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Vážení Vy,
kteří jste se rozhodli vyhradit díl svého času a strávit jej v naší společnosti.
Dovolte, abych hned v úvodu upozornila na, pro nás, důležité momenty
roku 2014. Od února je Bunkr obecně prospěšnou společností a do našeho
názvu přibylo nenápadné písmenko. Vizuálně výraznější změnou je pak
naše nové logo. Též nás zastihla, doposud nejrozsáhlejší, personální obměna.
Nadále však veškerou svou činnost zaměřujeme na děti a mladé lidi a také
jejich rodiny. Speciálně na ty, kteří čelí nesnadným sociálním situacím či
zažívají nějaká trápení. Vždyť bunkrem se označuje opevněné místo, které
lidem uvnitř dává zázemí a ochranu před útoky zvenčí. Vytrvale
a profesionálně budujeme i udržujeme bezpečná místa, kde děti
a mladí lidé nachází útočiště, pomoc, odpovědi.
Není snadné si držet tuto vizi v prostředí neustále se měnících podmínek.
Děkuji všem pracovníkům za připojení se k poslání naší organizace, děkuji
přátelům i sympatizantům za povzbuzování a dodávání odvahy. Těším se
na chvíle strávené ve Vaší společnosti.
Mgr. Renáta Turoňová, předsedkyně správní rady
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ÚDAJE O ORGANIZACI

POSLÁNÍ

Název:		
Právní forma:
Datum zápisu:
		
Sídlo:		
Bankovní spojení:
IČ: 		
DIČ: 		
Zakladatelé:

Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Bunkr, o. p. s. je nezisková organizace, která reaguje na
tíživé životní situace dětí, mladých lidí, doprovází je k dospělosti, podporuje sociální vazby
v rodině i komunitě. Zabýváme se prevencí, řešíme příčiny, ne následky.

Bunkr, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
5. února 2014,
u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. O 1282 *
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec
Fio banka, a. s., číslo účtu: 2000143107/2010
26617013
CZ 26617013
Mgr. Roman Brzezina, Mgr. Renáta Turoňová

SPRÁVNÍ RADA:

DOZORČÍ RADA:

Mgr. Renáta Turoňová [předseda správní rady]
Martin Strnad [předseda dozorčí rady]
Petr Walach				 Daniel Czeczotka
Ing. Mgr. Lukáš Szlaur
Robert Hrycek

ŘEDITEL – STATUTÁRNÍ ORGÁN:
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Mgr. Roman Brzezina

* Společnost Bunkr, o. p. s. vznikla změnou právní formy z občanského sdružení Bunkr, o. s.
na základě rozhodnutí VH Bunkr, o. s. ze dne 18. 12. 2013 dle notářského zápisu N 309/2013.

SOUSTŘEDÍME SE NA:
✔✔

Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru

✔✔

Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí

✔✔

Realizaci preventivních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro zainteresované
problematikou zdravého vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení apod.

✔✔

Provozování volnočasových aktivit se zaměřením na kvalitní a smysluplné naplnění
volného času dětí, mládeže i celých rodin

✔✔

Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí, zejména pro děti a mládež
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE
Sociální služby a odborné činnosti

Volnočasové a další projekty

JAK TO BYLO S PROVOZEM
✔✔
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NZDM
a terénní programy

Činnosti dle pověření
k výkonu SPOD

Bez nudy

Ostatní projekty

Klub Bunkr
Třinec

Preventivní
programy

Studentský tým

Evropská
dobrovolná služba

Klub Bunkr
Bohumín

Vzdělávání

Hudební zkušebna
Bunkryt

Komunitní centrum
Borek

Klub Bunkr
Nový Jičín

Služby
pěstounům

Hřiště
bez nudy

Mezinárodní
výměny mládeže

Streetwork
v Třinci

PET tým
poradna

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Dokončení procesu transformace zapsáním do rejstříku ke dni 5. února 2014 odstartovalo
novou etapu naší neziskové organizace.
Dalším krokem byl redesign loga, kdy od června jsme začali používat nové logo organizace.
Díky rozrůstající se Službě pěstounům jsme se rozhodli pro několik let plánovaný krok,
a to zakoupení služebního vozidla, které nám začalo sloužit od července.
Nově nám vznikla povinnost finančního auditu.
V roce 2014 jsme nic nikam nestěhovali. :)

JAK TO BYLO S LIDMI
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Zaměstnávali jsme 17 pracovníků na HPP (stav k 31. 12. 2014).
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 12,23.
Celkový počet dohod byl 72 DPP a 4 DPČ.
Odešly 3 pracovnice na mateřskou dovolenou (vůbec poprvé za éry naší organizaci).
Čelili jsme smršti personálních změn – proběhlo 13 výběrových řízení.
Hostili jsme celkem 8 zahraničních dobrovolníků (4 v jeden okamžik).
Absolvovali jsme genderový audit.
7

Nízkoprahová
zařízení
pro děti
a mládež
Motto a poslání:
Již malé děti si stavějí
své bunkry, kde je jim
dobře. Utíkají do nich
také před různými
problémy. Naše kluby
jsou pro mladé lidi
útočištěm ...

