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Milí přátelé, 

Zatímco píšu tyto řádky, náš kocour chodí po bytě a dělá si, co se mu 

zrovna zachce. Tu si sedne, tady se nají, když je prázdná miska, tak zamňouká, pak 

mi vyskočí na klín, nebo zaškrábe na dveře, že chce ven. Většinu času ale tráví 

spánkem. Dává najevo, co chce a co zrovna potřebuje a jde si za tím. Je to už dávno 

dospělý kocour, který ví, co chce a umí si o to říct. Mě ale někdy připadá, že se 

pořád chová jako malé kotě. Co já ale vím o tom, jak on prožívá svoji dospělost? 

On je kocour, já ne.  

Dospělost je v životě Bunkru klíčovou hodnotou. Je cílem, ke kterému 

směřují všechny naše služby, aby v naší společnosti bylo co nejvíce lidí, kteří 

najdou svoji roli ve společnosti a zodpovědně ji přijmou. V našich službách 

doprovázíme mladé, kterým je cesta k dospělosti z jakýchkoliv důvodů ztížená, 

nebo na té cestě trochu bloudí. Je to úkol svým způsobem vznešený a zároveň i 

trochu všední, protože vedle všech nástrojů, které nám poskytuje sociální práce, 

často stačí prostě být dospělým sám sebou a v tu chvíli se stáváme pozitivním 

vzorem. Je to jako v rodině, kde rodiče sice děti vychovávají, ale dle některých 

studií pouze asi čtrnáct procent výchovy se děje intencionálně, zbytek děti prostě 

odkoukají od dospělých. Takže bych řekl, jaké dospělé lidi máme, taková je naše 

společnost. Každý den se někde uvnitř ptám, jakým člověkem jsem já, a jaký vzor 

budu předávat lidem, které dnes potkám? A co vy? 

Také Bunkr už dospěl. Právě v roce 2021 oslavil 18. výročí založení, které 

připadlo na 20. ledna. A nutno přiznat, že jeho vstup do dospělosti, jak už to bývá, 

byl spojen s velkými změnami. Dlouholetý ředitel Bunkru Roman Brzezina, jeden 

ze zakladatelů, se rozhodl pozici ředitele opustit. To byl pro organizaci zásadní a 

těžký krok, protože v osobě Romana Brzeziny vedení organizace opustil pomyslný 

spojník, ve kterém se sbíhaly mnohé linie existence organizace. Vnímal jsem toto  

období podobně, jako když rodiče řeknou dospělému dítěti, že si má najít byt a 

postavit se na vlastní nohy. Když si vzpomenu na svůj odlet z rodičovského hnízda, 

pamatuji si na tu nejistotu, pocit určitého vykořenění, nestability, ztrátu 

dosavadních jistot. Nepřeháním, když řeknu, že těmito stavy si určitý čas 

procházel i Bunkr. 

Po různých peripetiích a obměnách ve vedení Bunkru roli ředitelky přijala 

druhá zakladatelka Renáta Turoňová. S ní přišly i velké změny ve vedení 

organizace. Vedle ředitele máme například také novou Správní radu. Ano, poslání 

Bunkru je pořád stejné. Ve všech našich službách podporovat a doprovázet mladé 

lidi v jejich životních výzvách. Na prahu plnoletosti ale podnikáme strukturální 

změny, aby v následujících letech byl Bunkr dospělou, zdravou a sebevědomou 

organizací, které své poslání bude plnit ještě hodně dlouho. Jsem si jist, že toto 

období změn, které stále trvá, přinese Bunkru novou energii, jistotu, stabilitu a 

nové vize do budoucna. K tomu ředitelce, spolupracovníkům a zaměstnancům 

přeji hodně štěstí, mladické kurážné odvahy i dospělácké moudrosti a 

rozhodnosti.  

Tomáš Samiec 

předseda Správní rady Bunkr o.p.s. 

Úvodní slovo 
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Bunkr, o.p.s. 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

IČ:   26617013 

Sídlo:  Jablunkovská 110, 739 61 Třinec-Lyžbice 

Číslo účtu:  2000143107/2010 

 

T:   +420 731 444 370       

E:  info@bunkr.cz 

DS:   cpekw5b 

W:   www.bunkr.cz 

  

Bunkr o p s  bunkr.ops                               

 

Organizace je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského 

soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 1282. 
 

