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Kontaktní údaje a organizační struktura

CENTROM, občanské sdružení
Sirotčí 765/45a
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 69610371
bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú. 1660983369/0800
Reg. u MVČR č.j. VS/1-1/40548/99-R ze dne 24. 6. 1999
Sociální bydlení CENTROM, org. j.
Sirotčí 765/45a
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 22765671
bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú. 2628651369/0800
Reg. u MVČR 2/2010-3703/E ze dne 31. 10. 2011
Realizace projektů a aktivit:
Sirotčí 692/45
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel: 599 526 051
Pátova 655/2
716 00 Ostrava – Radvanice
tel: 596 240 496
e-mail: centrom@centrom.cz
webové stránky: www.centrom.cz

Statutární zástupci
Předseda řídícího výboru: Jan Houdek
Místopředsedkyně řídícího výboru, ředitelka organizace: Mgr. Ivana Nesétová
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CENTROM, občanské sdružení
Poslání organizace
Občanské sdružení CENTROM poskytuje podporu a pomoc jednotlivcům a rodinám, které se
ocitly v sociálně nepříznivé situaci, při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Cílem je podporovat klienta v samostatném a aktivním
řešení jeho sociální situace.

Cílová skupina
Jednotlivci a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených, převážně romských, komunitách.

Územní působnost organizace
Území statutárního města Ostravy, především městské obvody Vítkovice, Radvanice a
Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz a v první části roku 2012 i Slezská Ostrava.
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Historie organizace

Vznik organizace

1999

2000

Zapojení členů organizace do
vytváření Komunitního plánu
Statutárního města Ostravy.

2002

2004

Zahájení projektu „Bydlení
s doprovodným sociálním
programem“.

Otevření pobočky v Ostravě –
Radvanicích.
Práce na zkvalitňování
poskytovaných sociálních služeb.
Odkoupení domu na Sirotčí 45a.

2007

Zprovoznění Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež a
Specializované mateřinky.

Rozšíření počtu bytů určených pro
realizaci Bydlení s doprovodným
sociálním programem.

2009

2010

2011

Pokračování úspěšné realizace
projektů financovaných z EU.

Posílení personální kapacity o členy
se zkušenostmi s přípravou a
řízením projektů financovaných z
fondů Evropské unie a státního
rozpočtu.

2005

2006
Realizace rekvalifikačního kurzu
pro terénní pracovníky a následné
zaměstnání 6ti úspěšných
absolventů tohoto kurzu
v organizaci.

Realizace prvních aktivit pro romské
děti.

Zahájení procesu transformace
Specializované mateřinky na
Středisko pro rodiny s předškolními
dětmi.

2012
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Aktivity organizace v roce 2012

Aktivity organizace začínají u předškolních dětí v rámci středisek pro rodiny s předškolními
dětmi a terénní práce. Pokračují prací se školními dětmi a mládeží v nízkoprahových
zařízeních pro děti a mládež, prací s dospělými v rámci odborného sociálního poradenství a
završují se působením na rodinu jako celek v programu bydlení s doprovodným sociálním
programem.
Komplexnost působení na rodinu je podle nás základním předpokladem naplnění hlavních
cílů:
-

-

-

-

posílení schopnosti rodin udržet si bydlení v nájemním vztahu (sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství),
vybudování schopnosti rodin získat a následně si udržet bydlení v nájemním
vztahu (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální
poradenství),
vybudování schopnosti předškolních dětí z cílové skupiny absolvovat proces
vzdělávání v základním školství (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
– střediska pro rodiny s předškolními dětmi, „specializovaná školka“*),
posílení schopnosti školních dětí z cílové skupiny absolvovat proces vzdělávání
v základním školství a zvýšit jejich vyhlídky na získání dalšího vzdělání jako
předpokladu zaměstnatelnosti (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
odborné sociální poradenství)
zvýšení způsobilosti cílové skupiny k jednání s úřady a bezproblémovému
styku s majoritou (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné
sociální poradenství).

*

Protože po ukončení činnosti „specializované mateřinky“ v roce 2011 přetrvávaly
požadavky rodičů na zajištění provozu obdobné služby, začala od počátku roku 2012
fungovat tzv. „specializovaná školka“ – jedná se o zařízení určené pro předškolní děti, které
je v provozu v pondělí a úterý v Ostravě – Vítkovicích a ve středu a ve čtvrtek v Ostravě –
Radvanicích. Děti (v ideálním případě i se svými rodiči) zde mohou strávit dopoledne a
věnovat se pod dohledem pedagogického pracovníka nejrůznějším rozvojovým činnostem.
Jedná se o projektovou aktivitu, nikoliv o sociální službu.
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Přehled projektů realizovaných v roce 2012
a) Projekty finančně podpořené z prostředků statutárního města Ostravy:

Statutární město Ostrava podpořilo v roce 2012 provoz následujících tří sociálních služeb uvedenými
částkami:
1. CENTROM, o.s.- bydlení s doprovodným sociálním programem
Poskytnutá dotace:

600.000,- Kč

2. CENTROM, o.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice
Poskytnutá dotace:

210.000,- Kč

3. Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice
Poskytnutá dotace:

200.000,- Kč

4. Ověření komplexního přístupu CENTROM
Poskytnutá dotace:

180.000,- Kč

Všechny tyto projekty byly realizovány od ledna do prosince roku 2012 a obdržené finance byly
použity zejména na úhradu mezd pro pracovníky poskytující sociální služby.
Statutární město Ostrava organizaci rovněž poskytlo dotaci ve výši 180.000,- Kč na financování
přepracování stavební projektové dokumentace do IOP, nové zpracování žádosti včetně investičního
záměru a dalších příloh do IOP, podání žádosti o podporu sociálního podniku do IOP a OP LZZ a
podání žádosti o podporu projektu podporovaného zaměstnávání do OP LZZ. Projekt nesl název
Ověření komplexního přístupu CENTROM a byl realizován v období od června do prosince roku 2012.

b) Projekty finančně podpořené z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo organizaci v roce 2012 dotací z kapitoly 313 státního
rozpočtu ve výši 1.746.126,- Kč. Obdržené prostředky byly určeny k financování provozu
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Vítkovicích a v Radvanicích, Střediska pro rodiny
s předškolními dětmi ve Vítkovicích, Odborného sociálního poradenství ve Vítkovicích a Bydlení
s doprovodným sociálním programem.
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c) Projekty finančně podpořené z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky

Následující projekty byly/jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
1. Kvalifikační kurz PSS VL
Evidenční číslo projektu:

CZ.1.04/3.2.01/19.00229

Doba realizace projektu:

duben 2011 - leden 2012

Poskytnutá dotace:

1. 368.033,- Kč

Podstatou projektu bylo proto zkoncipování, akreditace a realizace kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách činné v sociálně vyloučených lokalitách. Cílovou skupinou byli
pracovníci v sociálních službách poskytovatelů ambulantních služeb ve vyloučených lokalitách a
osoby, které měly zájem na těchto místech pracovat.