Nízkopraháč je klub, který se snaží být zajímavý
a bezpečný pro všechny mladé lidi, kteří jsou
raději venku než doma; se nudí nebo rádi jen tak
lenoší; mají vyhraněné názory nebo naopak se cítí
ztraceni v záplavě příležitostí; by rádi něco dělali,
ale nemůžou nebo nechtějí chodit do kroužků;
mají starosti, otázky, zažívají nesnadné situace, a
přitom se jim nedostává dostatečné pozornosti a
zároveň jim je od 13 do 20 let.
Informujeme je, podporujeme, nabízíme odbornou
pomoc, a také ovlivňujeme jejich životní styl a
hodnoty.
Cíle: Našim záměrem je dělat klub tak,
aby byl atraktivní a byl v něm prostor
pro různé aktivity, podporovat mladé
lidi, aby se uměli rozhodovat, věděli,
co chtějí dělat, jak chtějí žít,
učit mladé lidi zvládat i těžké situace.
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NZDM KLUB BUNKR, TŘINEC

NZDM KLUB BUNKR, BOHUMÍN

Adresa:

Adresa: Ad. Mickiewicze 67, Bohumín

Jablunkovská 705, Třinec

Třinecká pobočka i v roce 2014 nadále čelila razantním změnám, které započaly v předchozím
roce. Po náročném stěhování a rekonstrukci si pracovníci i klienti zkraje roku zvykali na nové
prostory, když se začal „rozpadat“ a následně opakovaně proměňovat pracovní tým. Zatímco
postupem času si klub v nových prostorech začal získávat novou klientelu (jelikož stará klientela
naprosto vymizela), vytvořit pevný a stabilní pracovní tým se po celý rok z různých důvodů
nedařilo. Změny v týmu se také odrazily v práci s klienty. Cestou, kterou se takto zásadně
proměňující služba může vydat, je vydatná propagace, dobře uchopitelná nabídka a následně
trpělivé budování vztahů nových pracovníků s novými klienty. Do této strategie jsme vložili
mnoho energie, která se vyplatila.
Po významném poklesu počtu klientů, zapříčiněném přesunem klubu
do jiné části města, se v druhé polovině roku počet klientů
zdvojnásobil. Rovněž byl znatelný posun ve využívání služby klienty,
kteří za pracovníky přicházeli s mnohem osobnějšími tématy.
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Po celý rok jsme pozorovali, zjišťovali podrobněji prostředí, do kterého se náš klub přestěhoval.
Ujistili jsme se, že výběr lokality, kam se klub přestěhoval, byl dobrý. Jsme blízko mladým lidem,
kteří zažívají obtížné situace a mnohdy se navíc sami ženou do průšvihů. Dostupní a připraveni.

Rok 2014 byl ze svého rozjezdu náročný, jelikož došlo k zásadní personální obměně. Změnila se
vedoucí týmu a k ní nastoupily dvě nové kolegyně. Navzdory všemu se podařilo navázat kvalitní
spolupráci s klienty a proběhlo množství aktivit. Při tvorbě programu reagujeme jak na potřeby
klientů, tak na to, co je aktuální pro naši službu a ve společnosti. Výsledky naší práce jsou čitelné
jak ze statistiky - dvojnásobek intervencí oproti roku 2013, tak z individuální práce s klienty.
Do klubu pravidelně dochází 15-Ti letý kluk. Dochází zde od konce roku 2013,
zpočátku byl spíše nenápadný. Po personální obměně v dubnu začal porušovat
pravidla. Měl i 2 dlouhodobější sankce. Obtížně se s ním komunikovalo, vše od
pracovníků negoval. Hledali jsme společně cestu, jak se sblížit, zajímaly nás důvody
vedoucí k porušování pravidel a vyhýbaní se kontaktu s pracovníky. Během léta u něj
nastala změna. Dostatečný časový prostor a trpělivý přístup pracovníků přinesly
ovoce. Začal postupně navazovat vztah s pracovníky, otevírala se nová témata. Nyní
má zájem o programovou nabídku klubu, doučuje se s pracovníky, baví se o svých
aktuálních tématech. Rozvíjíme spolupráci na téma škola, vztahy s dívkami a riziko
užívání marihuany. „Dnes seděl na gauči a vypadal jako by na někoho čekal, tak jsem
se ho zeptala, jestli tomu tak je. Klient odpověděl, že čeká na dnešní program
a zeptal se, jestli nevím kolik je hodin a za jak dlouho začne. Dala jsem klientovi
najevo, že jsme rádi, že ho program zajímá."

Nejvýznamnější událostí roku 2014 byla listopadová oslava 5. výročí založení klubu v Bohumíně.
Zúčastnili jsme se Dne sociálních služeb a zapojili jsme se tradičně do Prázdninového kolotoče.
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NZDM KLUB BUNKR, NOVÝ JIČÍN
Adresa: Tyršova 8, Nový Jičín
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Rok 2014 byl druhým rokem plného provozu klubu. Došlo k rozšíření otevírací doby ze tří na
čtyři dny v týdnu, avšak vlivem personálních a technických záležitostí nebylo možné vždy tuto
otevírací dobu dodržet. V tomto roce jsme oproti minulému zaznamenali velké personální změny
a také značnou obměnu klientů. Pro klienty bylo náročné zvykat si na nové pracovníky
a budování vztahů bylo složitější, jelikož k obměně pracovníků došlo několikrát během roku.
V druhém pololetí došlo k výrazným změnám v domovské skupině klientů. Při tvorbě programů
pro klienty jsme realizovali různorodé aktivity. Kromě preventivních programů se jednalo
o nejrůznější sportovní turnaje, společenské hry, výtvarné a kreativní aktivity. Rovněž jsme
se snažili reagovat na aktuální temata a dění nejen u nás, ale také ve světě.
Již podruhé jsme se zúčastnili Dne sociálních služeb města Nový Jičín, kde jsme prezentovali
naše zařízení, jeho cíle a poslání. Zjistili jsme, že se čím dál více dostáváme do povědomí
široké veřejnosti. Opět jsme se zapojili do akce Týden nízkoprahových klubů pořádanou Českou
asociací streetwork. Nově jsme se zúčastnili celostátního Dne otevřených dveří, který organizuje
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V rámci této akce proběhla propagace na
základních a středních školách.
Součástí pracovního týmu je také zahraniční dobrovolník, který působí v zařízení po dobu
jednoho roku. V únoru svůj pobyt ukončila španělská dobrovolnice a v dubnu jsme přivítali
dobrovolníka z Rumunska, který si získal přízeň chlapců prostřednictvím svého koníčka, boxu.
Rok 2014 byl hektický, plný změn a nových zkušeností, ale pracovníci byli klientům vždy
k dispozici ke skupinovým, či osobním rozhovorům.

