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ÚVODNÍ SLOVO
„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.“ – Bible
Vážení a milí,
již po třinácté nastává čas ročního bilancování. Je to dlouhá doba a chtělo by se říct, že všechno
je hotovo a funguje jak má. Zdá se mi však, že jsme pořád na začátku. Stále se učíme, zkoušíme,
hledáme. Jak se zlepšit v našem přístupu k dětem, mladým lidem, rodinám i komunitě, jak se lépe
zorganizovat, jak dostát všem byrokratickým požadavkům, jak najít finance, jak si být partnery, jak
se lépe prezentovat. Jak, jak... je spousta výzev, kterým čelíme.
Uplynulý rok byl rychlý a bylo toho hodně!
Děkuji především všem svým parťákům a spolupracovníkům za jeho úspěšné zvládnutí. Děkuji
všem poskytovatelům finančních prostředků, bez nichž bychom potřebné projekty a služby nemohli
realizovat. Děkuji všem našim partnerům, příznivcům a sympatizantům za jejich práci a podporu.
S přáním pokojných dní plných světla, uklidňující zelené, dobra a naděje,
Mgr. Roman Brzezina, ředitel
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ÚDAJE O ORGANIZACI
Název:		
Sídlo:		
IČ: 		
DIČ: 		
Bankovní spojení:
Zakladatelé:
Právní forma:
		
		

POSLÁNÍ

Bunkr, o.p.s.
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec
26617013
CZ 26617013
č. ú. 2000143107/2010, Fio banka, a. s.
Mgr. Roman Brzezina, Mgr. Renáta Turoňová
obecně prospěšná společnost
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
pod značkou O 1282 u Krajského soudu v Ostravě

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.

SOUSTŘEDÍME SE NA:
►► Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru
►► Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí a mládeže

SPRÁVNÍ RADA:

DOZORČÍ RADA:

Mgr. Renáta Turoňová [předseda správní rady]
Petr Walach				
Ing. Jana Vavrošová

Bc. Martin Strnad [předseda dozorčí rady]
Daniel Czeczotka
Robert Hrycek

ŘEDITEL – STATUTÁRNÍ ORGÁN:

►► 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

Mgr. Roman Brzezina
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Pro děti a mladí lidé

5 HLAVNÍCH ZPRÁV ROKU 2015

Ve třech městech, ve 4 našich sociálních službách, se naši pracovníci zajímali o příběhy, trápení,
tajemství, otázky, ale i novinky, úspěchy a dosud nesdílené radosti 225 dětí a mladých lidí.

Sociální služby a odborné činnosti
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NZDM
a terénní programy

Činnosti dle pověření
k výkonu SPOD

Klub Bunkr
Třinec

Preventivní
programy

Klub Bunkr
Bohumín

Vzdělávání

Klub Bunkr
Nový Jičín

Služby
pěstounům

Streetwork
v Třinci

PET tým
poradna

Volnočasové a další projekty

Bez nudy

Evropská
dobrovolná služba

Sousedské snídaně

Komunitní centrum
Borek

Pro rodiny
Dvě odborné činnosti – Služby pěstounům a PET TÝM poradna – byly k dispozici 55 rodinám,
ve kterých bylo celkem 162 dospělých a dětí. Pracovníci reagovali na zakázky, jak si lépe rozumět,
jak lépe řešit výchovné situace tak, aby všem v rodině bylo dobře a bezpečně.

2 víkendové pobyty
Nově jsme realizovali 2 rozdílné, a přitom v něčem stejné víkendové pobyty pro rodiny s dětmi.
Jednoho se zúčastnili pěstouni a druhého lidé využívající Komunitního centra Borek. Obě akce totiž
dopřály rodinám čas naplněný neformálním vzděláváním a radosti ze společných zážitků.

2 komunitní projekty
Naskytly se nám příležitosti, jež jsme s chutí využili k práci na dvou projektech. Oba cílily na komunitu
a veřejný prostor. Podařilo se nám pozvat lidi k tomu, aby spolu pracovali, zajímali se a vylepšili své
okolí, aby se u společného jídla setkali a jen tak sousedsky si popovídali.

Naši pracovníci
Naše společnost ke konci roku 2015 zaměstnávala 16 pracovníků na HPP. Jednotlivé pracovní týmy
dále doplňovalo celkem 53 pracovníků -„dohodářů“ (DPP). Všichni přispěli svou prací a odborností
k realizaci celoročních i krátkodobých projektů a všeho nezbytného k chodu naší organizace.
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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

Nízkopraháč je klub, který se snaží být zajímavý
a bezpečný pro všechny mladé lidi, kteří jsou raději
venku, než doma; nudí se nebo rádi jen tak lenoší;
mají vyhraněné názory nebo naopak se cítí ztraceni
v záplavě příležitostí; rádi by 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.
9
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NZDM KLUB BUNKR, TŘINEC

