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MMiillíí  ppřříízznniivvccii  aa  ppřřáátteelléé,,  

další rok je za námi a my se s Vámi chceme opět podělit o to, co se 

nám podařilo a z čeho máme radost. Základem naší práci jsou 

sociální služby a aktivity pro děti, mladé lidi a komunitu, nicméně na 

tomto místě bych rád vyzdvihl zejména preventivní aktivity, na které 

jsme se v roce 2019 cíleně zaměřovali. Podařilo se nám spolu 

s Městem Třinec realizovat osvětovou kampaň proti prodeji a 

podávání alkoholu mladým lidem do 18 let, poukázali jsme na trend 

agrese u mladých lidí, na problém nadužívání energetických nápojů 

mladými lidmi a otevřeli jsme další důležitá témata pro mladé lidi 

v rámci besed „Bavíš se? Bav se s námi.“ Ke konci roku jsme do 

bohumínského kina pozvali 560 místních žáků, kteří se zúčastnili 

multimediální divadelní inscenace „The dark trip“ zaměřené na 

prevenci užívání drog. Věříme totiž, že preventivní aktivity mají 

smysl, protože prevence je dobrou investicí pro budoucnost.  

V roce 2019 jsme také oslavili důležité jubileum, protože 

nízkoprahový Klub Bunkr v Bohumíně je otevřený již 10 let. Z mého 

pohledu byl rok 2019 pro Bunkr rokem úspěšným. Jsem rád, že 

jsme téměř všechno, co bylo naplánováno, zvládli. Jsem hrdý na 

všechny naše pracovníky, kteří mají chuť každý den dělat svou 

práci s nasazením, a dělají ji dobře. 

Werner Steinberg řekl, že „každé poděkování je novým začátkem.“ 

Děkuji tedy všem za podporu, spolupráci a společná partnerství, 

kterých jsme byli v roce 2019 součástí, a těším se na nové začátky 

v roce následujícím. Děkujeme, že jste s námi! Přeji, ať se nám 

všem stále daří a jsme zdraví! 

Roman Brzezina, ředitel 

IInnvveessttiiccee  ddoo  pprreevveennccee  mmáá  ssmmyyssll!!  

Naše nezisková organizace svou 

činnost zaměřuje především na 

preventivní aktivity. Řešíme příčiny 

problémů, ne jejich následky. I rok 

2019 se v celé organizaci nesl 

v duchu širokých preventivních aktivit, 

které měly společný bod, a to 

předcházení rizikového chování dětí a 

mladých lidí. Stali jsme se partnerem 

a spolurealizátorem preventivní 

osvětové kampaně proti prodeji a podávání alkoholu mladým lidem 

ve věku do 18 let. Nositelem tohoto projektu bylo Statutární město 

Třinec. Chtěli jsme poukázat na problém snadné dostupnosti 

alkoholu mladým lidem <18, vytrhnout prodejce a širokou dospělou 

veřejnost z rádoby bezpečné lhostejnosti a tiché tolerance. Během 

kampaně byly natočeny 2 spoty- vysílané měsíc v kabelovce, v kině 

před promítáním, na monitorech v MHD, šířené na facebooku, byly 

vyvěšeny 3 velké billboardy, polepem byly označeny 4 zastávky 

MHD. Osobně jsme navštívili přes 60 hospod, restaurací a večerek 

s výzvou, ať se prodejci a restauratéři připojí ke kampani 

označením prodejny nálepkou, kterou deklarují, že dodržují zákon a 

alkohol mladým lidem <18 nepodávají.  