Statistika NZDM Klub Bunkr, Třinec
Počet otevíracích dní v klubu		
189
Počet klientů			
44 (26 mužů, 18 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů)
1855
Počet kontaktů se zájemci o službu
1970
(významný počet kontaktů se zájemci způsobilo působení NZDM na nové adrese
a dvojí obměna pracovníků, v zařízení se tedy více soustředili na propagaci)
Průměrný počet klientů /otevírací den 10
Počet intervencí			932
Statistika NZDM Klub Bunkr, Bohumín
Počet otevíracích dní v klubu
162
Počet klientů			
82 (59 mužů, 23 žen), z toho 23 nových klientů
Počet návštěv klientů (kontaktů)
2670
Průměrný počet klientů /otevírací den 17
Počet intervencí			1357
Statistika NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín
Počet otevíracích dní v klubu
172
Počet klientů			
76 (44 mužů, 32 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů)
2844
Průměrný počet klientů /otevírací den 16
Počet intervencí			504

Terénní
programy
– Streetwork
Motto: Aby se ti
dobře žilo na tvé
straně ulice.
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Terénní sociální práce mezi dětmi a mladými
lidmi ve věku 10-20 let. Streetworker je
vyškolený pracovník, který potkává lidi tam,
kde běžně pobývají (ulice, dvorky, hřiště, parky).
Cíle:
✔✔ motivovat klienty k pozitivní změně
a směřování: někým být, někam patřit,
někam mířit
✔✔ zvýšit kompetence klientů
✔✔ uschopnit klienty k samostatnosti
a kreativitě a podpořit je
✔✔ podpořit klienty v realizaci
aktivit a nápadů
✔✔ nabídnout možnosti
a poskytnout prostředky
ke smysluplnému trávení
volného času

STREETWORK V TŘINCI
Adresa kanceláře: Sosnová 411, Třinec
Rok 2014 byl street pomyslnou „křižovatkou“ pro naše klienty. V lokalitě Borek jsme působili už
jen okrajově, zdejší děti a mládež se naučily využívat prostor Komunitního centra a nadále se
s nimi pracuje právě tam.
S otevřením třineckého klubu na Jablunkovské ulici došlo k předání našich klientů do této služby,
klienti se přestali scházet na ulici a začali využívat prostor klubu. V parku na Jablunkovské už
jsme pak potkávali hlavně rodiny s dětmi a seniory. Vznikl nám tak prostor pro intenzivní práci
s klienty u Lidového domu. Docházeli jsme zde třikrát týdně a věnovali tak téměř každou službu
této lokalitě. Pracovali jsme zde jak s dynamikou skupiny, tak s jednotlivci zvlášť. Scházejí se
tady s námi také malí sourozenci klientů, se kterými sice neprobíhá individuální práce, protože
nespadají do cílové skupiny služby, ovšem jsou rovnocennou součástí skupiny a ovlivňují její
dynamiku a práci s ní.

Pracovníci streetu se na konci roku těšili z rekonstrukce kanceláře na Sosně, kde jim vzniklo
kvalitní zázemí pro jejich práci.
Statistika Streetworku Třinec
Počet provozních dní
150
(132 běžného provozu a 18 jednorázových akcí)
Počet klientů 		
61
z toho 41 chlapců a 20 dívek
(nárůst počtu klientů o 30 % oproti r. 2013)
Počet kontaktů na streetu
1435
Počet intervencí 		
437
Nedílnou a zcela legitimní součástí terénního programu je monitoring. Ten však ve službě
nemůžeme bohužel nijak vykázat (evidují se pouze úkony s klienty), takže se tato část naší práce
nijak neprojevuje ve statistice. Kvalifikovaným odhadem však uvádíme, že se jedná o téměř 30 %
z celkového objemu přímé práce. Toto významné číslo je vysoké také z důvodu přesunu služby
do jiné čtvrti města.

Během roku probíhal také monitoring města, nejintenzivněji na konci roku, kdy klientů na ulici
vzhledem k počasí ubývá a vzniká tak prostor pro mapování nových kontaktních míst a hledání
potencionálních klientů. Během letošního roku jsme s klienty uspořádali mnoho akcí. Mezi
největší patřil velikonoční street, výlet na Den pro rodinu či fotbalový turnaj s bohumínským
klubem. Velmi úspěšná byla i „přespávačka“, akce k 8. výročí streetu, kterou si klienti
zorganizovali povětšinou sami.
16
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Pro
rodiny
Práci s celým rodinným systémem chápeme jako logické navázání na dosavadní dlouholetou
praxi v oblasti práce s dětmi a dospívajícími, kdy v rozhovorech s nimi zaznívá téma rodiny jako
primární a určující.
Oblast Pro rodiny sdružuje 3 odborné činnosti sociálně-právní ochrany dětí,
které naše organizace započala v roce 2013. Jsou tedy benjamínky z celé škály služeb, projektů
a aktivit. Pracovníci, kteří tuto oblast rozvíjí, však vkládají do jejího růstu velké úsilí.