NZDM KLUB BUNKR, BOHUMÍN

Adresa: Jablunkovská 705, Třinec

Adresa: Ad. Mickiewicze 67, Bohumín

Do roku 2015 vstoupil klub bez vedoucího. Opět. Poté, co se v předchozím roce vystřídali na této
pozici 3 lidé, jsme čelili výzvě najít dobrého šéfa klubu. Navíc jsme se v prvním pololetí potýkali
s obměnou dalších lidí v týmu, což se samozřejmě odrazilo nežádoucím způsobem na provozní době
a atmosféře klubu. V měsíci březnu jsme udělali STOPku, klub musel být na 14 dní zavřen, a v této
„pauze“ jsme sestavovali nový pracovní tým, upravovaly se prostory klubu a utvářely nové cíle pro práci
s klienty. Po tomto zastavení a nadechnutí se jsme znovu spustili systematickou práci, což se pozitivně
projevilo u klientů, kdy se nově zabydlela a ustálila domácká skupina klientů. Prostě se opět potvrdilo, že
nízkoprahový klub je tvořen hlavně lidmi.
Ve druhém pololetí se celá složitá proměna projevila velmi pozitivně a viditelně na individuální práci
s klienty, kdy se objem práce navýšil na dvojnásobek. Uspořádali jsme 14 větších aktivit s pestrým
zaměřením. Závěrem roku jsme vstoupili do spolupráce se školami a intenzivněji tak propagovali naší
službu novým potencionálním klientům.
Do nového roku vstupujeme s vidinou stabilní pobočky a nabídky služby. Budeme dále pokračovat
v intenzivní a individuální práci se stávající klientelou a zároveň chceme otevřít dveře novým
potencionálním zájemcům o službu.

Rok 2015 utekl jako voda. Je možné, že za tím stálo to, že bohumínská pobočka se „hodila do nového
kabátu“. Což ve skutečnosti znamená, že v týmu jsou 2 noví pracovníci ze tří, evidujeme 25% zcela nových
klientů a dokončili jsme úpravy interiéru klubu. Rok 2015 tedy nelze označit jinak, než rokem změn. Tyto
změny předznamenaly nástup všeobjímající stability a kvality práce jako takové.
V únoru jsme se začali zabývat personální otázkou, kdy nebylo vůbec snadné najít sociálního pracovníka.
V červenci poté nastoupila nová sociální pracovnice. Následně až v září jsme mohli přijmout pracovníka
v sociálních službách, a do týmu přichází muž, což obohacuje a rozšiřuje možnosti týmu a naší práce.
Pro klienty jsme průběžně vytvářeli různorodý program a reagovali na jejich potřeby a zakázky.
Zároveň jsme pořádali aktivity, které jsme v pracovním týmu považovali za potřebné předat klientům.
Celkem za rok 2015 proběhlo 64 organizovaných aktivit, 3 z nich byly zaměřené na nábor nových
klientů. Zároveň jsme kontaktovali místní školy a OSPOD s informacemi o naší službě a letáky pro
možné zájemce o službu. V uplynulém roce jsme realizovali preventivní programy na témata aktuální
a atraktivní pro klienty.
Nové tváře v klubu vítáme, v loňském roce k nám začalo docházet a využívat službu až 25% nových
klientů. Obměna klientů je přirozená, ti starší dospívají, osamostatňují se, mění se jejich potřeby
a často opouštějí klub a ukončují s námi spolupráci. Aktuální skupina klientů nejvíce využívající službu
je školou povinná, za což jsme rádi, neboť tak můžeme využít jejich otevřenosti a doprovázet je v jejich
proměně v mladé dospěláky.
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NZDM KLUB BUNKR, NOVÝ JIČÍN
Adresa: Tyršova 8, Nový Jičín
Rok 2015 lze označit jako stabilní rok, a to jak po personální, tak provozní stránce. Po celý rok byl
udržen čtyřdenní provoz pro klienty. Pracovní tým byl stabilní, to mělo pozitivní vliv na budování
a prohlubování vztahů s klienty. Výsledky práce jsou čitelné z více jak dvojnásobku intervencí s klienty
oproti roku 2014. V letních i podzimních měsících jsme zaznamenali pohyb klientů, kteří přijížděli
ze zahraničí a po nějaké době odcestovali zpět, což ovlivnilo skladbu domovské skupiny. V tomto období
jsme vnímali více náročnějších klientů, kdy docházelo ve větší míře k rizikovým situacím.
V průběhu roku byly pro klienty připravovány různorodé programy. Celkově proběhlo 48 organizovaných
aktivit. Zaměřili jsme se na to, co jsme jako pracovníci považovali za důležité, ale také jsme reagovali na
potřeby a zakázky klientů. Kromě individuální práce jsme se snažili více zaměřit na práci se skupinou,
neboť skupinová dynamika výrazně ovlivňuje naše vztahy a spolupráci s klienty.
Opět jsme se zúčastnili a aktivně zapojili do propagačních akcí jako Dne sociálních služeb města Nový
Jičín či Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociaci streetwork. Podruhé jsme se připojili
k Týdnu sociálních služeb organizovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, kdy jsme se
rozhodli den otevřených dveří pojmout jiným způsobem. Vypravili jsme se před některé základní školy,
kde jsme propagovali službu také ochutnávkou připravených volnočasových aktivit.
Pro ujištění se o naší dobré praxi a také zvýšení prestiže v oboru jsme se v roce 2016 rozhodli požádat
o členství v České asociaci streetwork, která je profesním sdružením odborníků a usiluje o zvyšování
kvality služeb a rozvoj v oboru.
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Statistika NZDM Klub Bunkr, Třinec
Počet otevíracích dní v klubu 		
Podpořených klientů
Počet návštěv klientů (kontaktů)
Průměrný počet klientů /otevírací den 		
Počet intervencí		