Třinecký nízkoprahový klub se zaměřil na problém násilí a agrese u 

mladých lidí a poukázal na nový fenomén rozmáhající se 

v Moravskoslezském kraji, a tím jsou organizované bitky mezi dětmi 

a mladými lidmi. Realizovali jsme intenzivní informační kampaň, 

jejímž cílem bylo seznámit veřejnost s tímto tématem. Místní 

obchodní centra, veřejné nástěnky, školy apod. byly zaplaveny 



 

 

plakáty, které informovaly veřejnost o postupu, jak se zachovat 

v případech, kdy jsou svědky násilí a rvaček mezi dětmi. Součástí 

kampaně byly i dva interaktivní workshopy pro klienty třineckého 

klubu. V příštím školním roce bychom 

rádi na tyto aktivity a spolupráce 

navázali, například ve formě 

interaktivních workshopů zacílených na 

pedagogy. 

Další preventivní kampaní „Není nám 

lhostejné, co do sebe liješ“ jsme 

upozornili na negativní důsledky pití 

energetických nápojů, které jsou mezi 

mladými lidmi velmi rozšířené. V Třinci 

také pokračoval program primární 

prevence na školách „Bavíš se? Bav se 

s námi.“ S dětmi a mladými lidmi jsme 

opět otevřeli témata jako rizika užívání 

marihuany, sociální sítě, emoce, alkohol nebo vztahy. Za rok 2019 

proběhlo celkem 17 besed a bylo osloveno 352 žáků. Proběhl také 

již. 4. ročník Snídaně pro preventisty, na které účastníci sdíleli svou 

praxi, prezentovali nová témata z oblasti prevence a získali od nás 

tištěné materiály k problematice organizovaných rvaček i 

energeťáků.  

Rok preventivních aktivit jsme završili v prosinci 2019, kdy jsme do 

Bohumína přivezli ve spolupráci s občanským sdružením 

Metamorfozis multimediální divadelní inscenaci pro 560 žáků 

místních škol „The dark trip“, která vypráví o osobní drogové 

zkušenosti hlavního představitele inscenace, herce Martina Žáka.  

 

RRookk  22001199::  rrookk  rroozzvvoojjee  kkvvaalliittyy  nníízzkkoopprraahhůů  

Nízkoprahové kluby, které jsou bezpečným místem pro děti a mladé 

lidi hledající podporu, provozujeme již 16 let. První „nízkoprah“ jsme 

otevřeli v Třinci a v průběhu let pak i v Bohumíně a Novém Jičíně. 

V roce 2019 prověřily činnost našich nízkoprahů audity České 

asociace streetwork, což je nástroj hodnocení kvality zařízení. 

Všechny naše nízhoprahové kluby prošly audity s výbornými 

výsledky a navíc získaly další podněty, díky kterým v průběhu roku 

posouvali kvalitu služeb ještě na vyšší úroveň. Ve všech klubech 

jsme se v roce 2019 intenzivně věnovali sociální práci s našimi 

klienty, řešili jsme s nimi zejména témata partnerských vztahů a 

vztahů v rodině, práce a brigád či školních povinností.  

Bohumínský klub oslavil společně se svými klienty, představiteli 

města Bohumína a zástupci sponzorů desetileté výročí své činnosti. 

V Bohumíně jsme se zaměřovali také na propagaci služby a pořídili 

jsme do klubu nové vybavení pro aktivity s klienty.  

Klub v Novém Jičíně se také v roce 2019 zaměřoval zejména na 

propagaci služby, kdy byla oslovena více než pětistovka žáků 

místních škol. V klubu také proběhla rekonstrukce vstupních 

prostorů. Protože jsme v loňském roce museli v jičínském klubu 

odmítat zájemce o službu z důvodu nízkého věku, rozhodli jsme se 

v roce 2020 rozšířit cílovou skupinu a své služby poskytovat dětem 

již od 11 let, nově navíc také i v terénní formě služby.  

Přestože se Třinecký klub v roce 2019 několikrát potýkal 

s personální krizí, udržel mít po celý rok otevřené dveře pro klienty. 

V porovnání s ostatními lety byla práce na klubu velmi intenzivní v 

počtu rozhovorů i kontaktů s cílovou skupinou. Vzrostl počet klientů 

o 23%, nově se navázala užší spolupráce s místním OSPOD. 



