
Výroční novinyVýroční novinyVýroční noviny
Bunkrácké

Nízkoprahový klub pro děti  
a mládež byl první sociální službou 
poskytovanou naší organizací. 
Dnes spadají pod hlavičku Bunkru 
kluby tři – v Třinci, Bohumíně 
a Novém Jičíně. I když fungují 
všechny na stejných principech, 
každý je trochu jiný. 

Rok 2018 se v  třineckém klubu nesl 
v  duchu oslav a vzdělávání. Na začátku 
roku proběhla odborná konference 
„Drogy všude kolem nás – vnímáš to  
i ty? MY ANO!“.  Zúčastnilo se jí více než  
80 lidí z  řad odborné i laické veřejnosti. 
Poté již klub pohltily narozeninové 
oslavy, protože to je již 15 let, co se poprvé 
otevřely dveře tohoto klubu. „Připojili 
jsme se k celorepublikové akci „Týden 
nízkoprahových klubů“ a uspořádali 
jsme pro klienty narozeninovou oslavu 
klubu s názvem „I ty jsi součástí 15-ti 
let“. Do další akce jsme zapojili naše 
sousedy, kteří s námi sdílí prostory klubu 
i kanceláře a vytvořili jsme uvnitř vchodu 
do společných prostor klubové posezení 
s  občerstvením, a milým slovem jsme je 

V roce 2018 už tomu bylo pět 
let od doby, kdy jsme se stali 
pověřenou osobou k doprovázení 
pěstounských rodin. Snažíme  
se s respektem podporovat  
celou rodinu, pěstouny zveme  
k partnerské spolupráci a dětem 
fandíme, aby prospívaly, rozvíjely 
se a vyrostly v krásné mladé lidi.

V  roce 2018 jsme spolupracovali s  32 
náhradními rodinami. Z  tohoto počtu 
má 18 rodin status příbuzenské pěstoun-
ské péče a 14 klasické pěstounské péče, 
příbuzenských pěstounů je tedy o něco 
více, což se neliší od běžné praxe v jiných 
organizacích. Celkem jsme byli v  kon-
taktu se 45 dospělými a podpořili jsme 
56 dětí v  pěstounské péči. Spolupra- 
covali jsme také se dvěma pěstounkami  
na přechodnou dobu.

Dohodu s  námi v  roce 2018 uzavřelo  
7 nových rodin a naopak s  5 rodinami 
jsme spolupráci ukončili. Došlo tedy 
k obměně a mírnému nárůstu pečujících 
osob, se kterými spolupracujeme.

Naši pozornost jsme soustředili 
speciálně i na děti. Připravili jsme 
tematická setkání s názvem Kecárna pro 
starší děti (12–15 let). Zorganizovali 
jsme i cyklus setkání (Ne)Dospívání jako 
podpora přípravy na dospělost. 

Mezi povinnosti pěstounů patří mimo 
jiné i povinnost vzdělávat se v  oblasti 

výchovy a péče o děti. Také v  roce 2018 
měli pěstouni možnost vybrat si z široké 
nabídky vzdělávacích akcí, které jsme 
pro ně připravili a mezi něž patřily: dvou-
denní vzdělávací pobyt, besedy na různá 
témata, seminář o první pomoci, rodinné 
zábavné odpoledne a adventní beseda.

Nabídky našich vzdělávacích akcí  
využilo celkem 100 účastníků. Pěstouni 
mají možnost zúčastnit se také vzdělá-
vacích akcí pořádaných jinými organiza-
cemi, této nabídky využilo 18 pěstounů. 
V roce 2018 jsme vysledovali větší zájem 
o možnost vzdělávat se samostudiem – 
četbou knih z naší odborné knihovničky. 
Pěstouni přečetli celkem 31 knih.

Celou naši práci prověřila v  roce 
2018 Inspekce kvality a těší nás 
příznivé zhodnocení. Toto ocenění  nás 
povzbudilo k další práci.

Proměny našich nízkoprahových klubů

Již pět let doprovázíme pěstouny

Milí příznivci,

každým rokem nám život přináší 
mnoho zkušeností, setkání  
s vzácnými lidmi, nové podněty, 
které nás nutí ke změně či růstu. 
Podobně je to i s životem obecně 
prospěšné společnosti. I my se učíme 
reagovat na výzvy, setkání, potřeby 
lidí, pro které tady jsme a naplňovat 
tak své poslání – být nablízku těm, 
kteří potřebují bezpečí bunkru.  
Svou činností proměňujeme svět 
lhostejnosti kolem nás, podporujeme 
a pomáháme konkrétnímu člověku 
vracet jeho hodnotu a lidskou 
důstojnost. Život člověka je vzácný 
a neopakovatelný dar. „Chceš-li 
postavit loď, nesmíš poslat muže, 
aby sehnali dřevo a připravovali 
nástroje, ale nejprve musíš ve 
svých mužích vzbudit touhu po 
nekonečných dálkách otevřeného 
moře.“ Antoine de Saint-Exupéry. 
Pro Vaše povzbuzení přinášíme 
malé poohlédnutí za uplynulým 
výročním rokem 2018, rokem plným 
bilancování i výhledu do budoucna. 
To podstatné ale zůstává, stále 
chceme upozorňovat na jevy, které 
jsou ignorovány nebo tiše tolerovány 
společností. Aktuální dění můžete 
sledovat na našich zbrusu nových 
„webovkách“ či Facebooku. 

