 
pracovníků, domluvit se s pracovníky na pra-
videlném doučování. Školní přípravě dětí 
a doučování se pracovníci NZDM intenziv-
ně věnovali po dobu celého roku, čímž bylo 
přispěno nejen ke  zvýšení školních kompe-
tencí celkem 7 dětí, ale zejména se podařilo 
dosáhnout toho, že pro děti již institucionální 
vzdělávání nepředstavuje jen selhání, ale na-
opak prostřednictvím malých úspěchů získaly 
větší motivaci dosáhnout lepších výsledků. 

Mimo výše zmíněné služby mohou děti vyu-
žít také širokou škálu dalších aktivit, které jim 
pobyt v NZDM nabízí. Mohou si zde zahrát fot-

1.1.2  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
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V roce 2013 jsme také realizovali individu-
ální projekt „Optimalizace sítě služeb soci-
ální prevence v  Moravskoslezském kraji“. 
Projekt byl podpořen Moravskoslezským 
krajem a je financován z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu a státního rozpočtu.

NZDM CARAVAN byl v  průběhu roku 2013 
otevřen pro klienty pravidelně pět dnů v týdnu:    

Po, St, Pá  13.30-18.00  Strukturované i spon-
tánní aktivity klientů

Út, Čt  13.30-18.00  Doučování klientů 

Út  14.00-17.00  Poradenství v rámci 
probačního programu K2

Čt   9.00–13.00  Poradenství pro 
cílovou skupinu uživatelů ve věku 
18-26 let

Důležitou součástí činnosti NZDM je mo-
tivace dětí a  mladých lidí pro aktivní účast 
v projektu pomocí terénní práce a dále pro-
střednictvím spolupracujících subjektů. 
V  předchozích obdobích jsme již navázali 
spolupráci s OSPODAR Krnov, Střediskem vý-
chovné péče Krnov, FOD Krnov, Slezskou dia-
konií, Armádou spásy – Klubem Maják, Zví-
dálek a s některými dalšími NNO. Nezbytnou 
součástí práce je kontakt s  rodinami klientů 
a spolupráce s rodiči.

Výhled do roku 2013

V  roce 2014 plánujeme rozšířit nabídku zá-
žitkových programů a pobytů pro uživatele 
služby. Kromě krátkodobých aktivit sportov-
ního charakteru – bruslení, využití tělocvičny 
a v létě hřiště, kulturních akcí – společná ná-
vštěva koncertů, kina a další budeme realizo-
vat déle dobé zážitkové pobyty pro uživatele 
z cílových skupin. Pobyty byly ve spolupráci 
s  OSPODAR Krnov a  dalšími NNO v  regionu 
úspěšně realizovány i  v  předchozích letech, 
byla prokázána jejich potřebnost a efektivita 
při práci s cílovými skupinami. 

Dalším rozšířením služby jsou plánované 
preventivní aktivity realizované v  rámci 
vlastní činnosti NZDM anebo přímo ve  ško-
lách formou preventivních zážitkových pro-
gramů pro třídní kolektivy na  vybraná té-
mata. O  tuto nabídku projevily školy zájem, 
další poptávkou ze strany škol je realizace 
programů interkulturní výchovy pro školní 
kolektivy. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CA-
RAVAN je určeno dětem a  mladým lidem 
z  krnovského regionu ve  věku 10-26 let. 
Klientům využívajícím naše služby pomáhá-
me zvládat nepříznivé životní situace zahrnu-
jící komplikované životní události, konfliktní 
společenské situace a omezující životní pod-
mínky. Aktivní sociálně-preventivní činností 
se podílíme na  snižování společensky nežá-
doucích jevů u dětí a mládeže.

Služby NZDM jsou určeny klientům, kteří se 
z  různých důvodů nemohou nebo nechtějí 
zapojit do standardních volnočasových akti-
vit.  Ať už z vlastní vůle nebo na základě ne-
příznivé osobní situace dávají přednost indi-
viduálním formám trávení volného času – ať 
už doma, více či méně pasivně, nebo mimo 
domov, na ulici. Životní styl, daný touto situ-
ací, nebývá zpravidla podnětný, děti a mladí 
lidé se nerozvíjejí, může je vést k různým for-
mám rizikového chování. 

Kromě těchto jednotlivců či skupin dětí 
a  mladých lidí poskytuje NZDM bezpečný 
prostor také klientům z  dysfunkčních rodin 
a  klientům, jejichž rodiny využívají služeb 
odboru sociálně právní ochrany dětí a rodin 
v Krnově.

Provoz NZDM CARAVAN má návaznost 
na  Střednědobý plán rozvoje sociálních slu-

žeb ve  městě Krnově a  na  Strategický plán 
rozvoje Města Krnova. Spolupracujeme dále 
s Agenturou pro sociální začleňování, se so-
ciálními kurátory a s pracovníky dalších stát-
ních i nestátních organizací. 

Vývoj služeb NZDM Caravan v roce 2013

Začátek nového roku jsme věnovali úpra-
vám a zařizováním nových prostor, do kte-
rých jsme se přestěhovali v závěru roku 2012. 
Do  těchto prací byli zapojeni také klienti 
na základě vlastního zájmu. 