Větší část projektu byla realizována již v roce

2011, v lednu 2012 proběhlo několik posledních výukových dní akreditovaného vzdělávacího
programu v městech Most a Roudnice nad Labem a ústní a písemná závěrečná zkouška v rámci
tohoto programu.
2. Rozšíření kapacit a spektra služeb CENTROM
Evidenční číslo projektu:

CZ.1.04/3.2.01/19.00181

Doba realizace projektu:

listopad 2010 - prosinec 2012

Poskytnutá dotace:

4 710 796,00 Kč

Projekt zahrnoval 4 klíčové aktivity:
1. Rozšíření spektra aktivit programu - kampaň proti zadlužování a dluhové poradenství –
kampaň zahrnovala opakované vytváření, tisk a distribuci preventivně pojatých letáků, dále
probíhal kontinuální monitoring, aktivizace, osvětová činnost a základní sociální poradenství
terénního pracovníka a dluhové poradenství speciálně proškoleného sociálního pracovníka.
2. Rozšíření spektra aktivit programu - právní poradenství - aktivita částečně navazovala na
aktivitu 1 a byla zajišťována formou subdodávek právní kanceláře.
3. Činnost facilitátora a správce bytů zařazených v programu bydlení - tato aktivita zahrnovala
zajištění publicity programu u samospráv a privátních vlastníků bytů, jednání s nimi s cílem
zajištění dalších bytů k využití pro "tréninkové bydlení" cílové skupiny a poskytnutí
standardního nájemního bydlení úspěšným absolventům programu bydlení v bytech mimo
program. Facilitátor rovněž zajišťoval správu bytového fondu programu.
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4. Podporované zaměstnávání Romů při opravách a údržbě zařízení sociálních služeb předmětem aktivity bylo zaměstnat na tzv. "místech na zkoušku" nekvalifikované, případně
nízkokvalifikované Romy při opravách a údržbě prostor pro realizaci sociálních služeb
organizace, přilehlých veřejných prostranství, případně jiných objektů sloužících veřejnému
zájmu.
3. Řízení kvality poskytovaných registrovaných sociálních služeb v organizaci CENTROM II
Evidenční číslo projektu:

CZ.1.04/3.2.01/19.00182

Doba realizace projektu:

prosinec 2010 - únor 2012

Poskytnutá dotace:

1 241 997,20,- Kč

Podstatou projektu bylo zavádění procesu kvality a kontroly (hodnocení) poskytování sociálních
služeb a s tím související reorganizace řízení a podpora managementu. Díky projektu proběhly 4
rozvojové audity a 4 supervize sociálních služeb, jejichž výstupem bylo zhodnocení dosavadního
fungování a vykazování služeb a návrhy opatření směřujících k jejich zkvalitnění. Jednou
z projektových aktivit bylo také zpracování analýzy, která byla použita jako podklad pro
restrukturalizaci systému řízení organizace.
4. Dáme Vám šanci
Evidenční číslo projektu:

CZ.1.04/3.4.04/76.00254

Doba realizace projektu:

březen 2012 – prosinec 2013

Poskytnutá dotace:

7.993.794,- Kč

Cílovými skupinami projektu jsou ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace a ženy
vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. V rámci projektu
je cílovým skupinám poskytováno poradenství, možnost zvyšování kvalifikace a služby péče o dítě.
5. Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK

Jedná se o projekty zajišťující provoz služeb Bydlení s doprovodným sociálním programem a Středisko
pro rodiny s předškolními dětmi v Ostravě – Vítkovicích. Projekt je administrován Moravskoslezským
krajem.
Evidenční číslo projektu:

CZ.1.04/3.2.00/15.00008

Čísla smluv:

SAS/OV/02/2011 a SAS/OV/03/2011

Doba realizace projektu:

březen 2012 – prosinec 2013
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6. Veřejně prospěšné práce

Jedná se o Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu,
v roce 2012 byl příspěvek poskytnut na čtyři osoby (tři osoby byly podpořeny první 2 měsíce
roku, jedna osoba po dobu 3 měsíců)

d)

Evidenční číslo projektu:

CZ.1.04/2.1.00/03.00001

Poskytnutý příspěvek:

79.892,- Kč

Projekt podpořený nadací Open Society Fund

1. Včasná péče a předškolní výchova CENTROM
Evidenční číslo projektu:

10129/7

Doba realizace projektu:

leden 2012 – prosinec 2013

Poskytnutý dar:

171.241,- USD

Projekt byl zaměřen na rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cílem bylo zvýšit
motivaci romských rodičů a změnit jejich postoj ke vzdělání jejich dětí. Cílovou skupinou projektu byly
především romské rodiny s předškolními dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Ostravě.
Obsahem projektu bylo posílení kompetencí romských rodičů a jejich aktivní zapojení do včasné péče
a předškolní výchovy, vytvoření předpokladů pro začlenění dětí do běžných předškolních zařízení a
následně i systému základního školství.
e) Projekt podpořený nadací OKD

1. Nastartování sociálního programu CENTROM v Šumbarku
Evidenční číslo projektu:

1250001

Doba realizace projektu:

prosinec 2011 – duben 2012

Poskytnutý dar:

350.000,- Kč
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Záměrem bylo rozšířit aktivity organizace do lokality Havířov – Šumbark. Proto zde byly
zaregistrovány čtyři sociální služby a vybráni zaměstnanci, kteří měli v praxi služby realizovat.
V lokalitě po dobu realizace projektu působil pracovník, který mapoval terén a komunikoval s občany
o připravovaných službách. V březnu proběhla v Havířově informační beseda, na které byli obyvatelé
Šumbarku seznámeni s činností občanského sdružení a s jeho záměry v této lokalitě. Přestože i po
skončení projektu probíhala řada aktivit směřujících k zahájení provozu sociálních služeb, nakonec se
záměr naplnit nepodařilo. Důvodem bylo nepřidělení dotací ze strany MPSV, a tím tedy chybějící
finanční prostředky na provoz připravených a zaregistrovaných služeb.
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Sociální služby
Organizace poskytuje 7 samostatně zaregistrovaných sociálních služeb (jedna ze služeb je
poskytována v obou lokalitách pod jednou registrací, zbývajících 6 služeb je registrováno vždy zvlášť
pro Ostravu – Vítkovice a zvlášť pro Ostravu – Radvanice).
V Ostravě – Vítkovicích jsou poskytovány následující služby:
-

Bydlení s doprovodným sociálním programem
Služba je registrována pod identifikátorem 8799032, jedná se o sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi podle §65 Zákona o sociálních službách.

-

Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice
Služba je registrována pod identifikátorem 4688048, jedná se o sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi podle §65 Zákona o sociálních službách.

-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice
Služba je registrována pod identifikátorem 4049883, jedná se o nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež podle §62 Zákona o sociálních službách.