S vděčností Vám všem, kteří jste 
nám v našem úsilí oporou.

Mgr. Roman Brzezina 
ředitel

Projekt Sousedských snídaní je občan-
ská aktivita několika dobrovolníků, jíž 
chtějí pomoci oživit sousedskou pospoli-
tost v Třinci. Tato setkání administrativ-
ně a technicky zajišťuje naše organizace. 

Od podzimu 2015 nezištně a opako-
vaně vytváříme na veřejném prostranství 
přátelský prostor umožňující lidem 
zažít společenství „jen tak“, pro hezký 
den, dobrou náladu.  Lidé mají možnost 
pobýt v družném rozhovoru, prohloubit 
či navázat nové sousedské vztahy. V roce 
2018, od května do září, jsme uspořádali  
6 snídaní „před barákem“ na náměstí 
TGM a v  Oldřichovicích. Letos budeme 
pokračovat a tuto myšlenku šířit z centra 
města do dalších částí.

Sousedské 
snídaně

Výroční zpráva za rok 2018

vítali a přibližovali naši službu u společně 
stráveného času – to vše se dělo v rámci 
akce s  názvem „Posezení se sousedy“, 
přibližuje oslavy Nikola Wawrzyková, 
vedoucí klubu. 

V  roce 2019 čekají narozeninové 
oslavy bohumínský klub, který oslaví 
své desetileté výročí společně se svými 
klienty. Klub v  Bohumíně v  loňském 
roce prošel výraznou materiální 
obměnou. „Do klubu jsme pro 
klienty dokoupili sportovní potřeby, 
hudební nástroje, pingpongový stůl 
či potřeby do kuchyňky“, přibližuje 
novinky z  bohumínského klubu Irena 
Úradníková, vedoucí. „Z aktivit pro 
klienty bych vyzdvihla například nové 
setkávání děvčat v  dívčím klubu, kde 
mohou děvčata hovořit na témata, která 
provází jejich dospívání.“ 

V  Novém Jičíně pracovali v  roce 
2018 na rozšíření povědomí o klubu 
na základních a středních školách. 
Touto formou oslovili více než 250 žáků  
a studentů, což se odrazilo na nárůstu 
klientů služby. Noví klienti sebou 
přinášeli i nové situace pro pracovníky. 

Oslavili jsme výročíNaše mottoTřinec, Bohumín, Nový Jičín

V oblasti sociálních služeb 
působíme již 15 let

Děti a mladí lidé
nám nejsou lhostejní

Působíme ve 3 městech
Moravskoslezského kraje

Spolupracovali jsme s
32 náhradními rodinami
45 dospělými
56 dětmi v pěstounské péči

Bez nudy!
Bez nudy je projekt, za jehož názvem 
se se skrývají aktivity studentů  
a hudební zkušebna Bunkryt. V  roce 
2018 byla největším společenským 
počinem studentů organizace 
Studentského plesu, který proběhl 
20. ledna. O jeho organizaci se 
zasloužila skupina 8 aktivních 
středoškoláků. Okolo 500 lidí se na 
ples přišlo pobavit se škraboškou 
na očích. Vznikl krátký filmový 
shot, který zachycuje jedinečnou 
plesovou atmosféru.  Od září jsme do 
Studentského týmu přizvali novou 
krev a tak náš počet stoupnul na 11 
členů. V  novém složení jsme vyjeli 
na teambuildingový pobyt na chatu, 
kde jsme měli možnost se lépe poznat 
a pořádně se opřít do organizace 
příštího plesu a plánování dalších 
aktivit do nového roku. 

Hudební zkušebna Bunkryt 
poskytla místo a materiálně technické 
zařízení celkem 5 kapelám, které 
zkušebnu využívaly v průběhu celého 
roku 2018. Chod zkušebny byl 
poznamenán personálními změnami, 
hlavně odchodem dvou patronů kvůli 
studiu na vysoké škole.

 Do dalšího období si tak přejeme 
najít nové patrony, kteří budou 
předávat zkušenosti začínajícím 
kapelám. Další změnou v  Bunkrytu 
byl nový koordinátor hudební 
zkušebny, který svou funkci zastává 
od března 2018. 