Motto:
Jsme přesvědčeni, že nejlepší
cestou poskytnutí pomoci
dítěti je rozvoj a posílení
jeho rodiny jako celku.
18

SLUŽBY PĚSTOUNŮM
Adresa: Jablunkovská 110, 739 61 Třinec

Pokud označíme rok 2013, kdy jsme vpluli do nové oblasti, jako rok začátečnického údivu nad
systémem náhradní rodinné péče, pak rok 2014 můžeme pojmenovat jako rok respektu z dosud
poznaného. Mnohem lépe se nám dařilo nastavovat spolupráci s rodinami. V první části
roku 2014 jsme navíc uzavřeli dohody se sedmi novými rodinami a celkem jsme evidovali 30
pěstounských rodin. Poměr mezi klasickou a příbuzenskou pěstounskou péčí je u nás poměrně
vyrovnaný, o něco více je rodin s klasickou pěstounskou péčí.
Na nárůst rodin jsme reagovali přijetím další sociální pracovnice do týmu. V roce 2014 jsme
rovněž zavedli evidenční systém rodin „PePa“, který využívají i naše sociální služby. Program
průvodcům usnadňuje nezbytnou administrativu spojenou s přímou prací. Náš tým se soustředil
i na zpracování metodiky, postupů a směrnic, které reagují na podmínky závazných standardů
dle zákona.
U rodin s mladšími dětmi se nám velmi osvědčil systém rodinných chův v rámci odlehčovacích
služeb. Aby si pěstouni mohli vybrat svou dovolenou, starším dětem a dospívajícím jsme nově
nabídli vlastní táborový pobyt.
V roce 2014 můžeme sledovat nejen vzrůstající četnost kontaktů průvodců s rodinami, ale také
pestřejší rozsah témat a řešených situací. Vnímáme, že po 2 letech naší služby pěstounům se
stále více a lépe otevírá pole spolupráce s rodinami, na kterém se potkáváme. Reagujeme na
sebe tak, aby to bylo ku prospěchu dětem svěřeným do NRP.
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VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ

PET TÝM – PORADNA PRO DĚTI,
DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
Adresa: Jablunkovská 110, 739 61 Třinec

Osoby pečující, pěstouni, si nadále potřebují plnit povinnost celoživotního vzdělávání.
I v roce 2014 jsme připravili jarní a podzimní nabídku besed a seminářů, která byla určena hlavně
pěstounům, s nimiž máme uzavřenou dohodu. Byly však otevřené i zájemcům odjinud.
Vybraná temata reagovala často na náměty pěstounů a byla vybrána tak, aby otevírala oblasti
spojené s náhradní rodinnou péčí.

20

Tým odborných pracovníků ve složení psycholog (P), etoped-speciální pedagog (E) a terapeut
(T) nabízí výchovné poradenství, odbornou terapeutickou činnost, psychologické konzultace
a diagnostiku. Služba je určena dětem a mladým lidem do věku 18 let, rodinám s dítětem,
rodičům a dalším členům rodiny, osobám pečujícím z Třince a spádové oblasti, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci a potřebují řešit rodinné, vztahové či výchovné problémy.

V roce 2014 se uskutečnilo 5 vzdělávacích seminářů s celkovou
dotací 20 hodin. Využilo je celkem 65 účastníků. Klubová setkání
proběhla 7x (celkem 21 vzdělávacích hodin) a besedovalo zde
celkem 63 našich pěstounů.

PET TÝM poradna v roce 2014 fungovala v mnohem menším měřítku, než bychom si přáli a byli
připraveni, a to z důvodu velmi nízkého rozpočtu. Naše organizace se rozhodla toto mladé
a zkušenosti nabírající zařízení podpořit většinově z vlastních zdrojů. Nepodařilo se totiž získat
dostatečné finance z dotací a provoz poradny byl udržován na existenčním minimu s vizí
potřebnosti a nadějí pro rok příští.

Novinkou ve vzdělávání bylo jednoznačně zavedení vzdělávání samostudiem, kdy jsme pro
pěstouny připravili knihovničku vybavenou tematickými knihami. Přečtením knihy a diskusí
o jejím obsahu s průvodcem rodiny získá pěstoun určitý počet vzdělávacích hodin. Prozatím
byla tato možnost využívána pouze pěstounkami.