-

Poradna Vítkovice
Služba je registrována pod identifikátorem 8964874, jedná se o odborné sociální poradenství
podle §37 Zákona o sociálních službách.

V Ostravě – Radvanicích pak občanské sdružení CENTROM poskytuje tyto služby:
-

Bydlení s doprovodným sociálním programem
Služba je registrována pod identifikátorem 8799032, jedná se o sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi podle §65 Zákona o sociálních službách.

-

Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Radvanice
Služba je registrována pod identifikátorem 1506295, jedná se o sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi podle §65 Zákona o sociálních službách.

-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice
Služba je registrována pod identifikátorem 4598329, jedná se o nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež podle §62 Zákona o sociálních službách.

-

Poradna Radvanice
Služba je registrována pod identifikátorem 9888650, jedná se o odborné sociální poradenství
podle §37 Zákona o sociálních službách.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Středisko pro rodiny
s předškolními dětmi Vítkovice
Po inspekci, která proběhla v roce 2011 a po změnách, kterými služba v souvislosti s touto inspekcí
prošla, pokračoval v roce 2012 proces jejího ustalování a zkvalitňování.
Prvním krokem bylo provedení změny v personálním obsazení služby. Zatímco v minulosti službu vedl
pedagogický pracovník, v roce 2012 byl na vedoucí pozici přijat sociální pracovník. Tato změna
souvisela s celkovým odklonem od pedagogického pojetí služby. V průběhu roku pak došlo k úpravě
znění veřejného závazku a ke změnám některých vnitřních postupů a metodik.
Služba byla poskytována každý všední den od 8.00 do 14.00 hodin – od pondělí do čtvrtku terénně,
v pátek ambulantně.
Službu v praxi zajišťovaly dvě pracovnice. Při návštěvách
v domácnostech se zaměřovaly na práci s předškolním
dítětem, a to tak, aby mu pomohly připravit se na vstup do
základní školy.

Pracovnice si s sebou do rodin přinášely

vlastní pomůcky, pracovní listy a hry, které využívaly
k aktivitám

určeným

k rozvoji

smyslového

vnímání,

výslovnosti, společenského chování apod. Do všech aktivit se
zapojoval také alespoň jeden z rodičů dítěte. Viděl tak, jakým
způsobem pracovník s dítětem pracuje a ve většině případů
byl brzy schopen využívat rozvojové techniky a hry i bez
přítomnosti pracovníka.

S rodiči dětí pak pracovnice řešily nejrůznější záležitosti
sociálního charakteru (vysvětlovaly obsah dokumentů,
pomáhaly s řešením zadluženosti, mezilidských vztahů či
problémů v oblasti bydlení, poskytovaly doprovody).

Nejčastější cíle rodin zapojených do
služby:

 „Chci se naučit věnovat dětem.“,
 „Chci, aby moje dítě nastoupilo do
první třídy bez odkladu.“
 „Udržím si bydlení, které jsem pro
rodinu našla.“
 „Pravidelně splácím svůj dluh.“ „
 „Budu mít práci na plný úvazek.“
 „Děti chodí pravidelně do nultého
ročníku.“
 „Pořídím dětem potřeby do první
třídy.“
 „Najdu si vhodné a zdravé bydlení
pro svou rodinu.“
 „Dcera bude chodit do mateřské
školy

Každý pátek pak byla služba poskytována ambulantně tzv. klub byl určen opět rodičům s dětmi. První dva
měsíce byly páteční kluby věnovány hlavně výtvarným
aktivitám. Od března 2012 se rodiče s dětmi mohli v klubu zapojit do následujících aktivit:

Březen:

malování na hrníčky, pečení hrnkové buchty, návštěva loutkového divadla,
beseda s vedoucí Poradny při finanční tísni na téma „Jak se zbavit dluhů?“

Duben:

pečení velikonočního zajíčka a beránka, výroba šperků z bižuterního materiálu,
přednáška na téma sociálních dávek, výroba jarních girland do oken

Květen:

exkurze do základní školy Šalounovy, procházka do parku, výroba přání ke Dni matek,
výroba stojánků na tužky
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Červen:

oslava Dne dětí, maškarní bál, přednáška o zdravé výživě, výroba marcipánu

Červenec:

beseda na téma „Péče o ruce a nehty“, pečení pizzy

Srpen:

„burza“ (za docházku do pátečních klubů byly klientky odměňovány body, za které si
na burze mohly vybrat drobnosti do domácnosti či oblečení), vaření romských jídel,
zdobení svícnů, venkovní aktivity, výroba fotoalb

Září:

výroba ozdob z organzy, příprava pomazánek, výroba broží a ozdob do vlasů

Říjen:

přednáška na téma „Domácí násilí“, „věštecké dopoledne“ – základy numerologie a
čtení z kávové sedliny, pečení dortu, Halloweenská party

Listopad:

„Klub pro všechny aneb den otevřených dveří v klubu“, taneční dopoledne, příprava
na Vánoce

Prosinec:

návštěva filmového festivalu Ekofilm, Mikulášská besídka, „burza“

Děti si s pomocí rodičů vytvořily masky
na maškarní bál.

V květnu se klienti zúčastnili besedy
na téma „sociální dávky“.

Zatímco
rodiče
přednášku, děti
kreslením.

poslouchali
se zabavily
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Velmi oblíbenou aktivitou
bylo vaření a pečení.

Některé klientky si v klubu ušily
drobnosti do domácnosti

V srpnu si klientky
vlastnoručně
vyrobily originální
fotoalba.

Oslava
Halloweenu se
neobešla bez
strašidelných
masek.

Počáteční obavy z toho, že služba bude po změně způsobu jejího poskytování využívána méně, se
nepotvrdily - v roce 2012 službu využilo celkem 47 klientů.

Úspěchy služby v roce 2012:
 Jedné z rodin se podařilo získat bydlení s nájemní smlouvou.
 Otec jedné z rodin úspěšně absolvoval rekvalifikační kurz.
 3 rodiny přihlásily a pravidelně posílaly své děti do nultého ročníku
základní školy.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Středisko pro rodiny
s předškolními dětmi Radvanice
Do druhého roku svého fungování služba vstoupila s již stabilizovanou klientskou základnou a
zkušenostmi nasbíranými v prvním roce činnosti střediska. Služba probíhala obdobně jako Středisko
pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice – pracovníci také docházeli do rodin, kde se zaměřovali
zejména na společnou práci rodičů a dětí. Rodiče se tak mohli naučit, jak doma mohou pracovat se
svými dětmi, rozvíjet jejich fantazii, slovní zásobu, kreativitu a zručnost. Rovněž se mohli na
pracovníky obracet v případě, že si nevěděli rady s řešením své sociální situace. Stejně jako ve
Středisku pro rodiny s předškolními dětmi v Ostravě – Vítkovicích byl i v Radvanicích jeden den
vyhrazen na ambulantní poskytování služby. Jednalo se také o pátek, kdy se vždy konal tzv. Klub u
Makové panenky. Jeho náplní byly především společné aktivity pro děti a rodiče:
Leden:

Cvičení s hudbou a kruhy, výroba zimních dekorací

Únor:

Čtení pohádek (rodiče dětem), Valentýnská besídka

Březen:

Pečení hrnkové bábovky, příprava salátu, vytváření „hymny klubu“

Duben:

Vyšívání a šití s dětmi, pečení velikonočního beránka, velikonoční besídka

Květen:

Přednáška o zdravé výživě, procházka do parku, příprava zeleninového salátu, pečení
domácího chleba a příprava tuňákové pomazánky

Červen:

Dětský den s romskou kuchyní, přednáška na téma „ženství a já“, beseda o správné
technice líčení

Červenec:

Malování obličejovými barvami, soutěž ve stavění kostek, čtení pohádek, „poznávej a
řekni mi“ (naučná stezka pro děti spojená s procházkou po okolí a vyprávěním)

Srpen:

Společný oběd (pečení domácí pizzy), „nakresli a poznej“ (kreslení křídou v okolí),
„zazpívej si se mnou“ (učení a zpívání lidových písní)

Září:

Společné cvičení na lidovou hudbu (míče, kostky, kruhy), beseda o lidském těle,
pohádkové dopoledne s rodiči

Říjen:

Příprava pomazánek, Bazárek (obdoba vítkovické „burzy“), Hrajeme si a poznáváme

Listopad:

Výroba vánočních dekorací (ozdoby, řetězy), Příprava na příchod čerta a Mikuláše
(cvičení, básničky), Příprava palačinek, Malování barvami na sklo

Prosinec:

Mikulášská besídka, Beseda o vánočních svátcích, Vánoční besídka

Do služby bylo v roce 2012 zapojeno celkem 19 klientů.
Úspěchy služby v roce 2012:
 Do pátečního klubu začali docházet s dětmi i rodiče, kteří dříve o aktivní zapojení do služby nejevili
zájem.
 3 rodiny přihlásily a pravidelně posílaly své děti do nultého ročníku základní školy.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Bydlení s doprovodným
sociálním programem

Služba byla v roce 2012 poskytována v Ostravě – Vítkovicích, v Ostravě – Radvanicích, v Moravské
Ostravě a Přívoze a v první třetině roku také ve Slezské Ostravě.
Stěžejní částí služby byla její terénní forma, která zahrnovala docházení terénních pracovníků do výše
uvedených ostravských lokalit. Jejich práce byla prioritně zaměřena na prevenci ztráty bydlení u rodin
žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Ve všech zmiňovaných městských obvodech pokračovala
spolupráce s pracovníky bytových a sociálních odborů městských úřadů. Pouze ve Slezské Ostravě
byla po dohodě s vedoucím odboru sociálních věcí spolupráce ukončena. Důvodem byl jednak vstup
jiných neziskových organizací do lokality a jednak potřeba organizace soustředit se více na práci
v Ostravě – Vítkovicích.
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Počet terénních pracovníků se během roku měnil, průběžně dle potřeby docházelo také k drobným
změnám v pokrytí jednotlivých ulic terénními pracovníky. V Ostravě – Vítkovicích docházeli terénní
pracovníci převážně na ulici Sirotčí, Jeremenkova Osada, Tavičská, Erbenova, Obránců míru, Zengrova
a Ocelářská.

Jeremenkova osada v Ostravě - Vítkovicích

V Ostravě – Radvanicích pracoval v roce 2012 jeden terénní pracovník (v průběhu roku rovněž došlo
na této pozici k personální změně), který docházel na ulice Pátova, Trnkovecká, Hutní a Báňská.
Přestože v Ostravě – Přívoze již organizace CENTROM nespolupracuje s majitelem bytů a neposkytuje
tak v této lokalitě bydlení, terénní práce s obyvateli domu na ulici K. Světlé 12 pokračovala po celý
rok 2012. Do lokality docházela jedna terénní pracovnice.
Jak již bylo uvedeno výše, na Slezskou Ostravu dojížděl terénní pracovník pouze do konce měsíce
dubna. Pracoval zejména v ulicích Pláničkova, Riegrova, Lihovarská, Výhradní, Nadační, Pstruží a
Vratimovská.
Přestože byla terénní práce zaměřena primárně na oblast bydlení, setkávali se terénní pracovníci
s řadou dalších témat, které s bydlením souvisejí. Nejčastěji se jednalo o zadluženost ohrožující
placení nájemného, mezilidské problémy rodin žijících v přeplněných bytech, zdravotní problémy osob
žijících v nevyhovujících podmínkách apod. Zejména uvedená zadluženost se ukazuje jako obrovský
problém nejen jednotlivců, ale celých sociálně vyloučených lokalit. Typický klient má řadu dluhů u
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několika různých věřitelů, z obav před exekučními srážkami ze mzdy nemá zájem nastoupit do
legálního zaměstnání a dostává se tak do „začarovaného kruhu“, ze kterého není schopen sám, ale
často ani s pomocí odborníků, vystoupit. Problém je o to větší, že klienty terénních pracovníků jsou
výhradně rodiny s dětmi, na které má zadluženost a životní styl s ní spojený výrazný vliv.
Po dobrých zkušenostech z předchozích let pokračovala i v roce 2012 spolupráce s dětským
střediskem Vítkovické nemocnice, a.s., kam občanské sdružení CENTROM vysílalo zdravotněsociálního pomocníka. Jeho práce zahrnovala jak činnosti přímo na dětském středisku, tak také
práci v terénu – tedy v rodinách klientů. Hlavním cílem bylo zlepšení zdravotního stavu romské
populace, zvýšení zdravotní informovanosti a zlepšení přístupu této populace k ochraně vlastního
zdraví. Přítomnost zdravotně sociálního pomocníka na dětském středisku se dlouhodobě setkává s
kladným ohlasem jak lékařů a zdravotnického personálu, tak klientů. Velkým přínosem je zlepšení
informovanosti klientů o zdravotních rizicích a zvýšení jejich motivace k péči o zdraví a k využívání
zdravotnických služeb.