Účel  

Jsme nezisková organizace, kdy hlavní odbornou činností reagujeme na tíživé 

životní situace dětí a mladých lidí, podporujeme sociální vazby v rodině i 

komunitě. Soustředíme se na prevenci rizikového chování, vidíme větší efekt v 

řešení příčin než následků. Považujeme také za důležité upozorňovat na jevy, 

které jsou ignorovány nebo tiše tolerovány společností. 

Naše hodnoty 

Ve své práci propojujeme odbornost a lidský přístup. Důležitá je pro nás poctivost, 

otevřenost, flexibilita, respekt, humor a spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o společnosti 

Jsme členem oborových a profesních asociací: 
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Zakladatelé společnosti Mgr. Roman Brzezina 

Mgr. Renáta Turoňová 

Správní rada Bc. Tomáš Samiec  [předseda správní rady] 

Ing. Jana Vavrošová 

Bc. Marta Bezecná 

Dozorčí rada Libuše Fiedorová  [předsedkyně dozorčí rady] 

Daniel Czeczotka 

Robert Hrycek 

Ředitelka – statutární orgán Mgr. Renáta Turoňová 

Organizační struktura 
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Provozujeme 3 kluby Bunkr ve 3 městech. Již mnoho let.  Pomáháme 

dětem a mladým lidem, jež bydlí (nebo pobývají ve volném čase) v Třinci, 

Bohumíně a Novém Jičíně, a kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 

úspěšně zvládnout cestu z dětství do dospělosti. Poskytujeme jim podporu, 

informace, nabízíme pomoc. Ovlivňujeme jejich hodnoty a životní styl. Pro 

provoz a využívání klubů dětmi je charakteristické, že pracujeme většinou se 

skupinou dětí, a často využíváme vzniklé interakce a situace pro rozvoj sociálních 

dovedností jednotlivce. 

Rok 2021 byl pro fungování klubů 

skutečným testem odolnosti. Po celý rok jsme 

se různě vypořádávali s neustále se měnící 

epidemiologickou situací. Přes 

komplikovanou zdravotní situaci v ČR jsme 

dokázali udržet kluby pro 163 dětí a mladých 

lidí otevřené. Konkrétně naše kluby měly 

celkem 551 provozních dní, kdy v Bohumíně 

a Novém Jičíně působí kluby jak ambulantní, tak terénní formou. Díky terénní 

formě služby jsme v Novém Jičíně a Bohumíně byli nablízku dětem v ulicích měst. 

Také jsme intenzivněji působili na sociálních sítích, kdy, v době nejpřísnějších 

opatření, jsme byli přítomni a dostupní v předem ohlášených časech pro 

písemnou komunikaci. I přes různá omezení, kdy jsme výraznou část roku museli 

významně snížit kapacitu klubů (až na 40%) či dokonce poskytovat pouze 

individuální konzultace, jsme byli důležitým místem k udržení sociálních vazeb, 

kdy školy byly zavřené a na rodiny dopadala tíživá realita náročnosti a nejistoty 

doby. Mladí lidé tak využili kluby v celkem 4561 návštěvách.  Hlavními tématy 

rozhovorů, kterých jsme vedli celkem 2411, bylo zdraví a obavy z nemoci, 

osamělost, výrazná ztráta kontaktů a vztahů s kamarády, často zhoršení vztahů i 

v rodině, nejistota z budoucnosti. Podporovali jsme děti v distanční výuce, 

nabízeli prostor klubů a vybavení k učení se i mimo běžnou otevírací dobu, 

zprostředkovali jsme také umístění několika počítačů do rodin klientů.  

V době rozvolnění omezení jsme se vrátili ke práci se skupinou a pořádali 

besedy, výchovné a vzdělávací aktivity, preventivní programy, ale také aktivity 

„jen“ pro pobavení, radost a legraci.  

Spolupracovali jsme se školami a ostatními sociálními službami ve městech. Dbali 

jsme i na propagaci našich služeb, ať již na sociálních sítích, v lokálních TV, tak i 

zapojením se do celostátních akcí Týdne nízkoprahových klubů a Týdne sociálních 

služeb. Věnovali jsme se i menším opravám a úpravám prostor, a v Novém Jičíně 

proběhla výrazná rekonstrukce klubu. Pracovníci se také vzdělávali v široké škále 

témat, aby naše nízkoprahové kluby byly nadále dostupné, bezpečné, nabízející 

zázemí a podporu dětem a mladým lidem. 