Přesto jsme obsloužili více klientů než v roce 2013, konkrétně 20 klientů (klientem je pro nás dítě
či dospívající), přičemž 40 % klientů došlo na doporučení OSPOD a 60 % byli „přímí“ klienti.
Jelikož pracujeme s celým rodinným systémem, je potřeba přičíst další členy rodiny v počtu 28.
Celkem tedy s poradnou spolupracovalo 48 lidí z 20 rodin, kdy své problémy řešili celkem na 135
odborných konzultacích.
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KOMUNITNÍ CENTRUM BOREK
Adresa: Staré Město – Borek 323, 739 61 Třinec
Komunitko Borek je pro své návštěvníky otevřeno již 3 roky. Bunkr, o.p.s. jej vede roky dva.
Rok 2014 byl pro většinu aktivit rokem stabilním, kdy neprobíhaly žádné větší změny, jak už
personální, či žádné větší změny v koncepcích aktivit. Vznikal tak prostor pro intenzivnější práci
s návštěvníky. Na přelomu let 2013/2014 došlo k obměně hlavní cílové skupiny, kdy předcházející
2 roky byla hlavní cílovou skupinou mládež mezi 12-15 lety, nyní navštěvují KC převážně mladší
děti. Ty navštěvují hojně doučování, volnočasové aktivity (sportovní kroužek, kroužek her,
tvořivý kroužek) a hlavně dětský klubík (mateřské centrum). Starší skupině byl vymezen prostor
v Otevřených klubech pro mladé, kam nyní pravidelně docházejí. Oblibu u starší skupiny si také
získal dramatický kroužek, na jehož koncepci se podíleli sami návštěvníci.
Komunitní centrum bylo otevřeno pro návštěvníky každý všední den a to od 14:00 do 17:30,
ve středy až do 19:00 hodin. Průměrná návštěvnost kroužků byla 7 dětí, u mateřského centra
to bylo 9 návštěvníků, doučování se průměrně účastnily 4 děti a otevřený klub probíhal za
průměrné účasti 11 dospívajících.
Kromě stálých aktivit jsme během roku pořádali 8 workshopů, 4 tvořivé dílny pro dospělé,
v rámci středečních odpolední proběhlo 6 besed. Společně s celou komunitou jsme si
zorganizovali a poté užili 7 akcí, za účasti obyvatel všech generací.
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Komunitní centrum Borek je místo, kde
se mohou lidé z Borku potkávat, trávit
společně čas, sdílet spolu problémy,
ale i radosti.

Bez nudy
Projekt Bez nudy dlouhodobě vytváří sice neokázalý, ale za to bezpečný prostor pro mladé lidi
k seberealizaci a ověřování svých dovedností. Nenápadně tak přispívá k menšímu plýtvání časem
a potenciálem mladých a rozšiřuje možnosti ne zcela organizovaného a výkonově orientovaného
vyžití ve městě.
Projekt zastřešuje 3 funkční volnočasové aktivity, které mají již svou historii a své místo, funkci.
Jedná se o:
- Studentský tým - zázemí pro nápady středoškoláků - od r. 2005
- Hudební zkušebna Bunkryt - podpora mladých kapel - od r. 2007
- Hřiště bez nudy - správcovství vybraných hřišť ve městech - od r. 2009

Všechny aktivity jsou z naší strany vedené tak, aby
povzbuzovaly mladé lidi k zapojení se, bez důrazu na výkon
či talent, respektujeme jejich dovednosti, nadšení a nápady.
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HŘIŠTĚ BEZ NUDY
Aktivita Hřiště bez nudy usiluje o zpřístupnění hřišť
a zatraktivnění jejich využití pomocÍ správců.
Samotný provoz na hřištích probíhal v období od začátku června do konce září 2014, ovšem
celkově probíhal v menším rozměru. Aktivita probíhala na 3 předem vytipovaných a domluvených
hřištích - u ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova v Bohumíně a na sídlišti Sosna v Třinci.
Vyškolili jsme 5 správců, kteří na hřiště docházeli
2x týdně za hezkého počasí. Celkem letos správci
odpracovali 351 hodin, kdy se snažili nadchnout
pro pohyb děti, které se jen tak na hřišti nudily
nebo nevěděly, co by.
Na bohumínských hřištích navíc proběhly
akce, kdy pozvaní hosté předvedli neokoukané
sportovní aktivity, a to discgolf a rugby.
Na třineckém hřišti byl zase uspořádán
volejbalový a ping-pongový turnaj.
Koncem září jsme hřiště symbolicky zazimovali.
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STUDENTSKÝ TÝM
Koordinátorka za studenty: Barbora Sikorová

O Studentském týmu jsem měla zdání dlouhou dobu, nikdy mě však nenapadlo, že budu
zrovna já součástí něčeho takového. Jednou jsem si řekla, že bych ráda někam patřila,
měla někde své místo a kolem sebe lidi, s kterými si budu rozumět. Za pár dní jsem šla na
svou první schůzku, kde jsem potkala nejen zbytek týmu, ale také koordinátorku Ivet, která
tam vlastně byla taky nová. Všichni působili mile, zajímali se o mě a já se cítila moc dobře.

Rok 2014 se ve Studentském týmu nesl v duchu obměn. Po plánovaném únorovém plese jsme
se rozloučili s maturanty a do týmu přivítali úplně nové tváře, které do něj přinesly svěží vítr.
Tým se proměnil nejen skladbou samotných členů, ale také koordinátorů. S odchodem Katky se
stala koordinátorkou projektu Ivet a studenti si zvolili ze svých řad Barču, která tak pokračuje ve
šlépějích své starší sestry, která v minulosti taktéž tým za studenty koordinovala.