Kromě terénní práce byly součástí služby Bydlení s doprovodným sociálním programem také
ambulantní kurzy:
1. Kurz vaření
Kurzy probíhaly ve cvičných kuchyňkách v pobočkách organizace v Ostravě- Radvanicích a
v Ostravě – Vítkovicích. V každé z poboček proběhl kurz vždy 2x měsíčně. Zatímco v minulých
letech byl kurz určen výhradně ženám žijícím v bytech spravovaných organizací, v roce 2012 byl
kurz otevřen všem uživatelům služby Bydlení s doprovodným sociálním programem (tedy všem
osobám využívajícím služby terénních pracovníků) a nebyl již zaměřen pouze na ženy. Účelem
kurzu nebylo učit jeho účastníky vařit základní jídla, protože vycházíme z ověřeného předpokladu,
že klientky jako matky minimálně jednoho dítěte již nějaké zkušenosti s vařením mají. Soustředili
jsme se proto na představování cenově dostupných surovin, které cílové skupině nejsou vždy
známé, a které lze využít pro obohacení a změnu jídelníčku. V roce 2012 se lektorka zaměřila
zejména na přípravu jednoduchých jídel, která lze použít jako rychlou večeři či svačinu pro děti
do školy. Většina klientek s sebou do kurzů pravidelně přiváděla děti, které tak mohly zhotovené
pokrmy hned vyzkoušet a seznámit se s nimi.
2. Kurz údržbářských a zednických prací:
Tyto kurzy probíhaly pravidelně 2x měsíčně. Na rozdíl od kurzu vaření nebyla jejich náplň
plánována na delší období předem, vycházelo se spíše z aktuálních potřeb klientů. V kurzu se
v roce 2012 mohli jeho účastníci naučit např. jakým způsobem udržovat a případně vyměnit
přívodní hadici vody splachovače WC, jak přimontovat kování, kliku a zámek dveří, jak se starat
o sprchové kouty, vany, odsavače par a laminátové podlahy, či jak připravit stěnu na nové
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malování.
Do služby bylo v roce 2012 zapojeno 510 klientů.

Úspěchy služby v roce 2012:
 Zvýšil se počet klientů, kteří začali pravidelně docházet ke stomatologovi.
 Celkový počet rodin, které se z bytů spravovaných organizací posunuli do bytu s nájemní
smlouvou, se v roce 2012 zvýšil na 19.
 U řady klientů bylo zamezeno exekuci včasným uzavřením a dodržováním splátkového
kalendáře.
 V několika případech se včasnou komunikací s poskytovatelem elektrické energie a plynu
podařilo předejít odpojení energií z důvodu pozdního zaplacení záloh.

Poskytování bydlení
Jedná se o činnost, která byla do roku 2011 poskytována jako součást služby Bydlení s doprovodným
sociálním programem. Protože však nebylo možné samotné bydlení dále zahrnovat do sociální služby,
byla vytvořena organizační jednotka s názvem „Sociální bydlení CENTROM, org. j.“, jejíž zaměstnanci
se starají o praktické záležitosti spojené s bydlením, jako je uzavírání a prodlužování nájemních smluv
s majiteli bytů, uzavírání a prodlužování podnájemních smluv s podnájemníky, vymáhání
nezaplacených částek nájemného a podobně.
Hlavní činností organizace v oblasti bydlení bylo stejně jako v předchozích letech budování 2. stupně
bydlení1 pro rodiny s dětmi a zprostředkování následné práce s rodinou v sociálních službách. V roce
2011 se pak organizaci podařilo odkoupit bytový dům na ulici Sirotčí 45a, ve kterém poskytuje
nájemní bydlení (tedy bydlení 1. stupně) zejména rodinám, které v minulosti bydlely v
podnájemních bytech spravovaných občanským sdružením CENTROM.
U bytů zařazených do 2. stupně bydlení byla s rodinou uzavřena podnájemní smlouva na dobu
určitou, a to zpravidla na 6 měsíců. Po uplynutí této doby byla podnájemní smlouva prodloužena,
pokud rodina řádně platila nájemné, neporušovala domovní řád apod. Maximální doba, po kterou
může rodina v bytě setrvat, nebyla stanovena. Jsme si vědomi toho, že naši klienti patří do skupiny,
která je na trhu s byty znevýhodněna, a že pro ně není reálné najít v krátké době bydlení 1. stupně.
Proto nestanovujeme žádnou časovou hranici, po jejímž dovršení by se rodina musela z bytu
odstěhovat. V praxi se ukazuje, že doba, kterou rodina potřebuje pro stabilizaci své situace a nalezení
nového bydlení, je dlouhá průměrně 3 – 4 roky.

1

3.stupeň – ubytovny, 2.stupeň – bydlení s podnájemní smlouvou a kontraktem na sociální program, 1.stupeň –
bydlení s asistencí pracovníka v soc.službách (bez doprovodného soc.programu), případně bydlení s vlastní nájemní
smlouvou
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U bytů zařazených do 1. Stupně bydlení byla s klienty uzavírána nájemní smlouva na dobu určitou
s možností dosud nijak neomezeného prodlužování. Rodiny žijící v těchto bytech jsou v řadě oblastí
zcela samostatné a ve většině případů využívají sociální služby jen zřídka.
Poskytování bydlení v jednotlivých obvodech Ostravy
Ostrava - Vítkovice
Bydlení 2. stupně:
V městské části Ostrava – Vítkovice organizace k 31. 12. 2012 spravovala 9 bytů, všechny na ulici
Sirotčí - 5 bytů v domě č. 45, 2 byty v domě č. 43 a 2 byty v domě č. 41A . Počet bytových jednotek se
oproti předchozímu roku snížil o 1, důvodem této změny byl dlouhodobě nevyhovující stav jednoho
z bytů (opakující se výskyt plísně) a ukončení nájemního vztahu s majitelem tohoto bytu.
V uvedených devíti bytech žilo k poslednímu dni roku 2012 celkem 36 osob, z toho 17 dospělých a 19
dětí.

Dům na ulici Sirotčí 45.

Bydlení 1. stupně (byty ve vlastnictví občanského sdružení CENTROM): rovněž šlo celkem o 9 bytů.
Nájemníky tvořili jednak původní obyvatelé, kteří v bytech žili již před jejich převodem do vlastnictví
o. s. CENTROM a jednak rodiny, které byly dříve zapojeny do bydlení 2. stupně a získání bytu s
nájemní smlouvou pro ně bylo dalším krokem k získání stabilního bydlení. K poslednímu dni roku
2012 žilo v bytech 34 lidí, z toho 18 dospělých a 16 dětí.
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Ostrava – Radvanice
V městské části Ostrava – Radvanice bylo k 31.12. 2011 poskytováno klientům 14 bytů ve třech
domech na ulici Pátova a 7 bytů na ulici Trnkovecká. Celkový počet osob žijících v těchto bytech byl k
31. 12. 2012 84, z toho bylo 39 dospělých a 45 dětí.

Dům na ulici Trnkovecké v době probíhajících rekonstrukcí.

