Třinec, Bohumín, Nový Jičín

Naše motto

Uprostřed

Působíme ve 3 městech
Moravskoslezského kraje

Děti a mladí lidé
nám nejsou lhostejní

Stolní hra
pro celou rodinu

Vážení a milí
příznivci, podporovatelé, přátelé,
již 15 let uplynulo od chvíle, kdy
jsme se v roce 2003 sešli poprvé,
pár kamarádů dobrovolníků a založili
jsme místní občanské sdružení
s názvem Bunkr – klub mladých
a otevřeli náš první nízkoprahový
klub. Od té doby se snad vše představitelné změnilo. Ze skupiny nadšenců
je dnes profesionální organizace,
která v současné době působí nejen
na Třinecku, ale i v Bohumíně
a Novém Jičíně. Stále se učíme,
zkoušíme, hledáme.
Od února 2014 je Bunkr obecně
prospěšnou společností. Naše společnost zaměstnává 18 pracovníků
na hlavní pracovní poměr a spolupracujeme s více jak 50 pracovníky
na dohodu o provedení práce. Jsme
nezisková organizace, která reaguje
na tíživé životní situace dětí, mladých
lidí, doprovází je k dospělosti,
podporuje sociální vazby v rodině
i komunitě. Život neziskové organizace přináší většinou mnoho nejistot
týkajících se finančního zajištění.
Na druhé straně má velkou jistotu
– totiž že pomoc a podpora konkrétnímu člověku má smysl. A tato jistota
nám dává sílu vypořádat se se vším,
co nás na naší cestě potkává.
V Bunkru jsme hraví a fandíme
neformálnímu vzdělávání, proto jsme
pro Vás připravili hru, ve které se
o nás a našem patnáctiletém růstu
a rozvoji dozvíte více. Přejeme hravou
chvilku pro Vás a ty, které máte rádi.
Děkuji všem, kteří jsou s námi,
podporují nás nebo nám jen tak drží
palce a tím nám dodávají odvahu,
naději a víru, že naše poslání má stále
ještě smysl. Speciální poděkování
patří spoluzakladatelce kolegyni
Renči Turoňové, se kterou vedeme
Bunkr od samého začátku.
Mgr. Roman Brzezina
ředitel

Bunkrácké

Výroční zpráva za rok 2017
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Komunitní práce na Borku
jim pomáhají pojmenovávat své potřeby
a zároveň mají poprvé příležitost pracovat
také s cílovou skupinou tatínků. Díky této
zkušenosti, měli lidé příležitost zažít pocity přijetí, důstojnosti, respektu a otevřeného prostoru k vyjádření svých potřeb.
V tomto období mohli lidé také zakusit
první komunitní úspěchy díky akcím,
jako jsou například úklid černé skládky,
vybudování workoutového prvku apod.

Zplnomocňování a doprovázení
jádrových skupin (2016 – 2017)

Komunitní centrum je neutrálním
a otevřeným prostorem, který
umožňuje lidem scházet se,
společně vytvářet aktivity, řešit
sdílené problémy a trávit volný
čas. Konkrétní podobu aktivit
v komunitním centru navrhuje
a utváří komunita podle vlastních
potřeb a zájmů s cílem zlepšit
celkovou sociální situaci komunity.
Úkolem a cílem komunitních pracovníků není měnit či přetvářet komunitu, ale
jsou partnery lidí a na jejich cestě změn je
doprovázejí, motivují a poskytují podporu. Komunitní pracovníci jsou otevření
všem lidem z lokality, podporují aktivní
členy, komunikují s odpůrci a motivují je,
hledají zdroje a příležitosti, přemosťují
lidi z lokality s majoritou.

Začátky aneb budování vztahu
a důvěry (2012 – 2013)
V roce 2012 se lidem v Třinci na Borku

otevřely dveře Komunitního centra poprvé. V té době našly místo v komunitku
hlavně děti a mladí, kteří zde měli nejvíce prostoru a aktivit. Přes děti a mládež
jsme si začali budovat vztahy také s rodiči dětí. První aktivitou pro dospělé bylo
mateřské centrum, kde se krůček po krůčku začala formovat první jádrová skupina maminek. V tomto období se komunitní pracovníci zaměřovali na navázání
vztahu a budování důvěry právě s cílovou
skupinou dospělých.