182
38 (20 mužů, 18 žen)
1872
10
1333

Statistika NZDM Klub Bunkr, Bohumín
Počet otevíracích dní v klubu 		
Podpořených klientů
					
Počet návštěv klientů (kontaktů)
		
Průměrný počet klientů /otevírací den 		
Počet intervencí				

170
69 (48 mužů, 21 žen)
(z toho 25% nových klientů)
2561
15
1329

Statistika NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín
Počet otevíracích dní v klubu 		
Počet klientů
Počet návštěv klientů (kontaktů)
		
Průměrný počet klientů /otevírací den 		
Počet intervencí		
		

192
64 (45 mužů, 19 žen)
2442
13
1127
13

Terénní programy
– Streetwork

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
(k učení, k řešení problémů, sociální,
občanské a pracovní), uschopnit klienty
k samostatnosti a kreativitě
a podpořit je v realizaci aktivit a nápadů

Motto: Aby se ti dobře žilo na
tvé straně ulice.
14
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STREETWORK V TŘINCI
Adresa kanceláře: Sosnová 411, Třinec
Co se nám podařilo v roce 2015
Na jaře 2015 došlo na streetu k obměně pracovníků, změnila se vedoucí služby a do týmu nastoupil
nový pracovník, čímž se tým genderově vyvážil, a mělo to pozitivní dopad na klientskou práci.
V lokalitě Borek v tomto roce probíhal a naši běžnou terénní práci obohatil projekt „Street workout“,
který má ve výroční zprávě vlastní prostor. Po dokončení projektu se nám podařilo klienty předat do
návazné služby Komunitního centra a definitivně tak lokalitu po 5 letech intenzivní práce úspěšně opustit.
V lokalitě u Lidového domu probíhala po celý rok intenzivní klientská práce, byly zde uděleny věkové
výjimky mladším klientům, kteří ač věkově nespadali do cílové skupiny, svými potřebami naplňovali
poslání naší služby. S klienty jsme se zapojili do soutěže organizace Celé Česko čte dětem, a vyhráli
jsme cenu za nejhezčí fotografii. Ke konci roku jsme doprovázeli určité klienty do hudební zkušebny,
připravovali je na jejich samostatné využívání Bunkrytu pouze s patronem, aby měli možnost prohlubovat
své muzikální dovednosti.
Výzvy pro rok 2016
V roce 2016 se chceme soustředit na intenzivní monitoring města a navázání spolupráce s novými
skupinkami klientů. Na podzim nás čeká 10. výročí streetu, takže budeme slavit.
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Statistika Streetworku Třinec
Počet provozních dní		
Podpořených klientů 		
Počet kontaktů na streetu 		
Počet intervencí 			

137 (128 běžného provozu a 9 jednorázových akcí)
54 (z toho 37 chlapců a 17 dívek)
1160
1017

Oproti roku 2014, kdy jsme evidovali 437 intervencí, se jejich počet v roce 2015 navýšil o 133 %. Navýšení
intervencí připisujeme intenzivnější klientské práci u Lidového domu, projektu s názvem „Street workout“
a v neposlední řadě má na navýšení vliv příchod pracovníka mužského pohlaví do služby, kterému se
podařilo navázat bližší vztahy s chlapeckou částí klientů.
Monitoring
Monitoring neboli mapování terénu je nedílnou součástí terénní sociální práce. Během roku 2015 vyrazili
pracovníci na monitoring celkem ve 31 provozních dnech a strávili na něm 45 hodin. Mezi lokality, které
byly monitorovány, patří: Terasa, Hradčany, Lyžbice, lesopark, bikepark, skatepark, ulice Jablunkovská,
Staré Město, Folvark, Borek, Sosna. V období října a listopadu probíhal cílený monitoring u učiliště
na Kanadě v období velkých přestávek.
17

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.
Tři roky práce se odráží
ve výstupech v této oblasti.