 

 

Obnovili jsme klientský senát, který dopomohl k zjištění jasných 

zakázek od klientů a vedl klienty k zodpovědnosti za své úkoly. I 

letos jsme vnímali zájem o službu u mladších dětí, proto v roce 

2020 uvažujeme o snížení věkové hranice cílové skupiny ze 13 na 

11 let.  

Chceme tak reagovat i na proměnu společnosti, kdy se u dětí 

dlouhodobě snižuje věková hranice prvních experimentů s drogami 

a začínají se potýkat s negativními vlivy svého rizikového chování. 

 

Kluby Bunkr Počet klientů Kontakty Intervence 

Bohumín 70 3408 1165 
Nový Jičín 72 1324 716 
Třinec 53 1768 2201 

 

NNoovvýý  zzaaččáátteekk  SSttrreeeettwwoorrkkuu  vv  TTřřiinnccii  

Streeťáci ze služby Streetwork v Třinci jsou lidé, kteří docházejí za 

dětmi a mladými lidmi do ulic Třince, vyhledávají je, kontaktují je, 

zjišťují, co potřebují a nabízejí jim pomoc a podporu.  

V roce 2019 došlo k obměně celého pracovního týmu Streetworku a 

k posílení sociální práce navýšením úvazku sociálního pracovníka. 

Streetwork, který v Třinci působí od r.2006 , se tak v podstatě 

postavil na nový začátek. Několik měsíců jsme jakožto noví terénní 

pracovníci monitorovali třinecké lokality, ve kterých se schází děti a 

mládež, seznamovali jsme se s novými klienty a pracovali na 

vytvoření vzájemného vztahu důvěry a na udržení kontaktů s klienty 

stávajícími. Nejvíce jsme se věnovali dětem a mladým lidem 

v lokalitě Staré město, tzv. „U Liďáku“,  ale působili jsme i v nových  

lokalitách, např. v okolí Kauflandu, Albertu, či knihovny – kde jsme 

se zaměřili na nový jev – děti zdržující se ve velkých obchodech a 

na místech, kde využívají zázemí (teplo, lavička, WC) a volně 

přístupné WIFI. V Třinci nás zajímají ta místa, kde se ve zvýšené 

míře pohybují děti a mladí lidé, které kontaktujeme, povzbuzujeme 

je k samostatnosti, kreativitě, aktivitě, podporujeme je v realizaci 

jejich nápadů a poskytujeme jim pomoc při řešení jejich problémů.  

V roce 2019 jsme také spolupracovali se službou terénního 

programu organizace Renarkon o.p.s. a zahájili jsme práci na 

zviditelnění služby Streetwork v 3nci na internetu, především na 

facebooku. V této práci chceme pokračovat i v roce 2020, kdy se 

také plánujeme více zaměřit na monitoring okolí základních škol 

v dopoledních hodinách jako prevenci a řešení záškoláctví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115 účastí pěstounů na našich seminářích

526 vzdělávacích hodin

AAkkttiivvnníí  oobbyyvvaatteelléé  rroozzvvííjjeejjíí  BBoorreekk  

Rok 2019 byl na Borku ve 

znamení velké angažovanosti 

místních obyvatel. Velkou 

aktivitu lidí, chuť něco měnit a 

rozvíjet se, připisujeme 

systematické a dlouhodobé 

práci s komunitou 

v  Komunitním centru Borek. 

Lidé mají možnost zakoušet 

úspěch, jak už při organizaci 

menších akcí či participací na větších projektech. Obyvatelé 

společně s komunitními pracovníky vybudovali altán za komunitním 

centrem. Vzniklo tak důstojné místo pro venkovní akce a posezení 

pro lidi v lokalitě.  