V novém zázemí došlo k podstatnému roz-
šíření aktivit, a to díky většímu a lépe řeše-
nému prostoru. S rostoucím počtem nových 
zájemců o službu jsme rozšířili pravidelnou 
otevírací dobu NZDM pro strukturované 
i  spontánní aktivity klientů a  v  návaznosti 
na  to se rozrostl pracovní tým o  nové kole-
gy pro kontaktní práci v NZDM Caravan a pro 
doučování.

Ve  spolupráci s  SVP v  Krnově jsme zahájili 
pravidelné doučování klientů. Po této služ-
bě vznikla od počátku velká poptávka a služ-
ba byla téměř okamžitě naplněna.

Ze strany klientů NZDM vzrostl zájem o  ná-
vazné volnočasové aktivity, dlouhodobé 
i krátkodobé.

1.1.3  NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
CARAVAN
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Služba je poskytována na  ul. Zacpalova č. 27 
v  Opavě.  Poradna je určena lidem z  Opavy 
a  okolí – ročně spolupracujeme s  přibližně 
250 klienty a okolo 20 organizacemi a institu-
cemi z regionu, které nám klienty přeposílají. 
Cílem poradny je:
 podpora a pomoc lidí při řešení obtížných 

životních situací
 usilujeme o to, aby lidé věděli, jaká mají práva 

a příležitosti a co po nich mohou chtít ostatní. 
Služba je v regionu výjimečná nabídkou služeb 
bezplatného právníka, o  kterou má zájem 
velký počet klientů a která je poptávána mnoha 
NNO a státními subjekty v regionu. Členy naše-
ho týmu jsou kromě právníka také zkušené so-
ciální pracovnice. 
 V poradně zaručujeme diskrétnost, nestrannost 
a respekt k lidem a k jejich rozhodnutí. Primární 
je pro nás kvalita poskytovaných služeb a zajiš-
tění důvěrnosti spolupráce s klientem. 

Provozní doba: 
Pondělí 9:00 – 12:00 poradenství v terénu
Úterý 9:00 – 12:00 sociální poradenství
Středa 9:00 – 12:00 sociální poradenství
Čtvrtek 9:00 – 12:00 právní poradenství
 16:00 – 19:00 sociální poradenství

Dle aktuálních potřeb klientů, služby nabízíme 
také nad rámec provozní doby. 

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 

Dále nabízíme: 

Pomoc při uplatňování a prosazování práv
 doprovod na úřady, instituce
 pomoc s vyřizováním sociálních dávek, se se-

stavováním úředních dopisů a podání
Psychologické poradenství a  terapeutickou 
podporu
 individuální konzultace
 společné konzultace s blízkými osobami a ro-

dinnými příslušníky
Zprostředkování další pomoci, podpory 
a služeb
 možnost společných setkání se zástupci ji-

ných služeb
 možnost společných konzultací s právníkem

Rok 2013 byl pro Poradenské středisko význam-
ný tím, že v  průběhu roku probíhaly přípravy 
k otevření nové pobočky poradny také v Kr-
nově, kde se dlouhodobě projevoval zvýšený 
zájem o tuto službu.

V roce 2013 jsme dále poskytovali kromě stan-
dardní nabídky klientům i terapeutické služby, 
abychom klientům poskytovali co nejkomplex-
nější pomoc při řešení jejich potíží. Terapeut 
úzce spolupracuje se sociálními pracovníky. 

V roce 2013 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 2013, stejně jako v předchozích letech, 
mělo Poradenské středisko 100% úspěšnost 
při schvalování návrhu na  oddlužení našich 
klientů soudem. 
Často poskytujeme konzultace se zaměřením 
na  rodinné soužití, zejména jeho vznik, zánik 
a vzájemná práva a povinnosti. Poskytujeme po-
moc při řešení rozvodu a poskytujeme pomoc 
s vypracováním podání v problematice rodinné-
ho soužití.

Dále lidé poradnu vyhledávali za účelem podpo-
ry při zvyšování finanční gramotnosti, pomoci 
s finančním plánováním a efektivním hospoda-
řením rodiny. Velký zájem u klientů zaznamená-
váme také o informovanost v oblasti uzavírá-
ní smluvních vztahů. 
Z  hlediska sociálně-právního poradenství jsou 
využívány služby zaměřené na  oblast bydlení 
(právní konzultace v  otázkách bydlení, pomoc 
při hledání odpovídajícího bydlení, zprostředko-
vání kontaktů na ubytovací zařízení atd.)

V roce 2013 jsme nejčastěji řešili tato témata:  

Principy poskytované služby

a) Autonomie rozhodování, respekt a rovno-
cenný vztah
Služby poradenského střediska jsou poskyto-
vány s respektem ke klientovi a spolupráce je 
založena na partnerském vztahu pracovníka 
a klienta. Klient je chápán jako aktivní part-
ner, pracovník jeho aktivitu a  kompetence 
podporuje, jeho cílem je zplnomocnění kli-
enta. Podporujeme samostatné rozhodování 
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 informacemi 
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, 
politické příslušnosti, názorové orientace, 
sociálního statusu apod. Pomoc je posky-
tována bez předpojatosti a zaujatosti.