Zjišťování potřeb, angažovanost
lidí, formování jádrové skupiny
(2014 – 2015)
Na základě vybudované důvěry se lidé
z lokality začínají na pracovníky obracet
a náplň centra se přizpůsobuje jejich potřebám. Komunitní pracovníci vidí jako
zásadní moment dvoudenní výjezd sedmi
rodin na chatu, kde lidé z komunity začínají být angažovaní, pomáhají s přípravami akce, zapojují se do diskuzí, pracovníci

Již 15 let budujeme bezpečná místa,
útočiště pro mladé lidi
Nízkoprahový klub, to byl první
projekt, první činnost naší
organizace, a v podstatě jeho
provoz byl naší hlavní motivací
k založení sdružení.
Postupně jsme kluby otevřeli ve 4 městech, v současnosti fungují v Třinci, Bohumíně a Novém Jičíně. Letos bude ten
třinecký slavit 15 let, a nejmladší klub
v roce 2017 slavil pět let v Novém Jičíně.
V nadpise je použito sloveso v přítomném čase. Ano, ač se to nezdá, naše kluby neustále budujeme. Z jednoho úhlu
pohledu to znamená pokaždé zvažování
vhodného umístění klubu ve městě, aby
byl dostupný a bezpečný, a náležitě zařízen jako kontaktní místo s mladými
lidmi. Ovšem z úhlu druhého, nízkopráh

dělá kvalitní sociální službou hlavně tým
pracovníků, jejich vzdělání, osobnostní
předpoklady a zaujetí pro „kontaktní práci.“ Zdá se, že budování dobrého týmu
je nekončící proces v našich zařízeních,

2003 — 2017

5177 provozních dní klubů
84 226 kontaktů / návštěv klientů
1047 klientů
a to i v loňském roce. Přesto 132 mladých
lidí hledalo v klubech útočiště, nacházelo
odpovědi na své otázky, pochopení pro
svá trápení, povzbuzení pro další kroky
a rozhodnutí ve svých životech. Nízkoprahové kluby jsou preventivními

službami a umí toho mnohem více, než
„zabavit zlobivou mládež“ z ulice. Znají
životní příběhy klientů, připravují výchovně vzdělávací aktivity v klubu a každodenně řeší mnoho situací k zachování
dobrého kontaktu s dospívajícími. V roce
2017 jsme byli 5700 krát v kontaktu s klienty. Spolupracujeme s místními školami, pracovníky OSPOD, zapojujeme se
do různých pracovních skupin na místní
i krajské úrovni. Jsme přesvědčeni, že
NZDM patří do sítě sociálních služeb ve
městech, které se chtějí zabývat dětmi
a mladými lidí, jež zažívají nepříznivé
životní situace.

Současný tým Bunkru

V tomto období lidé z komunity začínají být mnohem aktivnější, sami přicházejí
s novými podněty a komunitní pracovníci je zplnomocňují skrze objevování
jejich zdrojů, sil, snů a možností. Náplň
komunitního centra se výrazně přetváří
a do popředí se dostává práce s dospělými a komunitou jako celkem.
Vytvářejí se dvě jádrové skupiny. Původní skupina maminek se zaměřuje na
aktivity pro děti, zvelebování komunity
a v neposlední řadě na svůj rozvoj. Významnou událostí byly přípravy na páté
výročí komunitního centra. Maminky

připravovaly občerstvení, proslov, s dětmi nacvičily doprovodný program včetně
kostýmů a také napsaly o celé akci článek
do místních novin. Nově vzniklou jádrovou skupinou jsou muži, kteří přicházejí
s konkrétní potřebou na vybudování posilovny a rozšíření centra. Vzniká tak projekt „I muži mají své místo“, který je z velké částí realizován právě touto skupinou.

Maminky a muži

jsou jádrem práce
Komunitního centra.

Výhled do budoucna (2018 - …)
V tomto roce máme v plánu společnými silami vybudovat komunitní zahradu,
a dětské hřiště, jehož realizace již probíhá. Úlohou komunitních pracovníků
je pomalými krůčky přenášet stále větší
zodpovědnost a aktivitu na lidi z komunity a v procesu změn je doprovázet.
Komunitní práce je dlouhodobý proces.
Jednotlivé fáze komunitní práce se nedějí
odděleně, ale neustále se prolínají a vzájemně se ovlivňují.
Mgr. Lenka Szotkowská a Mgr. Iveta
Kowolová, Komunitní pracovnice