Sociální služby – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
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Naší prací je vyhledávání a podporování dětí 

a mladých lidí, kteří často mají zkušenosti s 

rizikovým chováním či zažívají složité životní 

situace. Věková hranice zkušenosti s 

rizikovým chováním se rok od roku snižuje. 

Děti jsou vnímavější na různé složité životní 

situace.  A proto je kontaktujeme, 

zkoumáme, co potřebují, a nabízíme jim 

pomoc. Chceme zvyšovat jejich bezpečí a podpořit je, aby se jim dařilo lépe. 

Rok 2021 byl, i přese všechny okolnosti ve společnosti, pro Street bohatý 

na události. Naše terénní služba Streetwork v 3nci v prvním pololetí podstoupila 

dobrovolně rozvojový audit kvality, s cílem ověřit si nejen své postupy práce, 

jejich soulad se zákonem stanovenými standardy, ale celou koncepci práce a 

přístupu ke klientům. Výsledkem bylo vysoké ohodnocení, které se zároveň stalo 

vstupenkou ke členství v oborové České asociaci Streetwork.  

S určitým povzbuzením jsme 

následně oslavili 15i-leté výročí práce 

v ulicích Třince. Samotná slavnost 

proběhla na jednom z významných a 

dlouhodobých kontaktních míst služby, 

na náměstí Míru, za přítomnosti dětí, 

jejich rodin, místních obyvatel i 

pozvaných hostů. Dvoučlenný tým 

terénních pracovnic sice také v tomto 

roce došel obměny, ovšem nic 

nezabránilo, aby po celý rok, během 141 provozních dní, byly aktivně nablízku 

37 mladším i starším dětem. Svou pozornost však služba věnuje mnoha místům, 

které jsme vytipovali svou zkušeností, ale rovněž pomocí dotazníkového šetření, 

do kterého se zapojilo 177 respondentů, obyvatel města.  

Monitoring míst (9 míst), 

která jsou využívána dětmi a 

mládeží, je důležitou součástí práce 

(až 20%), kdy výstupem pak jsou 

definované potřeby i rizika, a 

z některých míst se následně stávají 

pravidelná kontaktní místa. 

Přestože v roce 2021 služba nebyla 

nuceně uzavřená, setkávání se 

s dětmi venku a možné aktivity měly 

mnoho omezení, proto část energie jsme soustředili na pestrou škálu příspěvků 

a informací na sociálních sítích, kdy na naše úsilí děti reagovaly novým rozměrem 

komunikace s pracovníky. Do roku 2022, který jsme zahájili stěhováním kanceláře 

– zázemí pracovníků – na novou adresu, jsme vstoupili bohatší, povzbuzeni a

posíleni k novým výzvám a další práci.

Sociální služby – Terénní program Streetwork v 3nci 
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Rok 2021 byl pro nás opět rokem plným výzev i příležitostí, kdy svou 

činností v rodinách jsme se soustředili na podporu pěstounů i dětí vyrůstající v 

náhradní rodinné péči. Spolupracovali jsme s 29 rodinami, které měly celkem 40 

dospělých (pěstounů) a 43 přijatých dětí.  Naši práci stěžovala celospolečenská 

situace související s pandemií Covid-19, která se vleče již dlouhou dobu a měla 

dopad nejen na činnost naší pobočky a týmu, ale výrazný vliv jsme vnímali 

v rodinách samotných.   

V rodinách jsme se během 

setkání, rozhovorů často setkávali s 

opakující se karanténou či 

onemocněním, s řešením školních 

problémů dětí po nedávné online 

výuce, s obavami o zdraví u dospělých 

i dětí, se sociální izolací, psychickým 

vyčerpáním, obavami o budoucnost, 

a v několika rodinách i s úmrtím člena 

rodiny. 

Koncem roku se novým velkým tématem stala rovněž novelizace zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí  a s tím související změny pro pěstounskou péči,

systém dávek a odměn pro pěstouny.