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

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ

Adresa: Jablunkovská 110, 739 61 Třinec
Třetí rok fungování této služby vnímáme jako vyvážený a přesto se udály i věci pro nás zcela nové.
Pracovníci – průvodci rodin byli v kontaktu s 33 náhradními rodinami, kdy jsme mnohem více vyjížděli
do rodin a také se navýšil počet telefonických či emailových kontaktů. Dá se říci, že spolupráce s většinou
rodin se prohloubila nejen intenzitou, ale především řešenými tématy, která potřebují pro sdílení vyšší
míru bezpečného a důvěryhodného vztahu s pracovníkem. V některých rodinách to znamenalo otevírat
témata z minulosti dětí či povzbuzovat pěstouny v náročných výchovných situacích. Pracovníci rovněž
intenzivněji doprovázeli rodiny při přijetí dalšího dítěte do péče a naopak i při ukončení pěstounské
péče z důvodu dovršení 18 let dítěte. Některé děti se potýkají se závažnějšími problémy, proto jim bylo
třeba zajistit dlouhodobější terapeutickou podporu, jiným jsme asistovali při kontaktu se svými rodiči.
S pěstouny jsme se domlouvali na efektivní formě odlehčovacích služeb, aby sami mohli nabrat síly, když
je o jejich přijaté děti postaráno.
Na jaře 2015 jsme se rozhodli pro rozsáhlejší dotazníkové šetření v rodinách s cílem ověření si
dosavadní praxe a získání podnětů ke zlepšení služeb tak, aby byly k užitku pěstounům i dětem.
Do spolupráce s námi vstoupily 3 nové rodiny, naopak 5 rodin přestoupilo k jiné organizaci.
Ke konci roku jsme se začali intenzivně připravovat na spolupráci se 2 pěstouny na přechodnou dobu,
kteří projevili zájem s námi uzavřít dohodu.
I v příštím roce chceme udržet a prohloubit důvěru rodin. Výzvou je pro nás vytvoření skupiny dětí,
která by se pravidelně setkávala s cílem podpořit děti v jejich specifických tématech.
20

V roce 2015 jsme rozšířili naši nabídku povinného vzdělávání pro pěstouny. K nabídce seminářů a besed
jsme nově přidali i víkendové vzdělávání pro celé náhradní rodiny. Naše první víkendovka s názvem Cesta
k rodině proběhla na podzim v příjemném prostředí chaty Pod Lipou na úpatí Beskyd. Tématem, které
se táhlo celým víkendem, byla Kniha života, jakožto terapeutický nástroj určený k podpoře a zvládání
identity dítěte.
Novinkou v loňském roce bylo také to, že jsme se v našich klubových setkáních zaměřili na specifickou
skupinu pěstounů – prarodiče. Besedy pro prarodiče pěstouny se zaměřovaly na konkrétní témata
a setkaly se s pozitivním ohlasem. Na základě této dobré zkušenosti s besedami zaměřenými na potřeby
určité skupiny plánujeme v dalším roce zavést i besedy speciálně pro ženy a také pro muže pěstouny.
V rámci vzdělávání formou odborné literatury jsme rozšířili naši nabídku knih o několik dalších titulů,
zabývající se především výchovou a výchovnými problémy. Zřetelně jsme také pocítili mezi pěstouny
nárůst zájmu o tuto formu vzdělávání.
V roce 2015 jsme nabídli pěstounům celkem 12 vzdělávacích akcí (7 besed, 4 semináře a 1 víkendovou
vzdělávací akci), kterých se zúčastnilo celkem 87 osob.
Statistika:
Počet náhradních rodin 		
- z toho příbuzenská péče 		
Podpoření dospělí 			
Podpořené děti 			

33
12 (36%)
55
59
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PET TÝM – PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ
A JEJICH RODIČE
Motto: „Jsme přesvědčeni, že nejlepší
Adresa: Jablunkovská 110, 739 61 Třinec

cestou poskytnutí pomoci dítěti je
rozvoj a posílení jeho rodiny jako celku.