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

d)  Bezplatnost 
Všechny naše služby jsou bezplatné.

Spolupracující subjekty: 

V  roce 2013 jsme nadále spolupracovali 
s mnoha organizacemi a institucemi v Morav-
skoslezském kraji, které nám pomohly zefek-
tivnit naše služby ve vztahu ke klientům, učinit 
je dostupnější a nabídnout jim komplexnější 
podporu a  pomoc prostřednictvím síťování. 
V  tomto roce jsme spolupracovali zejména 
s  následujícími institucemi a  organizacemi: 
Fondem ohrožených dětí, pobočkou Opava 
a Krnov a AMT centrem Opava a Krnov, Porad-
nou pro rodinu, manželství a mezilidské vzta-
hy Opava, Poradnou při finanční tísni v  Os-
travě, Občanskou poradnou Charity Opava, 
Psychiatrickou nemocnicí v  Opavě, Úřadem 
práce Opava, Magistrátem města Opavy, Poli-
cií ČR, Armádou Spásy ČR -  Azylovým domem 
pro matky s dětmi Opava, Elimem Opava, Ka-
firou Opava, SVP Opava, Městským úřadem 
v Krnově a Vítkově,  o.s. Vzájemné soužití Os-
trava, Armádou spásy v  Krnově a  Slezskou 
diakonií Krnov (Sociální asistence) a  Bruntál 
(Elpis). Všem organizacím děkujeme. 

1.1.4 PORADENSKÉ STŘEDISKO EUROTOPIA
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Alternativa – GG OPVK – Moravskoslezský 
kraj – Výzva č. 3 pro GP – oblast podpory 3.2. 
Projekt je spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem a  státním rozpočtem České 
republiky.

Hurá do školy – Pomozte dětem! (NROS)

Alternativa – podané ruce III – Nadační 
fond Albert

Individuální projekt – Podpora sociálních 
služeb v  sociálně vyloučených lokalitách 
MSK II – Operační program Lidské zdroje a za-
městnanost, oblast podpory 3.2

Individuální projekt – Optimalizace sítě slu-
žeb sociální prevence v  Moravskoslezském 
kraji – Operační program Lidské zdroje a za-
městnanost, oblast podpory 3.1

Probační program K2 – Moravskoslezský 
kraj (Program na podporu neinvestičních ak-
tivit z oblasti prevence kriminality)

Můžeme jít dál – Moravskoslezský kraj (Pro-
gram rozvoje sociálních služeb)

Výchovou k  toleranci – Moravskoslezský 
kraj (Program podpory aktivit příslušníků ná-
rodnostních menšin)

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

NZDM Modrá kočka, PS Eurotopia – Morav-
skoslezský kraj (Program podpory financová-
ní běžných výdajů souvisejících s poskytová-
ním sociálních služeb)

Můžeme jít dál – Arcelor Mittal

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

Žijeme tu společně – MŠMT ČR (Program 
na podporu integrace romské komunity)

ALTERNATIVA – Podané ruce – Úřad vlády 
ČR (Prevence sociálního vyloučení a  komu-
nitní práce pro rok 2013)

Všichni máme šanci – Statutární město Opa-
va (Mimořádná dotace – podpora kulturních 
akcí ve městě)

MPSV – dotace na  poskytování sociálních 
služeb

Město Krnov – dotace na poskytování soci-
álních služeb

Statutární město Opava – dotace na posky-
tování sociálních 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 Evropským 
sociálním fondem a  státním rozpočtem 
České republiky. Projektové aktivity byly re-
alizovány v Moravskoslezském kraji, zejména 
na Opavsku, Krnovsku a Ostravsku. 

Hlavním záměrem projektu bylo zlepšit klí-
čové profesní znalosti a  dovednosti soci-
álních pracovníků, kteří pracují v  oblasti 
práce s rodinou, dětmi a mládeží prostřed-
nictvím komplexní nabídky vzdělávání. 
V průběhu jarních měsíců roku 2013 jsme 
začali s  pilotážemi vzdělávacích modulů 
a  interaktivních seminářů. Celkem bylo 
v  průběhu projektu realizováno 17 vzdě-
lávacích modulů a 4 interaktivní semináře – 
workshopy.  O všechny nabízené kurzy jsme 
zaznamenali velký zájem ze strany pracovní-
ků z  různých koutů Moravskoslezského kra-
je. Pracovníci, kteří pracují s rodinami, dětmi 
a mládeží si například formou modelových si-
tuací mohli procvičit a zlepšit své komunikač-
ní schopnosti, zaměřovali jsme se na aplikaci 

přístupů a  metod sociální práce s  rodinou 
v praxi (např. systemického přístupu, úkolo-
vě orientovaného přístupu, teorie modelu 
růstu). Pracovníci se zefektivnili v dovednos-
tech z  oblasti fundraisingu, prohloubili své 
znalosti o romských rodinách, měli možnost 
reflektovat vlastní předsudky a  absolvovali 
i  řadu právních kurzů. Přidanou hodnotou 
všech pilotáží byla dle slov účastníků mož-
nost sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe 
s ostatními kolegy a sebezkušenostní zamě-
ření vzdělávání. 