Také povinnosti a nároky vyplývající z naší nasmlouvané spolupráce byly 

naplňovány, ovšem vždy ve formě a rozsahu dle aktuálních možností. S rodinami 

jsme přesto byli v kontaktu 307 krát, což je o cca 80% více, než je daná četnost ze 

zákona. Pracovali jsme i s 13 dospívajícími v naší podpůrné odborné skupině 

Kecárna, kdy proběhlo 12 setkání a prázdninový třídenní pobyt.  Probíhaly i další 

činnosti – odborná psychologická či terapeutická práce (ve 12 rodinách); příprava, 

podpora či přímá asistence kontaktů dětí s vlastními rodiči (v 9 rodinách); také 

zajištění odlehčovacích služeb (11 rodin).   

Máme radost, že jsme v roce 2021 mohli nabídnout a uskutečnit celkem 

10 vzdělávacích akcí (34 hodin) pro pěstouny “naživo”. Kromě toho pěstouni i 

tomto roce využili k naplnění své vzdělávací povinnosti webináře nebo odbornou 

literaturu.  

Náš tým postihla personální obměna, kdy téměř po celý rok jsme 

pracovali v oslabení z důvodu dlouhodobé nemocenské, a teprve koncem roku 

jsme náš tým doplnili o kolegyni. Jsme rádi, že v náročných podmínkách nám je 

oporou profesní vzdělávání, supervize a také kolegiální setkávání s dalšími 

doprovodnými organizace v rámci kraje.  

Pro další rok máme několik nápadů na aktivity, těšíme se, že budeme moci 

být podporou rodinám, ve kterých vyrůstají přijaté i biologické děti a mají zde své 

místo.  

Programy Služby pěstounům a Vzdělávání pěstounů 
odborné činnosti dle pověření k SPOD 
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Stejně jako naše další projekty a činnosti, byl rovněž provoz Komunitního 

centra Borek ovlivněn vládními nařízeními. Veškeré aktivity byly první měsíce 

velmi omezeny, kontakt s komunitou probíhal hlavně online formou, 

individuálními setkáními s obyvateli, nejčastěji se zástupci jádrové skupiny a 

doučováním dětí. Další zásadní informací, která zcela ovlivnila práci a plány, bylo 

zjištění, že proběhl odprodej části lokality novému vlastníkovi. To znamenalo 

ukončení nájemní smlouvy a zrušení Komunitního centra Borek ke konci roku a 

zároveň ukončení komunitní práce po téměř 10 letech. Přesto se nám podařilo 

složitým a zásadním rokem projít, ukončit komunitní práci v lokalitě s obyvateli a 

smysluplně investovat čas, energii i peníze k naplnění očekávaných výstupů, kdy 

během roku jsme pracovali s celkem 99 

osobami, konkrétně s 37 dětmi do 12 let, s 20 

mladými lidmi od 13-18 let a 42 dospělými.   
 

Rok 2021 byl ve znamení velké 

angažovanosti místních obyvatel. Aktivitu lidí, 

chuť něco měnit a rozvíjet se, připisujeme 

systematické a dlouhodobé práci 

s komunitou. Dospělí, jádrová skupina, využili 

setkávání hlavně k řešení vzniklé bytové 

situace a k ukončovací fází komunitní práce na Borku a zároveň nastavení nových 

možností jádrové skupiny do budoucna. Ovšem soustředili se i na realizaci aktivit, 

na které si zdařile zajistili i finance pomocí mikrograntu Nadace Via. Také 3 

dospívající ze Spolku mladých uspěli s malým projektem a někteří vyjeli na 

několikadenní projekt do zahraničí z programu Erasmus+.  
 

Děti využívaly jak volnočasové kroužky, tak doučování, a ti nejmenší 

docházeli s maminkami do Mateřského centra. V červenci se všichni soustředili na 

velkou zahradní slavnost Grillmánii, která byla organizovaná pod taktovkou 

jádrové skupiny, na které se sešlo celkem 130 účastníků. Na konci léta pak proběhl 

4denní pobyt, kterého se účastnilo 6 rodin s dětmi, celkově 21 obyvatel. Výjezd 

rodin byl plný úžasného indiánského dobrodružství. Zároveň byly obě velké akce 

chtě nechtě ovlivněny vědomím blížícího se konce „komunitka“.  
 