V ten den jsem slavila své 18. narozeniny, takže to byl moc hezký dárek k narozeninám. Už
na první schůzce jsme se domluvili na Filmový večer, kde jsem měla za úkol vybrat film
a vymyslet úvodní řeč. Byla jsem pěkně nervózní, ale nakonec jsem to celá rudá zvládla,
a to hlavně díky podpoře zbytku týmu! Filmáč byl super a dokonce se k nám přidali další
2 členové. Zanedlouho se přidal i poslední člen Tom a náš tým byl kompletní. Nejen já, ale
určitě i ostatní, se shodneme na tom, že lepší vztahy v týmu jsme mít nemohli. Všichni si se
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Po celý rok probíhaly pravidelné schůzky Studentského týmu (17 setkání), na kterých studenti
plánovali akce podle plánu, který si společně sestavili. Během roku proběhly 2 teambuildingy,
na kterých se tým lépe poznával, stmeloval, zlepšoval vzájemnou spolupráci a komunikaci. Dále
to byly večery na různá témata – s filmem, zahraničními dobrovolníky. Studenti se zapojovali
i do jiných aktivit organizace Bunkr, o.p.s. Připravovali aktivity na Bambiriádu, pomáhali při
propagaci a samotné organizaci na Bunkrytfestu, udělali Mikuláše dětem v Komunitním
centru na Borku. Od podzimu se pak velmi intenzivně připravovali na organizaci svého, v rámci
obměněného týmu, prvního plesu.

všemi rozuměli, neměli jsme problém se na něčem dohodnout, a když už jsme se v něčem

Přestože je činnost přerušována prázdninami a každým rokem ohrožena obměnou členů, stále
je Studentský tým zázemím pro všechny středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet a rozšířit nové
dovednosti.

a úsilí. Ples pro mě bohužel znamenal konec v týmu, jelikož letos maturuji a čeká mě

neshodovali, tak se všichni snažili najít nějaký kompromis. Schůzky probíhaly v přátelském
duchu a nikdy nebyla nouze o pořádnou dávku smíchu. Kromě Arménského večera jsme
v listopadu jeli s týmem na teambuilding, kde jsme své, už tak hodně dobré vztahy, ještě více
utužili. No a najednou se blížil únor a s tím i organizace Studentského plesu, která nás
stála hoooooodně času a sil. Ale výsledek stál za to. Byl to pro mě nepopsatelný zážitek
a obrovská zkušenost, podílet se na organizaci tak velké akce. A když vidíte, jak se všichni
baví, a parket je plný k prasknutí, je to pro vás ta největší odměna za všechnu tu práci
vysoká škola. V týmu jsem strávila přesně jeden rok. Rok, kdy jsem potkala nové přátele,
zažila plno krásných chvil a získala nové zkušenosti. Studentskému týmu přeji do
budoucna mnoho štěstí a zábavy při organizaci všeho, do čeho se pustí. Mám vás všechny
moc ráda! (Katka Czepczorová, členka Studentského týmu)

HUDEBNÍ ZKUŠEBNA BUNKRYT, TŘINEC
Adresa: Sosnová 411, Třinec
Rok 2014 byl pro hudební zkušebnu Bunkryt úspěšný. Za celý rok u nás zkoušelo celkem 9 kapel,
které se kromě již tradičního rocku a metalu rozšířily i o nové hudební styly hip-hop a drum
and bass. Abychom reagovali na jejich potřeby, snažili jsme se do nového vybavení zkušebny
zahrnout také materiál pro tento styl. Zakoupení novějšího vybavení a tím pádem zvýšení
profesionality zkušebny bylo možné díky podpory Nadace OKD a města Třince. Některé kapely
si již vyhledaly vlastní zkušebnu, aby mohly zkoušet ve větším rozsahu, jiné, jak už to bývá, se
kvůli různým nedorozuměním rozpadly. Uvolnil se tak prostor pro nováčky, kteří s hudbou teprve
začínají a díky zkušebně pro to mají vhodné podmínky.
Tradičně jsme spolu s kapelami a Studentským týmem zorganizovali již 8. ročník Bunkrytfestu,
kde se kapely mohly podělit o své hudební umění a předvést svou celoroční práci. I přes nižší
počet návštěvníků panovala velmi příjemná atmosféra, kapely se podporovaly navzájem
a vyměňovaly si zkušenosti.
V létě skončila spolupráce ze strany organizace PathFinder, která využívala zkušebny k práci
s dětmi v rámci projektu Most přátelství. Ve zkušebně tak zůstali 3 patroni – dobrovolníci z řad
ochotných mladých hudebníků, kteří jsou na zkouškách kapel, dohlížejí na pohodový provoz
a jsou připraveni kapelám poradit.
V roce 2014 bylo ve zkušebně celkem 8 dobrovolníků a věnovali zkušebně a kapelám celkem 526
28 hodin svého volného času.

V roce 2014 se mnoho událo. Za ten
největší posun dopředu považuji
určitě zkušenost s pořadateli,
kteří si zvykli volat do zkušebny
a využívat „našich“ kapel pro
koncerty. Dalším velkým krokem
vpřed byla určitě propagace
zkušebny. Ta pomohla k vyššímu
využití zkušebny ještě širším
spektrem stylů a lidí. Zkušebna
se stává pro lidi místem klidu,
odpočinku, regenerace a možnosti
splnění svých snů. Proto doufejme,
že tento trend bude pokračovat
a nadále se nám bude zkušebnu
dařit rozšiřovat a zpřístupňovat
dalším a dalším lidem. ;)
(Venca Čmiel, hlavní Patron,
dobrovolník)
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EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
Snad si už ani neumíme představit naši organizaci bez EDS projektu a naše pobočkové pracovní
týmy bez účasti mladých cizinců, dobrovolníků. V roce 2014 jich s námi postupně pobývalo
celkem 8. Po odjezdu Paula, Amary a Lilit jsme v dubnu vítali Roberta a Cristiana z Rumunska,
Alejandra ze Španělska. Tím se dovršil neuvěřitelný počet 30 zahraničních dobrovolníků od
úplného počátku EDS.
A to ještě na konci léta odjel Joe a dojel Karen z Arménie. Tedy 31. dobrovolník v pořadí.
V programu EDS se v roce 2014 udály 2 významné změny – jedna lokální, kdy po několika letech
ukončila spolupráci Silvia a na pozici hlavní koordinátorky byla přijata a vyškolena Urszula.
Druhou, ještě zásadnější změnou, bylo ukončení programu Mládež v akci, jež nahradil nový
vzdělávací program Evropské unie Erasmus+. V jeho rámci nadále běží Evropská dobrovolná
služba. Nová koordinátorka, nový systém, nové podmínky, nové formuláře. Naštěstí myšlenka
zůstala stejná.
Nadále vytvářet v Bunkru bezpečné místo pro mladé lidi ze zahraničí, pro jejich pobyt, nové
zkušenosti a realizaci nápadů.
Dobrovolníci měli možnost osvojit si nové dovednosti, vyzkoušeli si práci s dětmi, mládeží,
získali informace o sociálních službách, zapojili se do volnočasových pravidelných aktivit i do
přípravy větších akcí. Svou přítomností a činy ovlivnili naše klienty, mladé lidi v jejich přemýšlení
a názorech o pestrosti kultur a národů.
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I tito dobrovolníci přinesli znovu a opět sebe a svůj čas, který byl v roce 2014 vyčíslen na
přibližně 3430 hodin pro naši organizaci.