V  rámci projektu jsme, kromě konference, 
jejímž záměrem je výměna zkušeností a  in-
formací mezi odborníky působícími v oblasti 
sociální práce s rodinami, dále vytvořili sbor-
ník odborných statí. 

Spolupracovali jsme s  řadou lektorů vzdě-
lávacích kurzů (Mgr.  Petrou Večerkovou, 
Mgr.  Hanou Sobkovou, Ph.D., Mgr.  Ivanem 
Olšovcem, Mgr. Vladimírou Klíčovou, Mgr. Di-
tou Tenglerovou, Tomášem Veleckým) a  řa-
dou přispěvatelů, kteří se podíleli na realizaci 
konference (doc.  PhDr.  Alicí Gojovou, Ph.D., 
Mgr. Vendulou Gojovou, Ph.D., Mgr.  Juditou 
Kachlovou, Mgr. Bc. Šárkou Holowczákovou, 
Mgr. Janou Kašpárkovou, Mgr. Robinem Brzo-
bohatým, Mgr. Gabrielou Jurášková, Bc. Sabi-
nou Novákovou).  Všem děkujeme za profesi-
onalitu a spolupráci. 

Více informací o  projektu naleznete 
na  http://www.opava.eurotopia.cz/in-
dex-alternativa.php.

1.2  PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013
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projektu bylo přispět k  prevenci rasismu 
a xenofobie prostřednictvím podpory mul-
tikulturní výchovy ve  školách v  regionech 
Opava a Krnov. 

Žáci se díky projektu naučili lépe oriento-
vat v  multikulturní společnosti, naučili se 
chovat a  jednat v  souladu s  principy rov-
nosti, tolerance a  respektu, seznámili se 
s  různými pojmy multikulturní výchovy, 
vytvořili si pozitivní postoje a návyky, do-
káží lépe čelit projevům intolerance a dis-
kriminace, naučili se potlačit vlastní před-
sudky a stereotypy.

Do projektu bylo zapojeno 146 dětí a mla-
dých lidí a  celkem 11 pedagogických 
pracovníků. Připravili jsme po stránce ob-
sahové, materiální a  organizační 4 dvou-
-tříhodinové semináře, které jsme sesta-
vili interaktivní formou, jejich součástí byla 
krátká přednáška, vzájemná diskuze a  in-
teraktivní hry. Důležitou součástí progra-
mů bylo zapojení a  přímá spolupráce se 
zástupcem z  řad Romů, se kterými orga-
nizace již spolupracuje. Zrealizovali jsme 
celkem 10 interaktivních seminářů. 

Projekt „ALTERNATIVA – Podané ruce“

Cílem projektu byla prevence sociálního 
vyloučení sociálně znevýhodněných rodin 
prostřednictvím terénní sociální práce, po-
skytování poradenství a aktivit směřujících 
k podpoře školní úspěšnosti sociálně a kul-
turně znevýhodněných dětí. Naší cílovou 
skupinou byly děti ze sociálně a  kulturně 
znevýhodněného prostředí, zejména rom-
ské děti a  mládež ve  věku od  3 do  18 let, 
v projektu jsme dále spolupracovali s rodi-
či těchto dětí. 

Terénní práce a poradenství 
Aktivitu realizoval terénní pracovník 
ve  spolupráci se sociálním pracovníkem 
a právníkem. 

Zajištění spolupráce s rodinami 
Realizovali jsme společné aktivity pro 
rodiče s  dětmi – volnočasové aktivity. 
Umožnili jsme dětem a  rodičům společné 
trávení volného času, posílili tak kompeten-
ce rodiny k  rozvíjení potenciálu dětí, naším 
záměrem byla také prevence rizikových pro-
jevů chování. V rámci projektu jsme uskuteč-
nili společnou aktivitu rodičů a dětí vždy 1x 
měsíčně (jednalo se o výlety, příměstský 
tábor, kuchařské okénko, výtvarné ate-
liéry).  

Realizovali jsme taneční kroužek – přímo 
v  lokalitě (prostor na  ZŠ v  Kylešovicích), 

Projekt „Žijeme tu společně“ 

Hlavním záměrem projektu bylo posílení 
rovných příležitostí při vzdělávání rom-
ských dětí v regionu Opava. Díky projektu 
se zvýšila účast dětí ohrožených sociálním 
znevýhodněním v předškolním vzdělávání. 
Některé děti navštěvující Klub včasné 
péče bylo úspěšně přijato na  základní 
školy, další děti prozatím nedosáhlo věku 
potřebného pro přijetí na  základní školy, 
a tedy Klub včasné péče nadále navštěvují. 
Projekt zajistil zvýšení informovanosti ro-
dičů. 

Terénní program
Terénní program byl specificky zaměřen 
na zvyšování účasti dětí z cílových skupin 
v  předškolním vzdělávání a  byl zaměřen 
na rodinu, kterou vnímáme jako organický 
celek. Terénní program byl realizován te-
rénním pracovníkem, který přímo pracoval 
s  rodinami v  místě, kde žijí, pomáhal jim 
formou poradenství a konzultací s problé-
my, kterým rodiny čelily.  