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.
PET TÝM poradna v roce 2015 fungovala mnohem stabilněji díky lepšímu finančnímu zajištění z více
zdrojů. V poradně jsme evidovali stále podobný zájem o tuto službu. Rovněž témata a zakázky klientů
byly velmi podobné.
Výstupy: počet klientů (klient = rodina): 22, počet členů rodin, kteří byli do práce zapojeni: 48 osob.
Novinkou v roce 2015 bylo rozšíření činnosti poradny o preventivní programy pro třídní kolektivy.
Pro úvod jsme vstoupili do spolupráce se školami s tématem „Když se ubližuje“. Měli jsme v záměru
ještě další téma – dětská práva, ale narazili jsme na obšírnost i citlivost problematiky, proto jsme téma
posunuli ke zpracování na další období. Nabídku využily 3 školy, kdy proběhlo 10 besed s celkovou účastí
190 žáků. Tuto novou aktivitu hodnotíme jako velmi úspěšnou a vnímáme i další poptávku ze strany škol.
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KOMUNITNÍ CENTRUM BOREK
Adresa: Staré Město – Borek 323, 739 61 Třinec
Komunitní centrum Borek je místo, kde se mohou lidé z Borku potkávat, trávit společně čas,
sdílet spolu problémy, ale i radosti.
Komunitní centrum Borek (KC) mohou navštěvovat obyvatelé této lokality již čtvrtým rokem. Rok
2015 byl v mnoha ohledech rokem stabilním. A to nejen stálostí pravidelných aktivit, ale hlavně stálosti
pracovního týmu, jenž je jednou z nejdůležitějších složek v práci v tomto oboru. I díky těmto faktorům
mohla být práce v centru mnohem intenzivnější a cílevědomější. V porovnání s lety předešlými probíhalo
v KC více individuální práce a poradenství.
Hlavní činností KC jsou pravidelné aktivity, které probíhají po celé odpoledne 5 dní v týdnu. Průměrná
návštěvnost kroužků a mateřského centra byla 6 dětí, doučování se průměrně účastnilo 5 dětí a otevřený
klub probíhal za průměrné účasti 8 mladých lidí.
Kromě těchto stálých aktivit jsme během roku pořádali další akce jako – 6 preventivních programů,
5 přednášek či besed, společně s celou komunitou jsme uspořádali 7 akcí. Největší a také nejúspěšnější
akcí, která tento rok s komunitou probíhala, byla víkendová akce na chatě, které se účastnilo 7 rodin.
Naší hlavní strategií je prohlubovat vztahy ve skupině a přes aktivity, které v KC probíhají, budovat
důvěru a vytvářet prostor k seberealizaci. Přinášet aktivně do komunity témata a motivovat lidi
ke změně. Vnímáme a vážíme si větší otevřenosti návštěvníků, důvěry k pracovníkům.
Vzhledem k historii práce s komunitou je naším cílem do dalšího období udržet práci s dětmi a mládeži
a zároveň navazovat větší spolupráci s dospělými a rodinami samotnými.
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PROJEKT STREET WORKOUT
Každého ve svém okolí něco štve, lidé si neustále stěžují a obhajují se tím, že „stejně nemá smysl nic
dělat, bude to pořád stejné“. Jít aktivně do změny stojí nutnou dávku odvahy a odhodlání, kterou projevil
tehdy čtrnáctiletý Roman z Borku.
Se svými kamarády se věnuje workoutu (venkovnímu cvičení s využitím pouze váhy vlastního těla),
ovšem v okolí svého bydliště pro to neměli dostatečné podmínky. Rozhodl se proto přihlásit do projektu
„Co tě sejří“ vyhlášeného Českou asociací streetwork (ČAS), sepsal projektový záměr, jenž byl zařazen
mezi 6 vítězných projektů z celé ČR, a byl podpořen finanční částkou 20 000 Kč.

A co se Romanovi povedlo?
Na Novém Borku se za místním obchodem nachází dětské hřiště, u něhož byl velký nepořádek (větve,
tráva, odpadky), který byli lidé zvyklí zde odhazovat. Roman se rozhodl sloučit oba problémy – vyčistit
místo a vybudovat na něm venkovní posilovnu, která slouží všem z okolí, kteří mají chuť do cvičení.
S podporou terénních pracovníků Streetwork v 3nci a Komunitního centra Borek vyjednával podmínky,
oslovoval místní instituce a firmy pro spolupráci, využil i akce „Ukliďme Česko“, kdy spolu s místními
celé odpoledne uklízeli místo a v dalších dnech se aktivně podílel na přípravách a samotném umístění
posilovacího prvku. „Tak za prvé jsme museli uklidit, za druhé jsme museli vykopat díru, za třetí jsme museli

SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ
Posnídejme spolu, udělejme hezké ráno sobě i sousedům!
Nápad celé akce vznikl díky dobrým vztahům několika organizací ve městě. Připravit snídani na
veřejném prostranství „před barákem“, kdy zcela cizí člověk z vedlejšího bytu či vchodu má šanci se
proměnit v souseda.
Do realizace Sousedské snídaně jsme se pustili na konci září a dali ji přívlastek „svatováclavská“. Snídaní
na náměstí TGM v Třinci jsme chtěli kolemjdoucí a místní překvapit sváteční snídaní, chvilkou zastavení
se, alternativou k času stráveného v obchodech v den státního svátku (28. 9.). Nechtěli jsme, aby tato
akce vyzněla tak, že rozdáváme jídlo zdarma, ale jako nezvyklý, třeba i překvapivý zážitek. Prostřeli
jsme několik stolů, uvařili čaj a kávu a povětšinou svépomocně připravili snídani (domácí chléb, koláče,
pomazánky) z nakoupených ingrediencí.
Usilovali jsme o přátelskou atmosféru, s cílem věnovat pár minut osamělým návštěvníkům, propojit
je s jinými lidmi. Chtěli jsme lidem umožnit zažít společenství „jen tak“, pro hezký den, dobrou náladu.
I přes velmi chladné počasí, mnohé nedůvěřivé a ostýchavé reakce kolemjdoucích, jsme zaznamenali
pozitivní postřehy těch, kteří přijali pozvání. Z drobných situací jsme měli takovou radost, že jsme se
rozhodli ve snídaních pokračovat, a opakovaně takový happening uspořádat v příštím roce. A třeba skrze
snídaně pomoci znovu objevovat sousedskou pospolitost.

sehnat beton a pak jsme teprve mohli jako objednávat“. Roman
Celý průběh projektu Roman natáčel na kameru a vznikl o něm dokument, na jehož premiéru se vypravil
s kamarády až do Prahy. Odkaz na dokument: www.youtube.com/watch?v=mezzpeqGXAA
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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 v roce 2015 zastřešoval 2 funkční volnočasové
aktivity, které mají již svou historii a své místo, funkci.