Aby se dětem žilo lépe na jejich
straně ulice

S

tává se to celkem často.
Stačí, aby na chodníku, před
obchoďákem či v parku postával
hlouček hlasitých dětí nebo
mládežníků, hudba z mobilu, proužek
dýmu z cigarety, kapuce na hlavě,
a mnoho lidí se rozhodne přejít na
druhou stranu. Streeťáky, tedy terénní
pracovníky, naopak takový hlouček
zaujme (ale někdy i zevlující jednotlivec)
a cíleně je vyhledávají za účelem navázání

kontaktu a následné podpory a pomoci.
Tuto mobilní sociální práci děláme
již 12-tým rokem v Třinci a nově rok
v Bohumíně. Svého času jsme byli dva
roky i v ulicích Jablunkova. Pracovníci
byli v 14 300 krát v kontaktu s více než
520 dětmi a dospívajícími. Za klienty
pravidelně docházejí na kontaktní
místa, reagují na jejich potřeby, ale také
je mohou směřovat z ulice například
do nízhoprahového klubu.

2003—2018

BUNKŘÍK

2005 – klub pro mladší
děti 7-12 let, fungoval
do roku 2010. Abys
mohl jet dál, řekni
slovo, které se
rýmuje s „Bunkřík“

Které slovo
podle vás nejlépe
charakterizuje
Bunkr?

útočiště
Bezpečí
vytrvalost
spolupráce
otevřená náruč

První momenty rozjezdu Bunkru v Třinci? To už je hodně dávno. Bunkr v začátcích užíval prostory v budově třinecké knihovny,
ve které měla sídlo i čajovna. A jak Bunkr vnímám nyní?
Patnáctileté působení v Třinci hovoří samo za sebe. Výborná
je většina aktivit Bunkru. Pozitivně jsem vnímala prázdninové
aktivity na hřištích pro neorganizovanou mládež, které se ale
již nekonají. Do dalších let bych Bunkru popřála hodně dobrých
a ochotných dobrovolníků.
Ing. Vladimíra Kacířová,
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy v Třinci

V naší profesi jsou nejdůležitější pracovníci. Jejich dovednosti,
osobnostní předpoklady pro práci s lidmi a profesionalita jsou zásadní
pro kvalitu všech služeb a činností. Najít takového bunkráka do týmu
nebývá snadné. V roce 2005 nastoupili první 3 zaměstnanci. Hledáš
kolegu do týmu, jedno kolo stojíš.

STUDENTSKÝ PLES

Poprvé v roce 2004 jsme
organizovali společenskou
akci pro asi 400 studentů. Od
té doby každý rok. Zatanči
(nejlépe valčík nebo polku)
a posuň se o 2 políčka vpřed.

důvěra

2004

VÍTEJ V BUNKRU

20. ledna 2003 bylo
založeno občanské
sdružení s názvem
Bunkr – klub mladých.
START

CHRÁNÍME DĚTI

ZA MLADÝMI LIDMI NA
JEJICH STRANU ULICE

2006 – jsme pověřenou osobou pro
sociálně-právní ochranu dětí a stále více
se snažíme, aby v Bunkru děti
našly útočiště před svým trápením.
Toto políčko ti dává ochranu po celou
hru, a nemusíš se na žádném místě
vracet nazpět.

2006 – otevřeli jsme terénní program
Streetwork v 3nci a vyšli jsme naproti
dětem do ulic města Odboč v příštím
hodu na street.

2006

2006

DĚLÁME TO DOBŘE!

Od roku 2007 mladí hudebníci
mohou využívat hudební zkušebnu
v Třinci. Zanotuj beze slov písničku
tak, aby ji ostatní hráči poznali.

2007

Bunkr byl jeden z prvních členů ČAS (střešní organizace nízkoprahových
sociálních
služeb)
a jeden z nejaktivnějších! Když se
řekne Bunkr, vybavím si Renátu Turoňovou, lektorku a hodnotitelku kvality
ČAS, která s obrovským entuziasmem
propagovala nízkoprahové sociální
služby pro děti a mladé lidi v celém
regionu Moravskoslezského kraje,
vedla místní Pracovní skupinu NZDM
a byla důležitou spojkou mezi ČAS
a regionem.
Martina Zikmundová, ředitelka
Česká asociace streetwork

VSTUPUJEME DO BOHUMÍNA

Koncem roku 2009 poprvé překračujeme
hranici Třince a začínáme působit v novém
městě, otevíráme klub v Bohumíně.Všichni
hráči postupují o 2 políčka vpřed.