Moravská Ostrava a Přívoz
V této lokalitě spravovala organizace celkem 6 bytů, z toho dva na ulici K. Světlé (vlastníkem byl
soukromý majitel) a čtyři na ulici Válcovní (vlastníkem byl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz).
V průběhu roku došlo k ukončení spolupráce s oběma těmito subjekty. V případě bytů na ulici K.
Světlé byla důvodem ukončení spolupráce skutečnost, že majitel neustále navyšoval nájemné až do
výše, která v žádném případě neodpovídala filozofii organizace a nebyla úměrná stavu bytů ani
lokalitě, ve které se nacházejí. U bytů na ulici Válcovní šlo o vzájemnou dohodu mezi městským
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a statutárními zástupci organizace z důvodu vstupu jiné
neziskové organizace do lokality.
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Tabulka č.1 Počet bytů spravovaných organizací v jednotlivých letech

Vítkovice
(2.stupeň)
Vítkovice
(1.stupeň)
Radvanice
Moravská
OV a Přívoz

CELKEM

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

+ 10

0

+5

+1

-1

0

-5

-1

9

0

0

0

0

0

+7

+2

0

9

0

0

+5

+2

+4

+3

+7

0

21

0

0

+1

+1

+4

0

0

-6

0

10

10

21

25

32

42

46

37

39

k 31.12.2012

Celkem
v daném
roce

K naplnění podstaty projektu byla nutná spolupráce naší organizace s místními samosprávami a
s privátním sektorem. Velmi se zde osvědčila pracovní pozice facilitátora, který informuje vlastníky
bytů o činnosti organizace a komunikuje s nimi o možnostech spolupráce.
Hlavním cílem, ke kterému směřují občanské sdružení CENTROM i organizační jednotka Sociální
bydlení CENTROM, je podpora klientů při jejich posunu ke kvalitnějšímu bydlení. V roce 2012 se
podařilo tento cíl splnit třem rodinám.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se v Ostravě – Vítkovicích se nachází na ulici Sirotčí 45. Děti a
mladí lidé zde v roce 2011 mohli trávit svůj čas každý všední den v čase od 13:00 do 17:00 hod.
Nízkoprahové zařízení je tvořeno čtyřmi místnostmi – velkou hernou, malou hernou, počítačovou
učebnou a kuchyňkou. Návštěvníkům je zde k dispozici množství výtvarných pomůcek, plazmová
televize, DVD přehrávač, CD přehrávač, několik desítek CD a DVD nosičů s moderní hudbou, filmy,
pohádkami a písničkami pro děti. Návštěvníci zde mohou využít také dalšího vybavení, které zahrnuje
například magnetické šipky, stolní fotbal a stůl na stolní tenis.

Zajímavosti:
 Jeden z klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se v roce 2012 jako imitátor
zúčastnil soutěže Československo má talent.
 Přestože se v praxi setkáváme s šestiletými i dvacetišestiletými návštěvníky, věkový
průměr uživatelů služby je 10 let.
 Děti, které využívají doučování, rády „jen tak“ počítají cvičné příklady z matematiky.
Vidíme tak, že některé děti se neučí jen z povinnosti, ale matematika je opravdu baví.

V roce 2012 nabízela služba dětem a mladým lidem kromě možnosti trávení volného času
v prostorech zařízení také následující pravidelně probíhající aktivity:
Výtvarná dílna
Aktivita probíhala každý týden a byla mezi klienty velice oblíbená. Náplní dílny byla výroba
nejrůznějších dekorací, přáníček a jiných výrobků, které si návštěvníci zařízení mohli poté odnést
domů.
Počítače
Oblíbená je rovněž možnost práce s počítačem. Zájem je mezi klienty tak velký, že bylo nutné vytvořit
pravidla a harmonogram, podle kterého klienti mohou počítače využívat. Návštěvníci nízkoprahového
zařízení obvykle nemají počítače k dispozici doma, proto nejraději navštěvují webové stránky určené
jejich věkové skupině – nejčastěji se jedná o sociální sítě a stránky s on-line hrami. Někteří klienti však
mají zájem také o zdokonalování se v oblasti obsluhy počítače.
Diskuzní kroužek
Jde o aktivitu, při které se pracovníci s dětmi sejdou a v příjemné a neformální atmosféře hovoří o
nejrůznějších tématech. S náměty často přicházejí sami klienti, spontánně navrhují oblasti, o kterých
cítí potřebu hovořit.
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Taneční kroužek
Kroužku se účastní hlavně dívky. Při svých pravidelných setkáních v nízkoprahovém zařízení pro děti a
mládež nacvičují zejména romské tance, které potom předvádějí při akcích pořádaných v zařízení
nebo při jiných příležitostech (např. akce Lidé lidem). Kroužku se někdy účastní také chlapci, kteří
však projevují zájem o jiné taneční styly (např. break dance).
Stolní tenis
Stolní tenis je k dispozici po celou otevírací dobu zařízení. Stůl je téměř vždy obsazen, aktivita je mezi
klienty velmi oblíbená. Nejčastějšími hráči jsou chlapci.
Organizované hry
Pracovníci si pro uživatele průběžně připravují různé hry. Zapojení do nich není pro nikoho povinné,
ale většinou se rádi téměř všichni zúčastní. Někdy tyto činnosti vznikají na základě spontánního přání
uživatelů, kteří sami navrhují konkrétní hry.
Doučování
Doučování mělo i v roce 2012 velký úspěch. Denně do zařízení přicházelo několik dětí, které si
s pracovníkem vypracovávaly své úkoly a zdokonalovaly se v látce probírané ve škole. Nejraději se
obracely na externí pracovníky, kteří mají dlouholeté a bohaté pedagogické zkušenosti. Největší
zájem byl o doučování českého jazyka a matematiky. Celkově se v roce 2012 do doučování zapojilo
63 dětí.

Úspěchy služby v roce 2012:
 Pracovníky nízkoprahového zařízení navštívila třídní učitelka jednoho z klientů. Uvedla,
že si všimla u tohoto dříve problémového žáka velkých pokroků. Zlepšilo se jak jeho
chování, tak prospěch v několika předmětech.
 Podařilo se obnovit spolupráci s vítkovickou pobočkou Knihovny města Ostravy.
Pracovníci knihovny připravují 1x měsíčně pro děti z nízkoprahového zařízení zajímavý
program.

Kromě výše uvedených pravidelně probíhajících aktivit se klienti nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež mohli v roce 2012 zúčastnit dalších akcí, jako byl turnaj ve stolním tenise, přednáška o
Facebooku, oslava Dne Země, opékání špekáčků v přírodě, oslava Dne dětí, tematicky zaměřená
odpoledne v rámci „Prázdninového hraní“ (každý týden měl přiřazen téma, kterému byly
přizpůsobeny všechny aktivity – soutěže, hry apod.), „Talent show“, návštěva výstavy hraček, oslava
Halloweenu a vánoční party.
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Na jaře si děti z nízkoprahového zařízení
v doprovodu pracovníků opekly „první
jarní buřt“.

Součástí oslav Dne Země byla i výroba
nástěnné mapy Země.
Porota „Talent Show“ při hodnocení
výkonů soutěžících.

Služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vítkovice využilo v roce 2012 celkem 155 klientů.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se v Ostravě – Radvanicích nachází na ulici Pátova 2. V roce
2012 fungovalo každý všední den v době od 13.00 do 16.00 hod. Stejně jako v Ostravě – Vítkovicích, i
zde bylo nejvíce využívanou aktivitou doučování zaměřené individuálně dle potřeb klientů. Děti si
v rámci doučování nejčastěji vypracovávaly domácí úkoly a věnovaly se procvičování čtení a psaní.
Doučování probíhalo každý všední den a bylo velice pozitivně hodnoceno nejen klienty a jejich rodiči,
ale také pedagogy dětí.
Kromě doučování měli klienti možnost pravidelně využívat počítačů (stejně jako v Ostravě –
Vítkovicích) a účastnit se kroužku zumby.
Také v nízkoprahovém zařízení v Ostravě – Radvanicích se konaly další aktivity, kterých se mohli
klienti zúčastnit. Jednalo se např. o talentovou show „Pátova má talent“, návštěvu nízkoprahových
zařízení o. s. Vzájemné soužití na Zárubku a na Liščině, diskotéku, velikonoční besídku, turnaj ve
vybíjené, dětský den s romskou kuchyní, mikulášskou besídku a návštěvu filmového festivalu Ekofilm.

Úspěchy služby v roce 2012:
 Podařilo se navázat spolupráci s radvanickou
pobočkou Knihovny města Ostravy. Pracovníci
knihovny připravují pro děti pravidelně zajímavé
akce.
 Jednomu z klientů se díky pečlivé přípravě v rámci
doučování podařilo dostat na střední zahradnickou
školu.
 U sedmi dětí docházejících na doučování se výrazně
zlepšil prospěch v doučovaných předmětech.

27

Děti si vyzdobily prostory dle svého
vkusu.

Odjezd na ozdravný pobyt dětem
zpříjemnil „rozlučkový“ dort.

V prosinci Radvanice opět navštívil
Mikuláš.
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Odborné sociální poradenství – Poradna Vítkovice

Odborné sociální poradenství bylo poskytováno vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 7.00 do
15.00 hod. V roce 2012 se podařilo zajistit pro poradenství samostatnou místnost, kde se pracovník
nemusí přizpůsobovat chodu jiných sociálních služeb a klient je zde za všech okolností pouze se
sociálním pracovníkem odborného sociálního poradenství.
Klienti přicházeli do služby většinou tehdy, kdy si nevěděli rady se situací, ve které se octli.
Kromě podpory při zorientování se v problému a poskytnutí odborné rady týkající se jeho řešení
poskytoval pracovník klientům bezplatně možnost kopírování a telefonování (v obou případech
v přiměřeném množství a pouze v záležitostech souvisejících se stanovenou zakázkou klienta).
Poměr tematických okruhů řešených ve službě zůstává v posledních letech téměř beze změn.
Dvojice nejčastěji řešených oblastí je stejná již od počátku fungování poradny – jedná se o oblast
dluhů a bydlení. Tyto dva okruhy společně tvoří skoro polovinu všech problémů, se kterými
klienti do poradny přicházejí. Jako zvlášť závažný problém hodnotí pracovníci zadluženost
klientů. Na základě dlouhodobých zkušeností se pracovníci domnívají, že se drtivá většina
obyvatel sociálně vyloučené lokality Sirotčí – Jeremenkova Osada potýká s dluhy v řádech
desetitisíců až statisíců korun. Jejich zakázky se obvykle týkají vytvoření přehledu dluhů, navázání
kontaktu a vyjednávání s věřitelem, sepsání návrhu splátkového kalendáře či komunikace ve věci
odkladu či změny výše splátek. Zadluženost a nedostatek příjmů má často za následek problémy
s hrazením nájemného, proto častou zakázkou uživatelů bývá podpora při komunikaci
s vlastníkem jejich bytu a pomoc při vyjednávání odložení splatnosti nájemného. V souvislosti
s bydlením se na pracovníky klienti obracejí také v případech, kdy jim hrozí vystěhování nebo již
vystěhováni byli a potřebují urychleně najít jiný byt či alespoň místo na ubytovně. Časté jsou také
stížnosti na nevyhovující stav aktuálně obývaného bytu (plíseň, zápach, zima apod.)
Příklad úspěšně vyřešeného případu:
Klientka – matka deseti dětí – bydlela v hygienicky zcela nevyhovujícím bytě. Jako samoživitelka
nezvládala péči o děti, čtyři z nich byly umístěny do ústavní péče. Klientka přestala platit nájemné
a z toho důvodu jí také přestaly být vypláceny dávky určené na úhradu bydlení. Situace došla tak
daleko, že klientka skončila na ulici bez finančních prostředků. Sociální pracovník s klientkou
intenzivně pracoval, ale ubytování pro matku s šesti dětmi se v krátké době najít nepodařilo. Děti
byly proto umístěny do kojeneckého ústavu a do dětského domova. Jako jednotlivec získala
klientka možnost bydlení na ubytovně. Během dalších měsíců začala docházet do rekvalifikačního
kurzu, na který dříve neměla čas. Děti navštěvovala o víkendech. Když dokončila rekvalifikační
kurz, našla si zaměstnání a následně také byt. Díky tomu, že se její situace stabilizovala, se děti
mohly vrátit z dětského domova zpět k matce.

29

Jak často jsou řešeny ostatní okruhy problémů, ukazuje následující graf.

Typologie zakázek klientů odborného sociálního poradenství v Ostravě Vítkovicicích
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Služeb poradny využilo v roce 2012 104 klientů.

Odborné sociální poradenství – Poradna Radvanice

Poradna v Radvanicích fungovala obdobným způsobem jako poradna v Ostravě – Vítkovicích. Také
okruhy řešených problémů byly velice podobné.
Radvanická poradna byla v roce 2012 otevřena každé úterý a středu od 7.00 do 12.00 a od 12.00 do
15.30 hod. Jejích služeb využilo ve sledovaném roce 59 osob.
Úspěch služby v roce 2012:
Několika klientům se díky službě podařilo najít zaměstnání. U dvou z nich máme potvrzeno, že
zaměstnání nejen našli, ale také v něm do konce sledovaného období setrvali.
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Prostory k realizaci služeb

Sociální služby jsou realizovány ve dvou pobočkách.
V Ostravě – Vítkovicích se jedná o prostory na ulici Sirotčí 45 (jde o lokalitu neatraktivní městské
periferie s byty horší kvality, hustě obydlenou převážně obyvateli romského etnika). Jedná se
o rekonstruovaný bytový objekt, ve kterém se kromě nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
nachází 11 bytových jednotek, z nichž 5 spravuje občanské sdružení CENTROM. Zařízení je umístěno v
přízemí budovy v prostorech s celkovou rozlohou 155m2.