Včasná péče
Hlavním cílem včasné péče bylo zvýšení při-
pravenosti dětí z cílových skupin na úspěš-
né zahájení školní docházky. 

Pětidenní ozdravný pobyt pro děti
Pobytu se zúčastnilo 14 dětí z  cílových 
skupin. Aktivita vycházela z  dobré praxe 
z  uplynulého období, kdy byla realizována 
a setkala se s ohlasem mezi rodiči dětí, které 
se pobytu účastnily, a dále mezi pracovníky 
OSPOD v  Opavě, které mají mnohé z  rodin 
v péči. 

Pobyt s  názvem „Se Čtyřlístkem do  pohád-
ky“ tematicky zaměřený na  dobrodružství 
čtveřice postaviček z tradičního českého ko-
miksu byl určen dětem z Klubu včasné péče 
a  dětem zapojeným do  projektu v  rámci 
terénní práce v  rodinách. Proběhl v  termí-
nu od  3. do  7. června 2013 na  turistické 
základně v Kamence u Oder. Cílem aktivity 
bylo umožnit dětem pobyt v přírodě, navá-
zat na celoroční komplexní výchovně vzdě-
lávací program, kterého se děti účastnily, 
dále posílit jejich samostatnost a spolupráci 
ve skupině. Důraz byl kladen na seznámení 
dětí se zdravým životním stylem – pohyb, 
režim, stravování, relaxaci. 

Projekt „Výchovou k toleranci“ 

Aktivity projektu jsme zaměřili na podpo-
ru multikulturní výchovy a na vytváření 
inkluzivního prostředí ve  školách. Pro-
jekt pomáhá vést žáky k  úctě vůči jiným 
národnostem, k  toleranci, k  vytváření kul-
turního a  morálního rámce a  seznamuje 
žáky se základními principy soužití. Cílem 
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kroužek vedla romská maminka s facilitací 
naší organizace. Do aktivity bylo zapojeno 
12 dětí a 5 maminek, které se pravidelně 
setkávají každou středu. Děti z kroužku již 
vystupovaly na několika veřejných akcích, 
například v dubnu 2013 na Dni Země orga-
nizovaném Městem Opava, v květnu 2013 
na Taneční přehlídce realizované EUROTO-
PIÍ, kde se zúčastnilo přes 100 dětí z celé-
ho Moravskoslezského kraje a  v  listopadu 
2013 na  Pěvecké a  výtvarné soutěži pro 
cca 100 dětí z Moravskoslezského kraje. 

Zajištění systematického doučování 
dětí a  jejich přípravy na  vyučování. Na-
bízeli jsme vzdělávací podporu pro žáky, 
kteří nemají podporující domácí prostředí, 
kdy jejich rodiče z různých důvodů nemo-
hou dětem poskytnout pomoc při vzdělá-
vání - formou doučování a  provázení stu-
denty. Doučování provádělo 8 studentů 
VŠ, byli v úzké spolupráci s 10 základními 
školami a  jejich činnost byla propojena 
s terénní sociální prací. Do doučování bylo 
zapojeno 37 dětí. 

Klub včasné péče a  zvýšení motivace 
rodičů k  zahájení školní docházky dětí 
v běžné škole - ve spolupráci se ZŠ Šrám-
kova jsme realizovali klub Koťátko, kte-
rý je určen pro předškolní děti, zejména 
ve věku 5-7 let ze sociokulturně znevýhod-
něného prostředí a děti z rodin, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením. Do klubu 
pravidelně docházelo 12 dětí. 

Projekt „Preventivní programy 
Opavsko a Krnovsko“

Hlavním záměrem projektu je vytvoře-
ní a  realizace systémových a  dlouhodo-
bých komplexních programů zaměřených 
na  předcházení rizikového chování u  dětí 
a mládeže v regionech Opava a Krnov. 

Projekt byl realizován od  září roku 2012, 
probíhala jednání se školami, nastavení 
a  uzavření 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 zapoji-
lo 7 škol (6 ZŠ a  1 SOU), se školami byly 
uzavřeny kontrakty, bylo realizováno 18 
programů (5 programů ve  2hodinových 
blocích, 13 programů ve  4-hodinových 
blocích).

2) Vzdělávací a sebezkušenostní progra-
my 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, vy-
hýbají se standardním formám organizo-
vané pomoci, dávají přednost pasivnímu 
trávení volného času, trávení volného času 
mimo domov nebo mají vyhraněný životní 
styl. Jedná se o skupiny dětí, které jsou více 
ohroženy rizikovými projevy chování. 

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 kluka“ 
- 2 programy, „Není tráva jako tráva“, „Face-
book“ - 2 programy. Programy byly vedeny 
interaktivní formou, doplněny praktický-
mi ukázkami, zapojením účastníků 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. 

Projekt „Probační program K2“

Program je zaměřen na  prevenci a  sni-
žování rizik opakování trestné činnos-
ti, zamezení delikvence. Posláním pro-
gramu je účinně pomoci mladým lidem, 
kteří se dostali do  problémů se zákonem. 
Program je zaměřen na  rozvoj sociál-
ních dovedností klienta, posilování jeho 
schopnosti přijímat společenská pravidla 
a  normy, zaměřuje se na  řešení konfliktů, 
podporuje sebepoznání klienta, vede ho 
k  převzetí odpovědnosti za  své chování, 
rozvíjí pracovní návyky a dovednosti, pod-
poruje schopnost trávit aktivně a  smyslu-
plně volný čas. Program je určen klientům 
ve věku 15 - 18 a 18 - 26 let. 

