
Zorganizovali jsem 
společenskou akci pro 

400 studentů a od té doby 
ji pořádáme každý rok.

2004
STUDENTSKÝ PLES

Zakládáme klub pro 
mladší děti 7-12 let, 

Fungoval do roku 2010.

2005
BUNKŘÍK

Jsme pověřenou osobou pro 
sociálně-právní ochranu dětí a stále 

více se snažíme, aby v Bunkru děti
našly útočiště před svým trápením.

2006
CHRÁNÍME DĚTI

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.

2010
ROSTEME

Koncem roku 2009 poprvé 
překračujeme hranici Třince 

a začínáme působit v novém městě, 
otevíráme klub v Bohumíně.

2009
BOHUMÍN

Zařízení odborného poradenství jsme 
registrovali z přesvědčení, že nejlepší 

cestou, jak pomoci dítěti, je posílení 
a rozvoj celé jeho rodiny. Na poradnu 
se obracely rodiny, které potřebovaly 

a chtěly řešit výchovné, vztahové 
a jiné rodinné problémy. V roce 2016 

poradna pozastavila svou činnost. 

2013
PET TÝM PORADNA

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.

2017
BAVÍŠ SE? BAV SE S NÁMI

Stali jsme se partnery osvětové 
kampaně, ve které jsme společně se 

Statutárním městem Třinec 
upozornili na problém

snadné dostupnosti alkoholu 
a tabákových výrobků dětem 

a mladým lidem ve věku do 18 let. 

2019
NÁM TO NENÍ JEDNO

Od roku 2007 mohou mladí 
hudebníci využívat hudební 

zkušebnu v Třinci. 

2007
BUNKRYT

20. ledna 2003 bylo založeno 
občanské sdružení s názvem 

Bunkr – klub mladých

2003
 

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 tři zaměstnanci. 

2005
LIDÉ

10. října 2003 jsme otevřeli v Třinci 
první klub.

2003
PRVNÍ KLUB

Hostíme na roční pobyty mladé lidi 
ze zahraničí (program EDS/EVS, 
Erasmus+). Do roku 2020, kdy tyto 
projekty končíme, u nás bylo na 
zkušenou celkem 45 dobrovolníků 
z 18 zemí.

2005
DOBROVOLNÍCI Z EVROPY

Otevřeli jsme terénní program 
Streetwork v 3nci a vyšli jsme 
naproti dětem do ulic města.

2006
STREETWORK

Vyškolení správci pomáhají znovu 
oživit vybraná hřiště – půjčují 
sportovní vybavení a organizují hry, 
a to do roku 2014.

2009
BEZ NUDY

Spolupracujeme s městem Třinec 
na otevření centra a následně jsme 
tento projekt převzali. 

2012
KOMUNITNÍ CENTRUM BOREK

Rozšířili jsme pověření
k SPOD a vydali jsme se do zcela 
nové oblasti – doprovázíme, 
podporujeme a vzděláváme 
pěstouny ve vytváření zdravě 
fungující náhradní rodiny.

2013
SLUŽBY PĚSTOUNŮM

V roce 2010 překračujeme znovu 
hranici Třince tentokrát do 
Jablunkova, kde zřizujeme klub 
i terénní program. Nekoncepční 
dotační politika nás však donutila 
výborně fungující služby v květnu 
2012 uzavřít. Ve stejné době 
paradoxně otevíráme klub 
v Novém Jičíně, který od roku 
2012 úspěšně funguje doposud. 

2010
JABLUNKOV A NOVÝ JIČÍN

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.

2015
SOUSEDSKÉ SNÍDANĚ