2013

Bunkr je důležitou částí mozaiky v širokém spektru sociálních
služeb v našem městě. V Bohumíně došlo k otevření Bunkru (NZDM)
na podzim roku 2009 a to v prostorách Masarykovy základní školy.
V následujících letech se pak
Bunkr stěhoval ještě dvakrát.
Bunkru přeji spoustu spokojených mladých lidí (klientů),
stabilní kolektiv, dostatek financí
a už žádné stěhování :-)
Daniel Ucháč, sociální odbor
města Bohumín

2014

SMILE

2008

2012 – stali jsme se rukojmím nedobře udělané změny
financování po ukončení IP MSK. Bunkr balancoval na hraně
přežití. Propouštíme. Z 15 pracovníků zůstalo 6 a ti přijali
dobrovolně zkrácené úvazky. Zavřeli jsme Jablunkov. Truchlíme.
Nelze jinak. Vracíš se také do roku 2009.

2010 – Rosteme. Máme více činností, více lidí,
více práce a potřebujeme lepší řízení.
A museli jsme se na chvíli zastavit a celý systém
vymyslet. Zřídili jsme kancelář ředitelství,
přijali účetní i administrativní pracovnici.
Zastav se na své cestě i Ty. Jedno kolo nehraješ.

2010

VSTUPUJEME DO JABLUNKOVA
V roce 2010 překračujeme znovu hranici
Třince a začínáme působit v dalším
městě, otevíráme klub i terénní program
v Jablunkově. Všichni hráči postupují
o 2 políčka vpřed.

MÁME
DŮVODY
K RADOSTI

VSTUPUJEME DO
NOVÉHO JIČÍNA

KRIZE

2011

KRIZE

Přežili jsme, nadechli a
trochu paradoxně a s novou
nadějí v polovině roku 2012
překračujeme znovu hranici
Třince a začínáme působit
v dalším městě, otevíráme klub
v Novém Jičíně. Všichni hráči
postupují o 2 políčka vpřed.

2012

V roce 2017 jsme
se těšili z úspěchů
3 projektů, které
slavily výročí. Více
najdeš v článcích
těchto novin.
Radostně si
poskoč nebo
zajuchej a postup
o 3 políčka vpřed.

BAVÍŠ SE? BAV SE S NÁMI

Vnímáme mnoho nových nástrah,
nabídek, možností, kterým děti a mladí
lidé čelí. Chceme s nimi o aktuálních
tématech otevřeně diskutovat, přinášet
pravdivé informace. Od 2017 vstupujeme
s preventivními besedami do škol.
Vyjmenuj 5 věcí, které ohrožují
děti a mladé lidi.

Práce v Bunkru pro mě, jako čerstvou absolventku, znamenala šanci a velkou výzvu, za
kterou jsem doteď velmi vděčná. Bunkru přeji
kvalitní, stabilní a energický pracovní tým a spoustu
klientů, protože bez těchto dvou aspektů tato
práce dělat nejde.
Mgr. Michaela Mičová, sociální pracovnice,
Charita Bohumín, první vedoucí NZDM v Bohumíně

2017

CÍL Gratulujeme. Doputoval jsi

do současnosti, do roku 2018.
Tohle je cíl pro Tebe … ale ne
konec pro nás, bunkráky
a všechny, kteří nás potřebují.

2016

2017

KRIZE

Působení Bunkru ve městě
vnímám pozitivně. Ne každá rodina
má dostatek prostředků na kroužky
pro děti. Ne každé dítě má schopnost se věnovat jedné činnosti
v nějakém kroužku na vysoké úrovni, ale dělá vše možné (a mnohdy
i nemožné, když se nudí). Žádné
dítě nemůže za své rodiče - ani za
ty, které mohou, ale nevytvoří dostatečné prostředí pro rozvoj svých
dětí. Odtud má vděčnost zaměstnancům Bunkru, že se těmto dětem
a mládeži věnují a takto snižují riziko, že tito lidé budou bezprizorní na
ulici se všemi riziky, které to přináší.
Nejde však jen o zábavu, ale také
o pomoc a radu jak řešit problémy,
jež mladí lidé mají a tak je směřovat
správným směrem...
Antonín Urban, odbor sociálních
věcí Městského úřadu Nový Jičín

2015

I DROBNÁ PODPORA NÁM POMÁHÁ

V roce 2013 jsme s příznivci
naši práce oslavili 10 let
existence, a to ve zcela nových
prostorách přestěhovaného
třineckého klubu.
Pozvi k sobě hráče, který je na
posledním místě.

2013

SOUSEDSKÉ SNÍDANĚ

Pro podivnost různých pravidel nemůžeme některé náklady
proplatit z žádné dotace. Proto každá další podpora nám
pomáhá zaplatit všechno potřebné. V roce 2016 se pro
pravidelnou měsíční podporu rozhodl první individuální dárce.
Můžeš se jím stát i Ty. Stačí zadat trvalý příkaz v bance
nebo běžné nákupy na internetu začínat přes podpůrný
projekt www.GIVT.cz, což nám přihraje peníze. Díky.