My project started on first April 2014, in
the Novy Jicin city, which is situated in the
eastern part of the Czech Republic. I was
19 years old at that time, so for me it was
the first time living alone. The first weeks
were difficult, because of the loneliness
that I was feeling, but the fact that I was
meeting new people helped me to overcome
the situation. Time kept going and by each
day the relationship with my colleagues
improved. I realize now, that the good
relation with my coworkers, made it much
easier for me to be far from home.
At the working place I had also a good
relationship with our clients, which to
my surprise were speaking English. I had
the opportunity to improve my social and
communication skills by interacting with
them.
This was a great experience for me,
because I had the opportunity to live by
myself and to improve a lot as a person.
(Cristian, Rumunsko)

My name is Karen and
I am from Armenia.
It is a pleasurE to
have EVS in Czech
Republic, espesially in
organisation like Bunkr,
where everyone wants
to help you to adapt.
EVS gives me a lot of
new experience: to work
with teenagers, to learn
about Czech and Roma
culture, to find out
a lot of things about
myself. I am pretty sure
that the experiance
I gained here will be
useful for the rest
of my life.
(Karen, Arménie)
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ROZVAHA K 31. 12. 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2014
Náklady
Materiálové náklady vč. DDHM
Spotřeba energií vč. vodného
a stočného
Náklady na služby

1 935 688

Mzdové náklady

3 659 651

Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění odpovědnosti
Ostatní náklady
Náklady celkem
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v Kč
897 393
212 094

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a zboží
Úroky
Dary
Finanční příspěvky
Provozní dotace

v Kč
2 158 748
5 763
269 160
1 708 147
3 722 617

997 722

Ostatní výnosy

66 428

15 045

Výnosy celkem

7 930 863

140 289
7 857 882

Kompletní účetní závěrka a příloha k účetní závěrce je zveřejněna ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě.

Aktiva
Dlouhodobý hmotný
majetek
Dlouhodobý finanční
majetek (půjčka)
Oprávky k dlouhodobému
majetku
Zásoby (zboží na skladě)
Odběratelé
Provozní zálohy
poskytnuté
Jiné pohledávky
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

v Kč
690 431
30 000
-52 323
4 253
2 300
219 823
536 762
116 830
508 958
0
341 745
2 398 779

Pasiva
Vlastní jmění
Fond rozvoje a stability
Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení
Dohadné účty pasivní
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky vůči institucím soc.
zabezpečení a veřejného
zdrav.pojištění
Ostatní přímé daně
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

v Kč
824 553
295 312
72 981
212 309
76 882
8 750
19 800
312 379
126 496
35 812
0
413 505
2 398 779
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NÁKLADY HLAVNÍCH PROJEKTŮ V ROCE 2014 (V KČ)

Provozní náklady
Vnitroorganizační náklady
Mzdové náklady vč. odvodů
na soc. a zdrav. poj.
CELKEM

NZDM
Třinec

Streetwork
Třinec

Bez nudy

Komunitní
centrum Borek

NZDM Bohumín

NZDM
Nový Jičín

PET TÝM
poradna

Služby
pěstounům

EDS - evropská
dobrovolná služba

CELKEM

397 720

154 562

316 091

137 705

366 368

295 052

79 006

534 475

709 545

2 990 524

0

0

0

0

0

0

0

99 550

0

99 550

901 485

498 504

129 685

429 583

831 673

915 046

37 256

819 451

80 470

4 643 153

1 299 205

653 066

445 776

567 288

1 198 041

1 210 098

116 262

1 453 476

790 015

7 733 227

890 000

736 000

Zdroje krytí:
MPSV
Úřad vlády ČR
Město Třinec
Město Bohumín
Město Nový Jičín
Nadace OKD
KaPA, o.p.s.,
Centrum soc.služeb
Ostrava, o.p.s.
Úřad práce ČR
ČNA, Program Mládež v akci
IP MSK
Ostatní zdroje
CELKEM