„Jeden z  příkladů je doprovod klientky 
v  těhotenství a následného soužití 
s  novým členem rodiny či podpora 
a pomoc v osamostatnění se,“ vysvětluje 
vedoucí klubu, Pavlína Pišlová. 

Co měly kluby v loňském roce společné, 
je proměna klientů. V  Bohumíně  
a v  Novém Jičíně zaznamenali loni 
výrazný nárůst klientů, v Třinci se cílová 
skupina proměnila a pracovníci se více 
setkávali se zletilými klienty. Společné 

jsou také vize pro rok 2019. Do dalšího 
roku jdeme v  našich klubech s  cílem 
udržet stabilní provoz služby i pracovní 
tým a nadále rozvíjet kvalitu služby. 
Nezapomínáme však ani na klienty,  
u nich se chceme nadále věnovat jejich 
příběhům, zkušenostem a potřebám, 
které nám s důvěrou svěřují. 

Chceme jim vytvářet takový prostor, 
který pro ně bude bezpečný, atraktivní  
a motivující. 



V roce 2018 jsme pracovali 
společně s členy akční skupiny  
a celou komunitou na projektu 
„Tóčo na Borku“. Tento projekt, 
který vzešel od členů jádrových 
skupin, reagoval na absenci 
venkovního volnočasového vyžití 
pro děti. 

Svépomocí si lidé vybudovali dětské 
hřiště pro své děti a vzbudili tak zájem 
veřejnosti o dění a aktivitu lidí v lokalitě. 
Dále jsme v  tomto roce prezentovali 
činnost komunitka na veřejných akcích. 

Vystupovali jsme ven z lokality  
a dávali tak více vědět o činnosti centra, 
komunitních pracovníků, ale zároveň 
o aktivitě samotných lidí z lokality. 
Děti vystupovaly pod vedením jedné 
z  aktivních maminek na přehlídce 
národnostních menšin v Třinci. V červnu 
jsme měli možnost vývoj komunitní 
práce prezentovat na konferenci České 
asociace streetwork v Praze. 

Díky propagaci, aktivitě komunity  
a příkladům dobré praxe se Komunitní 
centrum dostává více a více do povědomí 
lidí z majority. Přináší to nové příležitosti, 
spolupráce a zároveň lidé pociťují 
úspěch a ocenění ostatních. Nabývají 
tak pomalými krůčky sebevědomí  
a pocitu, že dokážou věci sami měnit 
a ovlivňovat. Proto v roce 2019 je 
naším záměrem v tomto pokračovat, 
komunitní práci rozvíjet a Borek  
s majoritou dále propojovat a tím stigma 
vyloučené lokality zjemňovat.

Bunkr, o.p.s.  (sídlo společnosti)
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 

Streetwork v 3nci
Sosnová 411, Třinec 
email: streetwork.trinec@bunkr.cz
telefon: 739 401 802 

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

Kde nás najdete

Po celý loňský rok jsme 
slavili. S  určitou nostalgií 
ale i zvědavostí jsme se 
poohlédli za naší prací,  
a to od úplného začátku, od 

vzniku neziskovky s  názvem Bunkr. 
Výroční dort jsme rozkrojili již začátkem 
roku na Studentském plese, neboť 
naše organizace byla založena v  lednu. 
Připravili jsme stolní hru o patnáctileté 
historii, která byla součástí výročních 
novin. Oslovili jsme také jedny z prvních 
našich pracovníků i zástupců institucí, 
aby zavzpomínali na své setkání 

s  „bunkráky“. S  odhodláním jsme se 
na konci léta pustili do výstavby nových 
webových stránek, které jsme dokončili 
a spustili v  březnu 2019. Také jsme na 
podzim natočili medailonek o poslání  
a činnosti Bunkru, o.p.s. 

Slavnostní večírek obohacený kon-
certem Pavla Helana jsme naplánovali 
přesně v  den a v  místě, kdy jsme před 
patnácti lety otevřeli dveře prvního 
klubu, tedy 10. 10. v nynější Café Čítárně.  
S  chutí jsme oslavili vytrvalost a odhod-
lání věnovat se dětem a mladým lidem  
a nadechli se pro nové vize, plány, výzvy. 

V říjnu proběhly oslavy patnácti 
let od založení Bunkru 

Programy primární prevence 
Bavíš se? Bav se s námi. 

Tóčo na Borku

Děkujeme! Jsme vděčni za podporu a peníze, které jste nám v roce 2018 s důvěrou svěřili. Děkujeme všem.