Realizace:
První cílovou skupinou jsou mladiství 
klienti, kteří spáchali provinění, trestný 
čin nebo čin jinak trestný, v programu jsou 

zařazeni i  klienti s  opakovanou méně zá-
važnou trestnou činností, s dlouhodobými 
výchovnými problémy závažného charak-
teru, klienti v  péči kurátorů pro mládež. 
Do programu bylo v roce 2013 zařazeno 10 
mladistvých klientů ve  věku 15 - 18 let, 
z toho 4 dívky a 6 chlapců. 

Druhou cílovou skupinou byli mladí do-
spělí do 26 let, kteří měli účast na resoci-
alizačních aktivitách zahrnutou v  probač-
ním plánu. Do  programu bylo zařazeno 5 
klientů ve věku 18 - 26 let, z  toho 1 žena 
a 4 muži. V  rámci programu bylo s klienty 
obou cílových skupin v přímé práci realizo-
váno 148 intervencí.
Program byl realizován jako individuální 
práce vyškoleného pracovníka - poradce 
zahrnující sociální poradenství a  psycho-
terapeutickou podporu a konzultace s ro-
dinnými příslušníky. V  rámci programu 
bylo zapojeno 9 rodinných příslušníků, 
jednalo se především o  rodiče klientů, 
u  mladých dospělých byli zapojeni také 
partneři. S  rodinnými příslušníky bylo 
v  rámci programu realizováno 37 inter-
vencí. Činnost pracovníka - poradce pro-
bíhala pod pravidelnou supervizí.   
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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 a naplňování 
Akčního plánu Strategie integrace romské 
komunity Moravskoslezského kraje na ob-
dobí 2011 – 2014 a tvorbě návazné Stra-
tegie- zástupkyně organizace je vedoucí 
skupiny.

 Členství v  pracovních skupinách v  rámci 
komunitního plánování sociálních služeb 
města Opavy - skupina Děti, mládež, rodi-
na, skupina Osoby se specifickými sociál-
ními problémy a vedení pracovní skupiny 
Osoby se sociokulturním znevýhodně-
ním.

 Členství v  pracovních skupinách v  rámci 
komunitního plánování města Krnova - 
skupina Obtížné životní situace, vedení 
skupiny Děti, mládež, rodina.

 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

Ing. Petr Smékal

Mgr. Pavlína Mattesová

Bc. Monika Míšová

STATUTÁRNÍ ORGÁN - ŘEDITEL

Mgr. Petra Večerková

DOZORČÍ RADA

Mgr. Robert Foldyna

Mgr. Terezie Štokrová

Jaroslav Kytlica
Ekonomika a účetnictví:  
Barbora Brhelová
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Rozvaha

AKTIVA 574 tis.

Pohl. za upsaný zákl. kapitál 0

Dlouhodobý majetek 0

Dlouhodobý nehmotný maj. 0

Dlouhodobý hmotný maj. 0

Dlouhodobý finanční maj. 0

Oběžná aktiva 574 tis.

Zásoby 0

Dlouhodobé pohledávky 0

Krátkodobé pohledávky 71 tis.

Krátkodobý finanční maj. 503 tis.

Časové rozlišení 0

 

PASIVA 574 tis.

Vlastní kapitál  -64 tis.

Základní kapitál 0

Kapitálové fondy 0

Rezervní fond, fondy ze zisku 0

Výsl. hospodaření min. let  -107 tis.

Výsl. hospodaření běžného úč. 43 tis.

Cizí zdroje 638 tis.

Rezervy 0

Dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky 638 tis.

Bankovní úvěry a výpomoci 0

Časové rozlišení  0 

1.6 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

NZDM CARAVAN
 Počet klientů – 118    

 Počet kontaktů – 1756  

Návazné aktivity NZDM Caravan: 
Pobyty NZDM Caravan
 Počet pobytů – 4

 Počet dětí – 36

Doučování
 Počet klientů – 11

PORADENSKÉ STŘEDISKO
EUROTOPIA
 Počet klientů – 253

 

NZDM KLUB MODRÁ KOČKA
 Počet otevíracích dní – 140

 Počet pořádaných akcí – 76

 Počet kontaktů – 2732

 Počet klientů – 174

Návazné aktivity Klubu Modrá kočka:
 Počet výtvarných ateliérů  – 13, počet 

kontaktů 73

 Počet diskusních klubů a preventivních 
programů – 10, počet kontaktů 66

 Počet filmových klubů – 7, počet kontak-
tů 43

 Počet vědomostních nebo sportovních 
turnajů, soutěžních akcí – 3, počet kon-
taktů 20