SLAVÍME 10 LET

2013 – naši teréňáci
spolupracovali v roce 2012
s městem Třinec na otevření
centra a následně jsme tento
projekt převzali. Za pět let se
komunitě podařilo nemálo
krásných a důležitých kroků.
Vykroč vpřed a přesuň se na
zelené políčko.

2014 – změnily se zákonné podmínky,
a tak jsme se změnili i my. Z občanského
sdružení (o.s.) jsme se stali obecně
prospěšnou společností (o.p.s.).
Zjišťujeme, co to pro nás znamená,
ale stále víme, co chceme dělat. Máme nové
logo. Vyčkej jedno kolo na svůj další hod.

Silných a krásných okamžiků z práce v Bunkru je více. Vidět kluky z kapel, kterým
Bunkryt poskytnul možnost růstu a rozvoje, kteří postupně začali sami dobrovolničit
a nabírat zodpovědnosti za koordinaci zkušebny. Anebo cesta do francouzského
Bordeaux, kterou pro naše klienty zorganizovala bývalá EDS dobrovolnice Rafaëlle.
A vůbec asi nejvíce rozjezd zcela nové služby, proces růstu a rozvoje Streetworku,
zažívání jeho postupné stabilizace v rámci sociální sféry Třince, MSK a ČR. Vidět po letech
jak daleko Street v Třinci zašel a jak pevně se etabloval.
Bunkru bych popřál sílu, moudrost a vytrvalost do dalších patnácti let. Mnoho
proměněných životů skrze Vaši práci.
Lukasz Firla, první terénní pracovník Streetwork v 3nci a koordinátor hudební zkušebny

2013

KOMUNITNÍ
CENTRUM BOREK

2011 – rozšířili jsme si akreditaci a kromě
hostování už i mladé lidi na zkušenou
do světa vysíláme. Do roku 2018 s naší
pomocí vyjelo 6 dobrovolníků na své
zahraniční projekty. Vyber jednoho hráče
a vyšli jej o 3 políčka vpřed.

PŘEORGANIZOVÁNÍ

2008 – připravuje se projekt
kraje, tzv. „ípééčko“, který
nám poprvé zajistí víceleté
financování – peníze na
2009–2011.
Postup o 2 políčka vpřed.

2013 – rozšířili jsme pověření
k SPOD a vydali jsme se do zcela
nové oblasti – doprovázíme,
podporujeme a vzděláváme
pěstouny ve vytváření zdravě
fungující náhradní rodiny.
Vydej se vpřed a přesuň se na
zelené políčko.

EVROPSKÁ
DOBROVOLNÁ SLUŽBA

2010

IP MSK

SLUŽBY PĚSTOUNŮM

KRIZE

2009 – vyškolení správci pomáhají znovu
oživit vybraná hřiště – půjčují sportovní
vybavení a organizují hry, a to do roku 2014.
Vymysli aspoň 4 cviky a zorganizuj pro všechny
hráče krátkou rozcvičku.

V roce 2008 jsme s příznivci naši
práce oslavili 5 let existence.
Pozvi k sobě hráče, který je na
posledním místě.

2008

2005 – hostíme na roční pobyty
mladé lidi ze zahraničí. Do roku 2018
u nás bylo na zkušenou celkem
41 dobrovolníků z 18 zemí.
Řekni aspoň 3 slova v cizím jazyce
a postup o 1 políčko vpřed.

HŘIŠTĚ BEZ NUDY

SLAVÍME 5 LET

PRAVIDLA HRY

BUNKR V NOVÉM

2015 – burcuje nás téma osamělosti a lhostejnosti ve společnosti.
Stali jsme se spoluorganizátory pravidelných společných snídaní na
veřejném prostranství, s cílem umožnit lidem zažít společenství „jen
tak“, pro hezký den, podpořit a oživovat běžné sousedské vztahy.
Řekni ostatním hráčům, co rád snídáš Ty. Postup o 1 políčko.

2013 – multidisciplinární tým odborníků vznikl
z přesvědčení, že nejlepší cestou, jak pomoci
dítěti, je posílení celé jeho rodiny. Na odbornou
poradnu se obracejí rodiny, které potřebují a chtějí
řešit výchovné, vztahové a jiné rodinné problémy.
Vydej se vpřed a přesuň se na zelené políčko.