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.

Jedná se o:
►► Studentský tým – zázemí pro nápady
středoškoláků – od r. 2005
►► Hudební zkušebna Bunkryt - podpora mladých
kapel – od r. 2007
►► Třetí aktivita – Hřiště bez nudy – nebyla v tomto
roce realizována.

STUDENTSKÝ TÝM

HUDEBNÍ ZKUŠEBNA BUNKRYT, TŘINEC

Koordinátorka za studenty: Barbora Sikorová
V roce 2015 využilo hudební zkušebnu Bunkryt celkem 8 kapel, z toho 2 kapely na jednorázové zkoušení
před vlastními koncerty.
Rok 2015 byl pro Studentský tým výzvou, protože s loňskou obměnou členů se poprvé setkali se
zkušeností organizace tradičního studentského plesu. Na jeho přípravách si dali velice záležet a setkali
se tak zaslouženě s velkým úspěchem a hojnou účastí.
Po celý rok probíhaly pravidelné schůzky týmu (16 setkání), na kterých studenti připravovali akce podle
plánu, který si společně sestavili. Podařilo se jim zorganizovat 2 multikulturní večery, filmový maratón,
večer společenských her, také uspořádali besedu s organizací AIESEC.
Ke konci roku mezi sebe tým přivítal nové členy a společně jsme vyjeli na 3denní pobyt, kde docházelo
ke stmelování, zasvěcení do fungování týmu a organizačních záležitostí, stanovování vizí do dalšího roku,
a hlavně přípravy na nadcházející lednový ples.
Studenti se nadále zapojovali i do jiných aktivit naší organizace. Stále mentorují naše zahraniční
dobrovolníky, pomáhají s fotografováním akcí (např. Den pro rodinu), zapojili se do miniprojektu EDS
dobrovolníka Karena ohledně natočení videa Happy Třinec. V říjnu byli osloveni o pomoc na čokoládovém
festivale v Třinci, kde dobrovolně vypomohli organizátorovi této akce.

O hladký průběh zkoušek se postarali celkem 4 patroni – dobrovolníci ADRY, kteří jsou rekrutovaní
z kapel zkoušejících v Bunkrytu a věnovali zkušebně celkem 204 hodin svého volného času. Se zkušebnou
nám pomáhali taktéž zahraniční dobrovolníci z programu EDS.
Naší prioritou v tomto roce bylo zakoupení dalšího technického vybavení a vymalování prostor
zkušebny. Vzhledem k omezenému rozpočtu, kdy projekt nebyl dostatečně finančně podpořen, to však
nebylo možné.
Přehlídka kapel zkoušejících u nás – Bunkrytfest – byla letos přetransformována do jiné podoby.
V listopadu se sešly kapely přímo ve zkušebně, došlo ke sdílení hudebních zkušeností, a to jak slovně tak
prakticky. Mladí hudebníci prezentovali svou dosavadní práci před svými kolegy.
Výzvou pro příští rok je obnovit a rozšířit vybavení zkušebny a tím ji zatraktivnit pro stávající i nově
příchozí kapely.

Tým je pro studenty nejen možností neformálního vzdělávání, ale také prostorem pro společné
setkávání a dobrou zábavu, kterou do něj studenti svou živostí a spontánností přinášejí.
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EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
„Gate into many cultures“ – Brána do mnoha kultur.
I v roce 2015 jsme dále pokračovali v již tradičním hostování mladých cizinců v naší organizaci a oproti
předchozímu roku se jejich počet celkově navýšil na 9 zahraničních dobrovolníků.
V březnu svůj projekt úspěšně dokončili dobrovolníci ze Španělska a Rumunska. Postupně se pak
do činnosti naší organizace připojily Silvia a Ivone – dobrovolnice z Portugalska, ke kterým se na podzim
přidali Lidia s Liviem z Rumunska a An z Belgie.
Všichni dobrovolníci včetně Karena, který zde byl již od minulého roku, se aktivně zapojili do dění
zejména na klubech v Třinci, Bohumíně i v Novém Jičíně, na Streetworku a v Komunitním centru Borek
a podíleli se na organizaci různých akcí, např. Studentský ples a Den pro rodinu.
V rámci projektu Erasmus+ měli možnost pracovat na vlastních mini-projektech za účelem prohloubení
svých pracovních a organizačních dovedností.
Svými unikátními projekty vytvořili mnoho zajímavých aktivit nejen pro klienty našich sociálních služeb,
ale i např. pro členy Studentského týmu či klienty Klubu seniorů, kteří Karenovi pomáhali při natočení
videoklipu „Happy Třinec“, viz https://www.youtube.com/watch?v=p6frQF9Wf50.
Lidia v prosinci realizovala svůj projekt „Krabice od bot pro úsměv“, jehož účelem bylo vykouzlit úsměv
na tváři osamoceným lidem bez domova v období Vánoc. Ivone se rozhodla využít své výtvarné nadání
a společně s klienty nakreslili na zeď třineckého klubu krásné mandaly.
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Jako každý rok proběhlo školení dobrovolníků EDS, kde se naučili spoustu informací o fungování
nízkoprahových klubů, streetworku a sociální práci obecně. I tito dobrovolníci přinesli znovu a opět
svou energii a čas, který v roce 2015 představoval přibližně 4300 hodin práce pro naši organizaci.