 Počet akcí „Spaní v klubu“ – 5, počet 
kontaktů 41

 Výlety s Modrou kočkou – 7, počet kon-
taktů 76 

 Karnevaly v MK a zábavná odpoledne 
plná her – 5, počet kontaktů 55

 Exkurze a exhibice – 2, počet kontaktů 27

 Kočkoshop – 4, počet kontaktů 22

 Kuchařské okénko – 9, počet kontaktů 70

Taneční přehlídka V. 
 Počet dětí – 125

Pěvecká a výtvarná soutěž 

 Počet dětí – 110

Pobyty a příměstské tábory  

 Počet pobytů – 1

 Počet příměstských táborů – 2

 Počet dětí – 82

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 
RODINY S DĚTMI (SAS)

Doučování
 Počet klientů – 37

 Počet doučujících – 8 vysokoškolských 
studentů 

 Počet zapojených škol – 10 ZŠ, 2 SŠ + 
Středisko výchovné péče

Terénní sociální práce s rodinou
 Počet rodin – 34

Návazné aktivity SAS: 
Klub Koťátko
 Počet dětí – 17  

 Počet rodičů – 9

 Počet návazných akcí – 1 

Výchovně vzdělávací programy
 Počet dětí – 310

 Počet programů – 19

 Počet škol – 5

Taneční kroužek
 Počet klientů – 12

1.5 POČTY AKCÍ A KLIENTŮ V ROCE 2013
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Zdroje financování 2013

Přehled  zaměstnanců v roce 2013

Hlavní pracovní poměr 4 zaměstnanci

Dohody o pracovní činnosti 4 zaměstnanci

Dohody o provedení práce 36 zaměstnanců

Dobrovolníci 5
 

MPSV  
15% 

Statutární město 
Opava 
10% 

MSK 
6% 

Úřad vlády 
6% 

IP 
24% 

Sponzorské dary 
0% 

SMO-OSPOD 
1% 

Nadace  
6% 

Účastnické 
poplatky 

3% 

Město Krnov 
3% 

MŠMT 
7% 

OPVK 
16% 

Ostatní příjmy 
3% 

MPSV  Statutární město Opava MSK 
Úřad vlády IP Sponzorské dary 
SMO-OSPOD Nadace  Účastnické poplatky 
Město Krnov MŠMT OPVK 
Ostatní příjmy 

Graf: Zdroje financování 2013Výsledovka
NÁKLADY 4 686 tis.
Spotřeba materiálu 306 tis.
   – evidovaný materiál 110 tis.
   – kancelářské potřeby 55 tis.
   – sportovní a výtvarný materiál 53 tis.
   – potraviny pro účastníky akcí 82 tis.
   – ostatní (údržba, čist. prostř., …) 6 tis.
Spotřeba energií 152 tis.
   – plyn, teplo 92 tis.
   – elektřina 22 tis.
   – vodné, stočné 23 tis.
   – ostatí (komíny, odvoz odpadu, úklid, kotelna) 15 tis.
Opravy a udržování 46 tis.
Služby 1 219 tis.
   – cestovné 82 tis.
   – kopírování, tisk, fotopráce, propagace 28 tis.
   – vzdělávání 25 tis.
   – spoje (telefonní poplatky, poštovné, internet) 102 tis.
   – lektorné, poradenství, administrace, audit apod. 298 tis.
   – náklady OPVK partnera 360 tis.
   – nájemné 260 tis.
   – ostatní služby (vstupné, pojištění, provize apod.) 64 tis.
Mzdové náklady 2 924 tis.
   – mzdy 967 tis.
   – ostatní osobní náklady 1 376 tis.
   – odvody soc. a zdrav. pojištění 540 tis.
   – zákonné soc. náklady (stravenky) 41 tis.
Daně a poplatky 24 tis.
   – správní poplatky 9 tis.
   – bankovní poplatky 12 tis.
   – úroky z půjček 3 tis.
Ostatní náklady 15 tis.
VÝNOSY 4 729 tis.
Příjmy za činnost 4707 tis.
   – účastnické poplatky 123 tis.
   – dotace 2 229 tis.
   – vlastní činnost 23 tis.
   – evropské strukturální fondy, IP, OPVK 1 898 tis.
   – od organizací 434 tis.
Přijaté úroky 0 tis.
Sponzorské dary 22 tis.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZISK 43 tis.
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Seznam sponzorů

Finanční dary:
Hartmann Marian
Brhelová Barbora

Hmotné dary:
Optys s.r.o.
Ostroj a.s.
SVUS Pharma a.s.
ABEL Computer s.r.o
Regionální rada regionu soudružnosti Moravskoslezsko
Lanex a.s.



V minulém roce se nám podařilo mnoho zají-
mavých aktivit. Kromě úspěšné realizace pro-
jektu OPVK „Alternativa“, který byl financován 
z Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu ČR, zaměřeného na vzdělávání sociálních 
pracovníků, jsme získali podporu od  několika 
nových donorů, započali jsme přípravné práce 
na rozšíření našich stávajících služeb (například 
otevření Poradenského střediska v Krnově a re-
alizace víkendového pobytu pro děti pěstounů) 
a podpořili stabilizaci finančního zajištění orga-
nizace. Také jsme se zapojili do několika nově 
utvořených pracovních skupin, vážíme si spo-
lupráce s ostatními neziskovými organizacemi 
a státními institucemi a  také s Agenturou pro 
sociální začleňování. 