Kromě běžného provozu v rámci aktivit a kroužků proběhlo 23 akcí, 

z toho 9 mimo lokalitu, 7 v lokalitě a 7 akcí pořádaných akční 

skupinou samotných obyvatel. V tomto roce zakusili úspěch děti, 

které navštěvují taneční a pěvecký kroužek. Jedna z obyvatelek, 

která vede taneční kroužek, vytvořila taneční skupinu dětí a ti začali 

veřejně vystupovat, a to nejen v našem městě.  

Komunitní pracovnice se zapojily do projektu MSK a začali aktivně 

využívat nabídky metodického centra pro komunitní práci. Jednalo 

se o pravidelné metodické setkávání, intervize, workshopy a 

pilotování softwaru komunitní práce SOICA. Zároveň byli odbornými 

garanty kurzu komunitní práce pro 5 stážistů, kteří na Borek 

dojíždějí za dobrou praxí.  

  

SSlluužžbbyy  ppěěssttoouunnůůmm  ––  kkoonnzzuullttaaccee,,  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  ppooddppoorraa  

Naše organizace je také pověřenou osobou k výkonu SPOD, kdy 

doprovázíme a vzděláváme pěstounské rodiny. V roce 2019 jsme 

měli uzavřenou dohodu s celkem 31 rodinami, z toho jsme 

spolupráci zahájili se čtyřmi rodinami a ukončili se třemi. Rok 2019 

byl pro nás i rokem výrazných změn – odchod dlouholeté 

pracovnice a tedy obměna týmu, a také zásadní změna v systému 

poskytování odlehčovacích služeb pěstounům.  

Pro pěstouny jsme loni zorganizovali jarní vzdělávací dvoudenní 

pobyt, besedy, semináře. Velmi nás těšila odborná práce se 

staršími dětmi, kdy se setkávali v podpůrné skupině s názvem 

Kecárna a zamýšleli se nad tématy, které jejich vrstevníci neznají. 

Hlavní spolupráci však byly individuální setkání – konzultace, 

poradenství, podpora dospělých i dětí tak, aby všem v rodině bylo 

dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SSppoolleeččnněě  pprroo  kkoommuunniittuu  ––  TTooggeetthheerr  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

Bunkr je hostitelskou organizací pro dobrovolníky ze zahraničí již 

řadu let. Dobrovolnické aktivity byly součástí programu „Evropské 

dobrovolnické služby“ (EDS). V roce 2019 pokračoval projekt 

„Taketime to learn and grow“ díky kterému jsme hostili dva 

dobrovolníky. Alberta z Rumunska, jehož vysílající organizací byla 

Curba de Cultura a Cenka z Německa, kterého vyslala organizace 

Eurowerkstatt Jena. Zatím co Albert se rozhodl projekt ukončit o 

něco dříve, Cenk byl v projektu do konce srpna. V létě nás čekaly 

dvě změny. Změnil se nám hlavní koordinátor projektu, novým 

koordinátorem se stal bývalý dobrovolník. Zároveň nám byl 

podpořen projekt „Together for the community“, pod novým 

programem „European Solidarity Corps“ (ESC). V prosinci jsme 

mohli tak přijmout dva nové dobrovolníky, a to Andreu z Rumunska 

a Shiraze z Arménie. 

„My name is Cenk I am 20 

yearsold and fromGermany. In 

2019 I was a volunteer in Bunkr. 

I can say that my life changed in 

a positive way. As a volunteer I 

had to put myself in situations 

where I was afraid of. And 

probably oneof my biggest 

learnings so far, is that the more 

often I put mysem out of my 

komfort zone the better my 

results get in the area of 

personal developement. I feel 

like socializing became much 

more easier when I spent sometime with the clients. I mostly Works 

at the field of "streetwork" and the winter season was quite tough, 

due to the freezing and breezy weather. During the springtime I 

worked in more different fields of Bunkr for example the club or 

Borek community center. I loved to work like that, due to the fact 

that things became more flexible and the work wasn't too 

monotonous.“ 

 

KKrreeaattiivviittoouu  pprroottii  nnuudděě  

Projekt „Bez nudy“ podporuje mladé lidi v aktivitě a kreativitě. 