2009

2009

Hráči střídavě házejí kostkou a postupují
o tolik polí, kolik padne na kostce (1–6). Na cestě
potkávají speciální políčka, která znamenají
důležité události naší organizace, a hráčům
určují další postup. Ve hře se nevyhazuje,
figurky mohou stát na políčku vedle sebe. Hra
končí v CÍLI, v roce 2018, v současnosti.
Ke hře potřebujete běžnou hrací kostku,
figurku pro každého hráče (z Člověče, nezlob se,
ale klidně knoflík, minci, minihračku, kamínek…).

Celé roky jsme ochotně používali svá auta
k práci, dlouho jsme šetřili, a konečně.
V roce 2014 máme služební auto. V dalším
kole se svez s námi. Příští hod zdvojnásob.

2013

EVROPSKÁ
DOBROVOLNÁ SLUŽBA
2005

BUNKRYT

BRM, BRM

PET TÝM PORADNA

Nezapomenutelná byla zkušenost s prvním hodnocením
kvality služby dobrovolným auditem na jaře roku 2007. To
bylo nervózní a propocené i vedení Bunkru. Maximální příprava, obhajování postojů a nastavených pravidel. Všichni
tehdy táhli za jeden provaz. Bunkru přeji odvahu do nových
nápadů, klidné nervy při podávání projektů a dobré oko při
hledání pracovníků.
Dan, bývalý pracovník prvního týmu NZDM v Třinci

2003

2007

2005

10. října 2003 jsme otevřeli v Třinci
první klub. Pokud ti je 13-20 let,
tak zůstaň chvíli v klubu. Na tomto
políčku jedno kolo stojíš.

V roce 2007 kvalitu klubu
prověřil ČAS a stali jsme se
členy této oborové asociace.
Řekni 3 věci, ve kterých jsi dobrý Ty.
Pak postup o 2 políčka vpřed.

2014

VŠECHNO JE V LIDECH

odhodlání

Šikovní mladí lidé

Pro službu NZDM, kterou provozuje Bunkr, mám stručnou, přesto zásadní charakteristiku: ŽIJE. V praxi to mimo jiné znamená, že zaměstnanci Bunkru jsou po ruce tomu, kdo ji
potřebuje. Služba je na dosah, je samozřejmá, jako je samozřejmé dýchání. Ke každému,
s kým se setká, se připojí s respektem k jeho životním zkušenostem a aktuálním možnostem. A to všechno „tak akorát“, teď a tady, vyváženě lidsky, s profesionální erudicí.
V souvislosti s provozem služby NZDM v Třinci si vybavuji více situací, které samy
o sobě vypovídaly o tom, že služba má velký smysl nejen pro dospívající, ale i pro menší
děti. Především to byla atmosféra plná důvěry. Každý, kdo přišel, byl vítaný se zájmem
a pozorností, a přitom nevtíravě. Vnímala jsem přirozený respekt zaměstnanců, dětí
i mladých lidí vůči sobě navzájem. Při vší svobodě a volnosti panovala v NZDM pravidla
pro všechny tak, že i ten, kdo přišel poprvé, se mohl docela rychle zorientovat a najít,
co právě potřeboval.
VŠEM, kdo jsou spjati s Bunkrem, přeji zdravého a odvážného ducha. A v těch, kdo
využívají či v budoucnu využijí jeho služeb, aby dokázal posilovat zodpovědnost vůči sobě
a dával naději, že má velkou cenu napřít všechny síly pro dobrý život.
Květa Staňková, metodik a školitel v oblasti kvality a rozvoje sociálních služeb
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2018

Listuji ve své paměti a také kronikách a jímá mě zvláštní nostalgie při
vzpomínce na moment, kdy jsme
s několika lidmi založili neziskovku.
Právě jsem dostudovala a oslovil
mě Roman Brzezina, aniž bychom
se nějak zvlášť znali. Byl rok 2003,
celorepublikově se sotva formovaly
normy NZDM, zákon o sociálních
službách nebyl. Převládalo nadšení
a intuice, a byla to taková profesionální partyzánština. 15 let je a není
dlouhá doba (např. nám vládlo osm
ministrů MPSV). Změn bylo nespočet ve všech oblastech naší práce.
Respektuji vývoj a současný systém.
Pravdou však je, že občas se divím
divnostem a občas se topím v moři
administrativy.
A tehdy se mi stýská po té svobodné
partyzánštině, kdy se nějak více věřilo
v poctivou práci a dobré úmysly. Jsem
hrdá na naši organizaci, na její flexibilitu, na citlivost a ochotu pracovníků reagovat na nové výzvy
a upozorňovat na nové jevy.
Přeji nám, abychom nikdy neztratili
z očí a mysli původní smysl naší práce
– být nablízku dětem, mladým lidem
a jejich rodinám, jež hledají férového
důvěryhodného dospěláka, který se
o ně zajímá, má na ně čas a pomáhá
hledat řešení.
Mgr. Renáta Turoňová
metodik sociální práce