Hello,
My name is Lidia and I‘m an Evs volunteer from Romania which Bunkr
hosts this year. What is Evs? For me, Evs is a powerful experience.
Thinking it through, looks a lot like a hero‘s tale journey: first you find
the challenge, set a goal and then go out of your comfort zone and
find the ways to accomplish it trough all the obstacles that arise. As
personal development I can say I am a different person. Now, no goal
seems to me unreachable and no dream too big. I learned to manage
situations of all kind, how to connect and communicate with people,
adapt to different culture and environment, but most important...
I learned to observe and listen more. Sometimes, it‘s the key to
everything. A lot of my skills improved considerably, also I found ones
I never knew I had.
(Lidia, Rumunsko)
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA K 31. 12. 2015

ZA ROK 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2015
Náklady
Materiálové náklady vč. DDHM
Spotřeba energií vč. vodného a
stočného
Náklady na služby

1,943,179

Mzdové náklady

3,703,695

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

Sociální a zdravotní pojištění

1,065,038

Ostatní výnosy

215,178

29,504

Výnosy celkem

7,640,989

Zákonné pojištění odpovědnosti
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v Kč
432,419
243,085

Ostatní náklady

158,608

Náklady celkem

7,575,528

v Kč
204,456
0
35,000
1,501,622
5,684,733

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
0
-134,120
4,215
5,570
244,646
265,833
122,522
1,212,211
0
855
2,412,163

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
742,757
335,009
65,461
198,000
-11,063
13,000
41,299
286,896
112,800
28,390
0
599,614
2,412,163
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HLAVNÍ PROJEKTY V ROCE 2015 (V KČ)
Provozní náklady
Mzdové náklady vč. odvodů
na soc. a zdrav. poj.
CELKEM

NZDM
Třinec

Streetwork
Třinec

Beznudy

Komunitní
centrum Borek

NZDM
Bohumín

NZDM
Nový Jičín

Služby
pěstounům

PET TÝM
poradna

EVS – Evropská
dobrovolná služba

CELKEM

393,406

98,817

202,464

138,590

359,423

247,073

552,154

115,280

680,606

2,787,813

843,992

395,139

24,966

544,209

877,516

1,003,878

937,546

72,841

68,640

4,768,727

1,237,398

493,956

227,430

682,799

1,236,939

1,250,951

1,489,700

188,121

749,246

7,556,540

0
281,000
872,100
0
0
53,000
0
0
0
0
0
31,298
1,237,398

0
173,000
285,300
0
0
5,000
0
0
0
0
20,000
10,656
493,956

0
0
0
0
0
50,000
0
0
0
0
0
177,430
227,430

0
0
0
240,000
150,000
290,000
0
0
0
0
0
2,799
682,799

0
965,000
0
0
0
0
250,000
0
0
0
0
21,939
1,236,939

0
836,000
0
0
0
0
0
380,000
0
0
0
34,951
1,250,951

0
0
0
0
0
0
0
0
1,428,000
0
0
61,700
1,489,700

100,329
0
52,423
0
0
30,000
0
0
0
0
0
5,369
188,121

0
0
0
0
0
0
0
0
0
721,580
0
27,666
749,246

100,329
2,255,000
1,209,823
240,000
150,000
428,000
250,000
380,000
1,428,000
721,580
20,000
373,808
7,556,540

Zdroje krytí:
MPSV - Rodina a ochrana práv dětí
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu
MSK
Úřad vlády ČR
MŠMT
Město Třinec
Město Bohumín
Město Nový Jičín
Úřad práce ČR
Dům zahraniční spolupráce
Česká asociace streetwork, z.s.
Ostatní zdroje
CELKEM