č.ú.: 2000143107/2010   

IČ: 266 17013 

          www.bunkr.cz

     Bunkr, o p s

Laptop

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky

Komunitko v roce 2018  
pravidelně navštěvovalo  
98 osob
46 dětí
12 mladých dospělých
40 dospělých

Přes všechna úskalí a neúspěchy, 
kdy jsme to už chtěli s  programem 
Erasmus+ vzdát, se nám nakonec 
podařilo získat grant, abychom mohli 
díky dobrovolnickým projektům 
Erasmus+ mezi námi uvítat další mladé 
dobrovolníky z Evropy. 

Tentokrát se k  nám připojili Cenk 
z  Německa a Albert z  Rumunska. Od 

října 2018 do srpna 2019 jsou součástí 
našeho týmu. 

Dobrovolníci pomáhají ve službách, 
jako je nízkoprahový klub v Třinci  
a Streetwork. Díky tomu, že se mohou 
zapojit přímo do naší práce, získávají 
zkušenosti, které uplatní jak v osobním, 
tak v profesním životě. 

Vše probíhá v  duchu neformálního 

vzdělávání, které je důležitou součástí 
našeho projektu Take time to learn and 
grow – Vezmi si čas a rozvíjej se.  

V  dalším roce chceme nadále vytvářet 
prostor pro mladé lidi k jejich rozvoji, ať 
už z  tuzemska, nebo právě ze zahraničí  
a jsme vděčni, že díky financím z projektu 
Erasmus+ je tohle možné, a my i naši 
klienti se díky tomu můžeme obohatit.

Po úspěšně spuštěném projektu „Bavíš 
se? Bav se s  námi“ ve školním roce 
2017/2018 a pozitivním ohlasům škol, 
jsme i školní rok 2018/2019  zahájili 
nabídkou preventivních programů pro 
základní a střední školy s rozšířením naší 
působnosti. Nově si pět preventivních 
témat mohou objednávat školy 
nejenom z  Třinecka, ale také Těšínska  
a Jablunkovska.

Mezi stálou nabídku jsme zařadili  
i dvě nová témata. První téma Bavíš se? 
Bav se s  námi o tolerovaném (ne)příteli 
reaguje na užívání alkoholu mladými 
lidmi a rizika s tím spojená. Druhé téma 
Bavíš se? Bav se s námi o ☺ ☹ – neboli 
emocích, vytváří prostor pro diskusi 
s  žáky o tom, jak vnímají a zvládají 
své emoce, a jak se vyznají v  emocích 
ostatních. Obě témata vznikla jako 
reakce na podněty pedagogů, žáků  
a z praxe při práci s mládeží.

Jsme terénní sociální služba, kterou 
na první pohled není ve městě vidět. 
Vyhledáváme místa v  Třinci, kde se 
pohybují a pobývají děti a mládež. 

Pozorujeme, jak a čím se baví, jak 
se chovají v  partě. Kontaktujeme 
je, zajímáme se, jak žijí. Pokud řeší 
nějaké složité životní situace ve škole, 
partě, venku  či v rodině, nabízíme 
jim pomoc. V roce 2018 služba prošla 
opakovaně personální obměnou  
a tedy významným oslabením, přesto 
jsme byli v  pravidelném kontaktu 
s  38 klienty a v  ulicích města byli 
v maximálně možném rozsahu.

Třinecký 
streetwork

V Bunkru jsme opět měli zahraniční dobrovolníky

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

Náklady celkem
9 536 479 Kč

rozdělení podle druhu

Výnosy celkem
9 630 572 Kč

skladba podle donátorů

Individuální dárci v rámci dobrovolnické 
činnosti:  
Klienti Komunitního centra Borek při 
výstavbě dětského hřiště 200 hodin.

Právnické osoby, které nás podpořily 
finančně a materiálně: 
Nehlsen-CZ, s.r.o., MASTER IT 
Technologies, VESUVIUS Česká republika, 
a.s., Třinecké železárny, a.s. AGENTURA 
Levná pojistka, GIVT.cz s.r.o., Jaroslava 
Procházková - Knihkupectví 
v celkové výši 70 817 Kč

Individuální dárci, kteří nás podpořili:  
Daniela Nieslaniková, Drahomíra 
Szotkowská, Mgr. Bc. Pavla Golasowská, 
DiS., Vendula Gojová a individuální dárci 
přes portál darujme.cz 
v celkové výši 17 231 Kč 

Finance

Těší nás, že jsme navázali na mnohé 
spolupráce z předešlého roku a že jsme 
se opět sešli se zástupci pedagogů na 
již třetí v pořadí „Snídani v nízkoprahu 
Bunkr“. Ve školním roce 2018/2019 
jsme uskutečnili celkem 16 preventivních 
programů pro 377 žáků, a jsme rádi, 
že jsme se v některých školách objevili 
úplně poprvé.

materiálové nákladyostatní vlastní zdroje MSK nadace a ČNA

ostatní

MSK – kap. 313 státní rozpočet

města

mzdové náklady

energie

služby