Projekt „Bez nudy“, to jsou aktivity Studentského týmu a činnost 

Hudební zkušebny Bunkryt. Studentský tým tvoří skupina mladých 

lidí, kteří vydávají svou energii do smysluplných aktivit, jsou otevřeni 

novým výzvám a společně realizují své nápady a nové věci. 

Největší akcí Studentského týmu je Studentský ples, který se v roce 

2019 nesl v duchu „black and white“ a za jehož organizací stálo 

především 12 aktivních studentů ze Studentského týmu. Hudební 

zkušebna Bunkryt poskytuje zázemí mladým hudebníkům, kteří si 

pro nedostatek financí či příležitostí nemohou 

 

 

 

 

 

 



 

 

HHlleeddáámmee  bbuunnkkrráácckkéé  hhrrddiinnyy!!    

Hledáme hrdiny – lidi, kterým nejsou ostatní lidé lhostejní, kteří mají 

smysl pro solidaritu a chtějí druhým pomoci. Lidi, kteří jsou ochotni 

investovat část svých peněz do projektů naší neziskové organizace 

a podpořit tak děti a mladé lidi ze sousedství v nesnadných 

životních situacích.  

Líbí se Vám naše projekty a aktivity? Pak nám pošlete finanční dar 

převodem na náš účet. 2000143107/2010. Pravidelné měsíční 

dárcovství nám pomůže zajistit udržitelnost našich projektů.  

I 100 Kč, kterými měsíčně podpoříte naši organizaci, nám pomůže 

udržovat a provozovat bezpečná místa – kluby, kde mladí lidé 

nachází útočiště, pomoc a odpovědi, nebo realizovat komunitní 

programy a preventivní aktivity. Investice do prevence má vždy 

smysl. Vystavení potvrzení o daru či sepsání darovací smlouvy je 

samozřejmostí. 

 

PPooddppoořřttee  nnááss  nnáákkuuppeemm!!  

Chcete nás podpořit, ale nechcete nám posílat peníze? Nakupujte 

přes GIVT.cz! Váš běžný nákup na internetu nám přihraje peníze a 

Vás to nestojí ani korunu navíc. Vstupujte do internetových obchodů 

přes www.givt.cz, nakupujte běžným způsobem a obchodník nám 

pošle část peněz z Vaší útraty. Děkujeme!  

 

 

 

 



 

 

KKddee  nnááss  nnaajjddeettee??    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Bunkr, o.p.s. (sídlo společnosti)

•Jablunkovská 110, Třinec

•e-mail: info@bunkr.cz

•facebook: Bunkr, o p s

•telefon: 731 444 370

NZDM Klub Bunkr Třinec

•Jablunkovská 705, Třinec

•e-mail: nzdm.trinec@bunkr.cz

•telefon: 731 444 371

Streetwork v 3nci

•Sosnová 411, Třinec

•e-mail: streetwork.trinec@bunkr.cz

•telefon: 739 401 802

Služby pěstounům

•Jablunkovská 110, Třinec

•e-mail: pestouni@bunkr.cz

•telefon: 734 178 557

Komunitní centrum Borek

•Staré město 323, Třinec

•e-mail: kcborek@bunkr.cz

•telefon: 734 326 080

Bez nudy 

•Sosnová 411, Třinec

•e-mail: beznudy@bunkr.cz

•telefon: 734 178 563

NZDM Klub Bunkr Nový Jičín

•Tyršova 118/8, Nový Jičín

•e-mail: nzdm.novyjicin@bunkr.cz

•telefon: 734 178 556

NZDM Klub Bunkr Bohumín

•Ad. Mickiewicze 67, Bohumín

•e-mail: nzdm.bohumin@bunkr.cz

•telefon: 734 321 931



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