Na  tyto aktivity bychom v  roce 2014 rádi na-
vázali a dále je rozvíjeli. Nicméně to by nebylo 
možné, aniž abychom dlouhodobě nepracovali 
na základním cíli, kterým je udržení a stabiliza-
ce poskytovaných sociálních služeb a  progra-
mů. Jako nezbytné zde považujeme činnosti 
spojené se zvyšováním kvality služeb a progra-
mů – kvalitní personální obsazení, podpora 
pracovních týmů formou supervize, intervize, 
vzdělávání pracovníků a  další propracování 
standardů kvality sociálních služeb. 

V  roce 2014 bychom se rádi dále zaměřovali 
na nové výzvy v rámci projektů, jejichž realizace 
je pro naše týmy vítaným obohacením a přináší 
nové zkušenosti. Od počátku roku bude otevře-
no Poradenské středisko v Krnově, které naváže 
na  úspěšnou realizaci služby v  Opavě včetně 
bezplatného právního poradenství. I  v  roce 
2014 budeme realizovat Individuální projekty 

MSK financované z Evropského sociálního fon-
du a státního rozpočtu ČR zaměřené na Opavu 
a Krnov. 

Důležitou součástí našich aktivit jsou různo-
rodé akreditované programy, v  roce 2014 se 
zaměříme na Akreditaci Probačního programu 
K2 (MS) a  programů zaměřených na  prevenci 
sociálně patologických jevů u  dětí a  mládeže 
(MŠMT). Také budeme realizovat dlouhodobý 
záměr a  požádáme o  akreditaci našich vzdě-
lávacích programů pro sociální pracovníky 
(MPSV). Chtěli bychom pokračovat ve  spolu-
práci se školami v  rámci programů pro školní 
kolektivy, o  které je stále velký zájem, a  dále 
rozvíjet aktivity pro děti pěstounů v rámci reali-
zovaných víkendových seminářů pro pěstouny 
(ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí). 

V ohledem na změny legislativy (nový Občan-
ský zákoník) připravíme v  roce 2014 změny 
v  organizaci s  ní související. Budeme nadále 
pokračovat v zapojení v pracovních skupinách 
komunitního plánování měst a pracovní skupi-
ně zaměřené na naplňování Strategie integrace 
romské komunity v Moravskoslezském kraji.   

I nadále se v roce 2014 budeme věnovat zajiš-
tění kvalitního fundraisingu a  prezentace or-
ganizace. Specificky bychom se chtěli zaměřit 
na  spolupráci s  nadačními fondy a  firemními 
dárci. Také v  roce 2014 budeme pokračovat 
v dlouhodobých projektech, které v regionech 
nabízíme a které již mají svoji tradici – jako na-
příklad kulturní akce romských dětí směřované 
k  veřejnosti nebo organizování regionálních 
soutěží a přehlídek – soutěž ve zpěvu, taneční 
přehlídka a výtvarná soutěž.

1.7 HODNOCENÍ ROKU 2013 A CÍLE NA ROK 2014

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 a Krnově

 Moravskoslezský kraj

 Středisko výchovné péče Opava a Krnov

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilid-
ské vztahy Opava

 Občanská poradna Charity Opava

 Psychiatrická nemocnice v Opavě

 Armáda spásy ČR v Opavě a Krnově

 Elim Opava

 Kafira Opava

 Městský úřad v Krnově

 Městský úřad ve Vítkově

 Magistrát města Opavy

 Poradna při finanční tísni v Ostravě

 o.s. Vzájemné soužití Ostrava

 Slezská diakonie Krnov a Bruntál

 Policie ČR

 KKC „Pod slunečníkem“ v Opavě

 Centrum inkluze Opava

 Probační a mediační služba

 DC Čtyřlístek v Opavě

 Econnect

 Klokánek při FOD Dolní Benešov

 Základní škola náměstí Jana Zajíce Vítkov

 Základní škola Komenského Vítkov

 Základní škola Vrchní Opava

 Základní škola T. G. Masaryka Opava

 Základní škola Mařádkova Opava

 Základní škola Dvořákovy sady Opava

 Základní škola Otická Opava

 Základní škola Opava Kylešovice

 Základní škola Boženy Němcové Opava

 Základní škola Šrámkova Opava

 Základní škola E. Beneše Opava

 ZŠ Mladecko

 ZŠ Kobeřice

 SOU Stavební Opava

 Obchodní akademie a Střední odborná 
škola logistická, Opava

 Dětský domov Melč

 Dětský domov Opava

 Dětský domov Lichnov

Všem organizacím děkujeme. 

1.8 SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE
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EU – Evropský sociální fond

Úřad vlády ČR

Statutární město Opava

Regionální rada 
Moravskoslezsko

Lanex a.s.

Plynoservis Marian 
Hartmann

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

Česká televize a Nadace 
rozvoje občanské společnosti 

Město Krnov

ABEL–Computer s.r.o.

SVUS Pharma a.s.

Opavská kulturní 
organizace

 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

Moravskoslezský kraj

Nadační fond Albert

OPTYS, spol. s r.o.

OSTROJ a.s.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

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 2014

Doprovodné fotografie mají pouze dokumentární charakter 

a jsou použity se svolením klientů. 
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