53 000

60 000
40 000

175 000
327 000

1 626 000
175 000
465 000
290 000
400 000
119 080

25 000
250 000
400 000

119 080
158 466

22 250

15 900

27 352

223 968
1 446 000
766 617

1 069 073
18 666
1 299 205

535 020
95 796
653 066

210 796
445 776

65 288
567 288

30 689
1 198 041

74 098
1 210 098

91 262
116 262

7 476
1 453 476

23 398
790 015

1 446 000
766 617
1 604 093
617 469
7 733 227

PROVOZNÍ DOTACE (V KČ)
Zdroj dotace
Město Třinec - projekt Bez nudy
Město Třinec - projekt PET TÝM
Město Třinec - projekt NZDM v Třinci
Město Třinec - projekt Komunitní centrum Borek
Město Bohumín - projekt Bez nudy
Město Bohumín - projekt NZDM v Bohumíně
Město Nový Jičín - projekt NZDM v Novém Jičíně
MPSV - projekt NZDM v Bohumíně
MPSV - projekt NZDM v Novém Jičíně
Úřad vlády - projekt Komunitní centrum Borek
Česká národní agentura Mládež (ČNA) – Program Mládež v akci
- na projekty EVS/evropská dobrovolná služba
- doplatek k vyúčtování dotace na projekt ukončený k 31.12.2014
- nárok na dotaci pro projekt, který trvá od 1.1.2014 do 31.12.2015
- z částky převedeno do výnosů příštích období
CELKEM
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY (V KČ)
Poskytnuta výše
v roce 2014
60 000 Kč
25 000 Kč
53 000 Kč
327 000 Kč
40 000 Kč
250 000 Kč
400 000 Kč
890 000 Kč
736 000 Kč
175 000 Kč

87 009 Kč
718 877 Kč
-227 786 Kč
3 534 100 Kč

Zdroj příspěvku
Úřad práce ČR (státní příspěvek na výkon pěst. péče)
Centrum soc.služeb Ostrava, o.p.s., Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
Nadace OKD - projekt Bez nudy pro rok 2014
(z toho 20 175 Kč příjem příštích obd. v roce 2015)
CELKEM

Poskytnuta výše
v roce 2014
1 400 000 Kč
223 968 Kč
67 250 Kč
1 691 218 Kč

Finanční příspěvky a dotace nejsou ve stejné výši čerpány z důvodů časového rozlišení
- viz „Zdroje krytí hlavních projektů“ (tj. výnosy).
V období 3/2013-12/2014 jsou sociální služby NZDM a STREETWORK v Třinci spolufinancovány
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

V období 9/2013-3/2014 je 1 pracovní místo spolufinancováno v rámci projektu „Zaměstnávání
mladých dospělých - průvodcovstvím“ a v období 12/2013-11/2014 je 1 pracovní místo
spolufinancováno v rámci projektu „Cílem je zaměstnání“ z prostředků ESF prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

PODPOŘILI NÁS

PODPOŘILI NÁS
Dále nás v roce 2014 podpořili finančním či věcným darem:

Poskytnutím finančního daru:
Distribuce tepla Třinec, a.s. (na pořízení služebního vozidla)
Energetika Třinec, a.s. (dofinancování rekonstrukce NZDM Třinec)
Město Třinec (neinvestiční na provoz)
Město Bohumín (neinvestiční na provoz)
Sbor bratrské jednoty baptistů, Praha (dar na aktivity KLIKA)
Potyszová Irena, Bystřice (dar na aktivity KLIKA)
Karel Zientek, Český Těšín (dar na aktivity KLIKA)
Poskytnutím věcného daru v hodnotě:
Jaroslava Procházková-Knihkupectví, Třinec

v Kč
10 000
5 000
120 000
3 000
6 590
1 500
2 200

1 000

Jsme vděčni za podporu a peníze, které jste nám
s důvěrou svěřili. Děkujeme všem.
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FINANČNÍ AUDIT
Auditorská společnost: Finaudit Třinec, s.r.o., oprávnění KA ČR čís. 100
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív Bunkr, o.p.s.
k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končicí dnem 31. 12. 2014
v souladu s českými účetními předpisy (vyhláška 504/2002 Sb.).
Datum zprávy auditora:
6. května 2015

Zpráva o auditu v plném znění je zveřejněna
ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě.
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kontakt

adresa

telefon

Bunkr, o. p. s.
www.bunkr.cz
NZDM Klub Bunkr,
Třinec
NZDM Klub Bunkr,
Bohumín
NZDM Klub Bunkr,
Nový Jičín

Jablunkovská 110,
739 61 Třinec
Jablunkovská 705,
739 61 Třinec
Ad. Mickiewicze 67,
735 81 Bohumín
Tyršova 118/8,
741 01 Nový Jičín
Sosnová 411,
739 61 Třinec

558 997 999
731 444 370
558 987 757
731 444 371

Streetwork v Třinci
BEZ NUDY
Bunkryt – zkušebna
Studentský tým
Evropská dobrovolná
Služba (EDS/EVS)
Komunitní centrum
Borek
Služby pěstounům
PET TÝM poradna

Sosnová 411,
739 61 Třinec

Borek 323,
739 61 Třinec
Jablunkovská 110,
739 61 Třinec
Jablunkovská 110,
739 61 Třinec

email
info@bunkr.cz
nzdm.trinec@bunkr.cz

734 321 931

nzdm.bohumin@bunkr.cz

734 178 556

nzdm.novyjicin@bunkr.cz

739 401 802
734 409 956

streetwork.trinec@bunkr.cz

739 401 802

beznudy@bunkr.cz

734 178 555

eds@bunkr.cz
evs@bunkr.cz

734 326 080

kcborek@bunkr.cz

734 178 557

pestouni@bunkr.cz

734 178 557

pettym@bunkr.cz

Děti
a mladí lidé
nám nejsou
lhostejní.