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A PROVOZNÍ DOTACE (V KČ)
Zdroj dotace
Město Třinec - projekt PET TÝM poradna
Město Třinec - projekt NZDM v Třinci
Město Třinec - projekt Streetwork v Třinci
Město Třinec - projekt Komunitní centrum Borek
Město Bohumín - projekt NZDM v Bohumíně
Město Nový Jičín - projekt NZDM v Novém Jičíně
MSK - projekt NZDM v Třinci
MSK - projekt Streetwork v Třinci
MSK - projekt PET TÝM poradna
MPSV - projekt PET TÝM poradna
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu - projekt NZDM v Třinci
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu - projekt Streetwork v Třinci
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu - projekt NZDM v Bohumíně
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu - projekt NZDM v Novém Jičíně
Úřad vlády - projekt Komunitní centrum Borek
MŠMT - projekt Komunitní centrum Borek

Poskytnuta výše
v roce 2015
30,000 Kč
53,000 Kč
5,000 Kč
290,000 Kč
250,000 Kč
380,000 Kč
872,100 Kč
285,300 Kč
52,423 Kč
100,329 Kč
281,000 Kč
173,000 Kč
965,000 Kč
836,000 Kč
240,000 Kč
150,000 Kč

(pokračování tabulky na protější straně)
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Finanční příspěvky a dotace nejsou ve stejné výši čerpány viz „Zdroje krytí hlavních projektů“ (tj. výnosy)
– z důvodů časového rozlišení

Zdroj dotace
Dům zahraniční spolupráce – na projekty EVS/Evropská dobrovolná služba
– projekt (07-14) – ukončený k 31. 12. 2015 – doplatek k vyúčtování dotace
– projekt (07-14) – v r. 2015 bylo zaúčtováno do výnosů 227 786 Kč,
dotace přijata již v roce 2014
– projekt (07-15) – nárok (80%) na dotaci pro projekt,
který trvá od 1.1.2015 do 31.12.2016
– z částky 816 264 Kč bylo 395 548 Kč převedeno do výnosů příštích období ke
krytí provozních nákladů v roce 2016
– nárok 20% na tento projekt (07-15) ve výši 204 066 Kč = příjem příštích období
CELKEM

Zdroj finančního příspěvku
Úřad práce ČR (státní příspěvek na výkon pěstounské péče)
Město Třinec (finančí příspěvek) - projekt Bez nudy
CELKEM

Poskytnuta výše
v roce 2015
73,078 Kč

816,264 Kč
-395,548 Kč
5,456,946 Kč

Poskytnuta výše
pro rok 2015
1,428,000 Kč
50,000 Kč
1,478,000 Kč

PODPOŘILI NÁS

PODPOŘILI NÁS
Dále nás v roce 2015 podpořili finančním či věcným darem:
Poskytnutím finančního daru:
Česká asociace streetwork, z. s., Praha

v Kč
20,000

Zuzana Dudysová, Třinec

2,000

Eduflex s.r.o., Šenov u Nového Jičína
Potyszová Irena, Bystřice

5,000
2,000

Poskytnutím věcného daru v hodnotě:
Jaroslava Procházková-Knihkupectví, Třinec

1,000

Hana Bodečková, Třinec
Kovona systém, a.s., Český Těšín

700
6,349

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 pasiv
společnosti Bunkr, o.p.s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končicí 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.
Auditor: Ing. Lumír Ivánek,
oprávnění KAČR čís. 2369
Datum zprávy auditora:
19. května 2016

JAK NÁS PODPOŘIT
Každoročně nám vznikají náklady, které jsou pro provoz nezbytné, ale pro podivnost různých pravidel
je nemůžeme proplatit z žádné dotace ani příspěvku. Ač ve zprávě o hospodaření uvádíme docela
vysokou částku, kterou jsme schopni pro naši práci získat, aby vše v naší společnosti fungovalo,
chceme Vás ujistit, že každá další podpora nám pomáhá zaplatit všechno potřebné.

POŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR
Jednorázový dar pro Bunkr v jakékoli částce na účet 2000143107 / 2010, do zprávy pro příjemce
napište DAR. V případě zájmu o potvrzení o daru nás prosím kontaktujte na e-mail: info@bunkr.cz.

PODPORUJTE NÁS PRAVIDELNĚ
Pravidelná měsíční pomoc od 100 Kč na účet 2000143107 / 2010. Stačí zadat trvalý příkaz a ozvat se
nám na e-mail: info@bunkr.cz.

NAKUPUJTE PŘES GIVT

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

Váš běžný nákup na internetu nám přihraje peníze. Vstupujte do internetových obchodů přes
podpůrný projekt GIVT (www.givt.cz), označte Bunkr, nakupujte běžným způsobem a obchodník nám
pošle část peněz z Vaší útraty. Je to velmi jednoduché.

SLEDUJTE NÁS NA WEBU, POTKEJTE SE S NÁMI OSOBNĚ,
FANDĚTE NAŠI PRÁCI. DĚKUJEME.
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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

Sosnová 411,
739 61 Třinec

Evropská dobrovolná
Služba (EVS)
Komunitní centrum Borek
Služby pěstounům
PET TÝM poradna

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

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.____