Když nudu převálcuje
odvaha, muzika a plesání

N

uda je nepříjemný stav
rozmrzelosti, nespokojenosti, ale i nezájmu člověka o své obvyklé aktivity.
V naší společnosti se plíživě a nepříjemně šíří, a náš projekt Bez
nudy svými činnostmi nudu potlačuje,
vytváří prostor a povzbuzuje mladé lidi,
aby mohli uplatnit své nápady a nadšení.
Projekt sdružuje dvě aktivity, a to hudební zkušebnu Bunkryt a Iniciativu mládeže (dříve Studentský tým).
Bunkryt – hudební zkušebnu v roce
2017 využívalo celkem 7 kapel, o hladký
průběh zkoušek se postarali 3 patroni
a jeden koordinátor, kteří věnovali zkušebně přes 190 dobrovolnických hodin,
část svého života. Během roku zkušebnu
využívaly i děti a mládež z nízkoprahového klubu Bunkr a Streetworku. Zku-

Evropská dobrovolná
služba 2017
Byli jsme opět svědky, jak EVS mění životy mladých lidí. Jsme hostitelskou organizací už 12 let, a v roce 2017 jsme se
těšili z velmi motivovaných dobrovolníků
– Aliny, Aliony, Alety, Anji a Christopha.
Mladí lidé z Arménie, Běloruska, Slovinska a Německa.
Šikovně a zodpovědně se zapojili do
našich aktivit a svými téměř 4000 odpracovanými hodinami zanechali za sebou
výrazné stopy. Mít 4 ženy se jmény začínajícími na „A“ nás po celý rok pěkně
udržovalo ve střehu.
Loni jsme rovněž vyslali Romana na
roční projekt do Rumunska.

2017
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poměr zdrojů financování
v roce 2017 (v %)
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Finance
Výnosy v roce 2017 činily celkem 8 185 593 Kč.
Kompletní auditovaná účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
je zveřejněna ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě.

mil. Kč

šebna, její dobré vybavení a dostupnost,
je v Třinci již 10 let. K výročí proběhl
5. října OPEN DAY, s workshopem zkušeného zvukaře M. Roženka, který mladé
hudebníky zasvětil do tajů lepšího zvuku
při zkouškách i koncertech.
Iniciativa mládeže nabízela mladým
lidem z Třince zázemí k novým zkušenostem, odvaze a seberealizaci. Hlavním výstupem je každoročně Studentský ples,
který proběhl 4. února pro cca 460 osob.
V listopadu proběhl výjezd studentů na
chatu Skalka v Mostech u Jablunkova,
kterého se zúčastnilo 10 motivovaných
lidí pro další spolupráci.
Vyjadřujeme speciální poděkování
Vencovi Čmielovi za 10 let dobrovolnické práce. Jakožto hlavní patron Bunkrytu dával zkušebně ten správný provozní
rytmus a zvuk.

Bavíš se? Bav se s námi
Celá myšlenka vznikla v roce
2016 jako potřeba nutné
reakce na zvyšující se toleranci
společnosti k užívání konopných
látek. Na laxní přístup k rizikům
spojených s užíváním marihuany.
Na zesilující se popularizaci skrze
média. Na snižující se věkovou
hranici dětských experimentátorů
a na rostoucí trend užívání
mladými lidmi.

Vyjádřením našeho nesouhlasu se stala preventivní kampaň s názvem „Hulíš? Ne*urvi si zdraví víc než musíš.“
Hodinovým programem jsme cílili na
žáky druhého stupně ZŠ a studenty škol
středních. Celkově jsme do škol vstoupili 22krát a oslovili více než 550 žáků
v Třinci, Bohumíně i Novém Jičíně.
Díky otevřeným diskusím a sběrem
podnětů pro další témata, jsme nabyli
přesvědčení, že mladé lidi trápí otázky
a čelí mýtům v několika oblastech. A to
i přes názor dospělých, že mladí jsou poučeni a snad i přesyceni informacemi.
Ano, mladí lidé se baví, baví se hulením, baví se skrze sociální sítě, a hledají
zábavu v testování mezilidských vztahů.
Ale málokdo se baví s nimi o rizicích,
pastech, mýtech a realitě této zábavy.
Proto vznikla naše nabídka dalších

www.bunkr.cz

V Bunkrytu zkoušelo 55 kapel
= cca 220 hudebníků.
Ve zkušebně se za tu dobu
vystřídalo 6 koordinátorů
a 26 patronů kapel = 3 904
dobrovolnicky odpracovaných hodin.
Uspořádali jsme 9 Bunkrytfestů
(přehlídka kapel zkoušejících u nás),
kde si zahrálo celkem 34 našich
kapel a 20 hostů.