Pro činnost s dětmi v rámci

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a střediska pro rodiny s předškolními dětmi slouží 4
místnosti: velká herna, malá herna, počítačová učebna a kuchyňka. Ve sklepních prostorách je
umístěna posilovna. Pro kontakt s klienty při poskytování služby Odborné sociální poradenství je
určena samostatná kancelář v přízemí objektu s možností bezbariérového přístupu. Je k dispozici
telefon, kopírka pro případné pořízení fotokopií dokumentů, počítač s tiskárnou, místo pro
vyplňování formulářů. Poslední z místností pak slouží jako zázemí pro terénní pracovníky.
Pobočka organizace v Ostravě – Radvanicích poskytuje ambulantní služby v bytovém objektu, ve
kterém se kromě prostor určených pro realizaci sociálních služeb nachází 7 bytových jednotek, z nichž
4 spravuje občanské sdružení CENTROM. Zařízení je umístěno ve 2. nadzemním podlaží budovy,
celková rozloha je 59 m2. Pro přímou práci s uživateli služby jsou vyhrazeny tři místnosti – jedná se o
kancelář sociálního pracovníka, která slouží také jako poradenská místnost, kuchyňku s jídelním
koutem a hernu.
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Další aktivity


21. března 2012 byly veřejnosti a zástupcům organizací slavnostně představeny
zrekonstruované prostory na ulici Trnkovecké. Součástí akce byla výstava fotografií, na které
byly zachyceny práce obyvatel na opravách a úpravách jednotlivých bytů. Fotografie byly
později vystaveny také na Slezskoostravském hradě v rámci výstavy Proměny.



Organizace prezentovala svou činnost na veletrhu pracovních příležitostí Kariéra 2012, který
probíhal v prostorech Vysoké školy báňské v Ostravě.



Pracovníci naší organizace se aktivně účastnili akce Lidé lidem, která proběhla dne 21. 6.2012
na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Vystřídali se s pracovníky ostatních organizací ve
dvou stáncích skupin Komunitního plánování: Romské etnikum a Občané ohrožení sociálním
vyloučením a sociálně vyloučení.



Zaměstnanci organizace se pravidelně účastnili tzv. policejních buněk, které jednou měsíčně
probíhaly v prostorách občanského sdružení CENTROM.



Organizace byla zapojena do Komunitního plánování, a to ve dvou pracovních skupinách.



V roce 2012 pokračovala spolupráce s Ostravskou univerzitou, VOŠ sociální a Střední školou
prof. Zdeňka Matějčka – studenti se v rámci odborné praxe seznamovali mimo jiné i s náplní
práce sociálních pracovníků a docházeli do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kde se
podíleli na vedení kroužků i na doučování dětí.



Kromě studentů výše uvedených škol navštívila organizaci řada kolegů a odborníků z jiných
neziskových organizací i zaměstnanců státní správy. Jednalo se o exkurze, v rámci kterých
byla představena organizace a její činnost, i setkání, která sloužila pro vzájemnou výměnu
zkušeností.



Zaměstnanci občanského sdružení CENTROM také využívali možnosti návštěv jiných
organizací k načerpání inspirace a získání informací o službách poskytovaných v okolí.



V srpnu roku 2012 byli pracovníci organizace opět přizváni k účasti na přípravě a realizaci
letního pobytového tábora pro děti ze znevýhodněných rodin. Tábor pořádal městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz.



Organizace se zapojila do příprav realizace projektu Sociální inkluze Ostrava a stala se jedním
z garantů Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy.



V roce 2012 pokračovala spolupráce s Potravinovou bankou Ostrava. Díky této spolupráci
bylo možno poskytnout potřebným klientům ze sociálně vyloučených lokalit potraviny
(jednalo se o nepravidelně poskytované dary).



Organizace v roce 2012 obdržela také finanční dar – jednalo se o částku 7.000,- Kč, kterou
poskytla společnost RPG RE Commercial, s.r.o.



Zaměstnanci organizace v roce 2012 spolupracovali se sedmi studenty, kterým poskytli
informace pro jejich absolventské, bakalářské nebo diplomové práce.



Pro všechny zaměstnance, kteří se přímo podílejí na poskytování sociálních služeb, byla
zajištěna pravidelná supervize. Všichni tito zaměstnanci se také průběžně vzdělávali.
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V březnu byly slavnostně
představeny prostory na
ulici Trnkovecké.

Organizace prezentovala
svou činnost na veletrhu
Kariéra 2012.

Zástupci organizace se již
popáté zúčastnili akce
Lidé lidem.
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Hospodaření v roce 2012

ZDROJE ORGANIZACE V ROCE 2012

Dotace (veřejné zdroje)
Dary (nadace, fondy, …)
Sponzorské dary
Celkem

8.790.744,42 Kč
2.287.769,- Kč
7.000,- Kč
11.085.513,42

VÝDAJE ORGANIZACE V ROCE 2012 – přehled donátorů a projektů
VÝŠE POUŽITÉ DOTACE /
DONÁTOR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Nadace Open Society Fund Praha

NÁZEV PROJEKTU
CENTROM, o.s. – bydlení s doprovodným
sociálním programem
CENTROM, o.s – Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Vítkovice
CENTROM, o.s – Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Radvanice
CENTROM, o.s – odborné sociální
poradenství Vítkovice
Středisko pro rodiny s předškolními dětmi
Vítkovice
CENTROM, o.s. – bydlení s doprovodným
sociálním programem
Středisko pro rodiny s předškolními dětmi
Vítkovice
CENTROM, o.s – Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Vítkovice
Ověření komplexního přístupu CENTROM
Včasná péče a předškolní výchova
CENTROM

ESF – OP LZZ - Individuální projekt kraje,

Podpora a rozvoj služeb v sociálně

smlouva SAS/OV/03/2011 (Bydlení…)

vyloučených lokalitách MSK, ev.č.

PŘÍJMU
373.626,- Kč
871.200,- Kč
198.000,- Kč
225.000,- Kč
78.300,- Kč
600.000,- Kč
200.000,- Kč
210.000,- Kč
180.000,- Kč
888.577,- Kč

837.770,- Kč

projektu CZ.1.04/3.2.00/15.00008
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ESF – OP LZZ - Individuální projekt kraje,
smlouva SAS/OV/02/2011 (Středisko

Podpora a rozvoj služeb v sociálně

pro rodiny s předškolními dětmi

vyloučených lokalitách MSK, ev.č.

Vítkovice)

projektu CZ.1.04/3.2.00/15.00008

ESF – OP LZZ

Rozšíření služeb CENTROM
CZ.1.04/3.2.01/19.00181

ESF – OP LZZ

Kvalita registrovaných služeb II
CZ.1.04/3.2.01/19.00182

ESF – OP LZZ

Kvalifikační kurz PSS VL
CZ.1.04/3.2.01/19.00229

ESF – OP LZZ
Úřad práce
Nadace OKD

Dáme Vám Šanci
CZ.1.04/3.4.04/76.00254
dotace na mzdu zaměstnance
Nastartování sociálního programu
CENTROM v Šumbarku

229.260,- Kč

2.630.799,96 Kč
135.847,50 Kč
355.468,- Kč
2.659.610,96 Kč
79.892,- Kč
325.162,- Kč

RPG Real Estate

7.000,-

CELKEM

11.085.513,42
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Poděkování

Děkujeme všem subjektům, které nám poskytly finance na realizaci sociálních služeb a ostatních
aktivit. Dále chceme poděkovat všem spolupracujícím institucím z veřejného i neziskového sektoru
a také jednotlivcům, kteří nás v průběhu roku 2012 podporovali.
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