Kde nás najdete
NZDM Bunkr

Bunkr, o.p.s. (sídlo společnosti)

Hulíš?
tohle je Patrik (15)
teď už hulí
3x denně

Jablunkovská 110, Třinec
email: info@bunkr.cz
telefon: 731 444 370

NZDM Klub Bunkr, Třinec

Jablunkovská 705, Třinec
email: nzdm.trinec@bunkr.cz
telefon: 731 444 371

Ne*urvi si zdraví
víc než musíš

Streetwork v 3nci

Sosnová 411, Třinec
email: streetwork.trinec@bunkr.cz
telefon: 739 401 802

#harmreduction
#nenitravajakotrava

preventivní beseda #nejsinamlhostejny

preventivních programů v projektu s názvem „Bavíš se? Bav se s námi!“ Jsme
přesvědčeni, že je nezbytné přinášet
pravdivé informace, vyzývat k otevřené
debatě a povzbuzovat mladé lidi k sebeúctě a zodpovědnosti.
Ve školním roce 2017/2018 jsme
v třineckých a okolních školách
uskutečnili 20 programů pro 464
žáků. V programech primární prevence na aktuální témata chceme
i nadále pokračovat.
Mgr. Nikola Wawrzyková
koordinátorka projektu

Když se pěstují děti

Sousedské snídaně

„Doprovázím pěstouny“
odpovídala jsem jednou známému
na otázku, co že to v Bunkru
dělám. Klučinu, který si hrál vedle,
náš rozhovor zaujal, zamyslel
se a se zvědavostí se zeptal:
„Pěstouni? To jako ti dospělí
pěstují děti?“

Taková divně dusivá anonymita a odcizenost... Několik lidí z Bunkru i odjinud se rozhodlo, že chceme dělat něco,
co podpoří sociální vazby v komunitě.
Začali jsme na dobrovolnické bázi pořádat Sousedské snídaně. V roce 2017, od
května do září, jich bylo 6, na náměstí
TGM a na Borku. Odměnou nám byly
milé rozhovory, nová setkání, úsměvy
lidí, kteří se nechali pozvat a udělali si
krásný začátek dne. Budeme pokračovat.

Vlastně měl pravdu. Pěstouni jsou
dospěláci, kteří se rozhodli vytvářet
úrodnou půdu domova. Kypří, zalévají,
hýčkají, pečují, vychovávají. Vše s cílem,
aby dítě přesazené do jejich rodiny prospívalo, rozvíjelo se a vyrostlo v krásného
mladého člověka.
Od roku 2013 podporujeme s respektem pěstouny, přijaté děti a celý rodinný
systém. Vzděláváním posilujeme jejich
kompetence a zveme je k partnerství –
profesionální spolupráci.
Celkem jsme vstoupili do 43 náhradních rodin, převážně na Třinecku, abychom pohledem zvenčí napomohli růstu
77 dětí, a povzbudili pěstouny v jejich
odhodlání a trpělivosti při pěstování.

10 let Bunkrytu

Služby pěstounům

Jablunkovská 110, Třinec
email: pestouni@bunkr.cz
telefon: 734 178 557

Komunitní centrum Borek

Staré Město - Borek 323, Třinec
email: kcborek@bunkr.cz
telefon: 734 326 080

Bez nudy

Sosnová 411, Třinec
email: beznudy@bunkr.cz
telefon: 734 178 563

NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín

Tyršova 118/8, Nový Jičín
email: nzdm.novyjicin@bunkr.cz
telefon: 734 178 556

NZDM Klub Bunkr, Bohumín

Ad. Mickiewicze 67, Bohumín
email: nzdm.bohumin@bunkr.cz
telefon: 734 321 931
č.ú.: 2000143107/2010

Laptop www.bunkr.cz
NZDM Bunkr

Děkujeme za podporu a peníze v roce 2017:
Děkujeme také firmám a individuálním dárcům.