Aktivní obyvatelky, se úspěšně 

účastnily celonárodní platformy 

komunitní práce v Praze, kde měly 

možnost činnost jádrové skupiny 

představit kolegům z oboru. V letošním 

roce byla vydána Příručka dobré praxe s 

tématem „Komunitní práce v obcích s 

koncentrací sociálního vyloučení“. V 

této příručce je celá kapitola o naší praxi 

s názvem „Z terénu do komunitní práce“. 
 

Na konci roku došlo k ukončení činnosti 

Komunitního centra Borek. „Komunitko“ jsme 

provozovali od roku 2012, kdy KC Borek bylo 

vybudováno z iniciativy statutárního města Třince na 

základech, které v lokalitě Borek položili terénní 

pracovníci Bunkru. Ukončením jeho činnosti však 

končí pouze jedna z etap komunitní práce v Třinci.  
 

Naše organizace bude nadále v komunitní 

práci činná, jednak prostřednictvím partnerství v 

projektu s názvem „Romští lídři – hybatelé změny“, 

do kterého jsme zapojeni, a pak také přímo v Třinci v rámci terénní komunitní 

práce v nových lokalitách Třince.  Komunitní práce je o lidech a pro lidi. Věříme, 

že má smysl vytvářet podmínky pro rozvíjení aktivit lidí, kteří mají zájem dělat 

něco i pro druhé a chtějí se zapojit do zlepšení kvality života všech obyvatel i 

místa, ve kterém žijí.   

Komunitní práce v Třinci 
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Již mnoho let je součástí naší činnosti projekt Bez nudy, jímž vytváříme 

prostor a poskytujeme zázemí mladým lidem, kteří chtějí být aktivní a hledají 

způsob, jak své nápady a myšlenky realizovat. I pro rok 2021 bylo v plánu podpořit 

studenty třineckých středních škol v jejich iniciativě. Předpokládali jsme 

spolupráci se studenty na větší společenské akci. Vzhledem k dlouhodobým 

výpadkům školní prezenční výuky se kontakty se skupinkou studentů zpřetrhaly a 

rovněž opatření znemožnily po většinu roku pořádat akce. 

Druhou aktivitou projektu byla podpora hudebního talentu mladých kapel 

v hudební zkušebně Bunkryt, která byla ovšem také výrazně omezena a část roku 

zcela uzavřena. 

V roce 2021 jsme tento projekt nebyli schopni realizovat v původně 

zamýšleném rozsahu a nevyužitou dotaci jsme vrátili. V roce 2022 se však těšíme 

na obnovení aktivit, a možná v poupravené formě a rozsahu. 

Bez nudy – Hudební zkušebna Bunkryt a Iniciativa mládeže v Třinci 
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Kromě kontinuálního poskytování sociálních služeb i odborných činností 

a dalších dlouhodobých aktivit, jsme zapojeni do dalších projektů. 

Doba realizace: 1.7. 2020 – 30.6. 2022, 

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií 

Projekt realizuje Česká asociace streetwork, z.s. a naše organizace je 

jedním z 29 partnerů projektu.  

Konkrétně jsme zapojeni prostřednictvím všech našich sociálních služeb – 

NZDM Kluby Bunkr v Třinci, Bohumíně i Novém Jičíně a terénního programu 

Streetwork v Třinci.   

Projekt je zaměřen na rozvoj kvality nízkoprahových sociálních služeb 

pracujících formou kontaktní práce, a to prostřednictvím optimálně nastaveného 

systému podpory. Naše organizace se jako partner účastní těchto  

klíčových aktivit: úvodní konzultace, podpůrná metodická konzultace, rozvojový 

audit, odborné stáže, a také pilotní odzkoušení metodiky evaluace služeb.   

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023,  reg. č. LP-HROVA1A-004 

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů 2014-2021  

Projekt realizuje Diecézní charita ostravsko – opavská a naše organizace 

je jedním ze 3 partnerů projektu. Do projektu jsou zapojeny 4 romské komunity, 

a to z Třince, Přerova, Ostravy-Kunčiček a Ostravy-Přívozu. Dalšími zapojenými 

aktéry jsou statutární město Ostrava, statutární město Třinec a Fakulta sociálních 

studií Ostravské univerzity.  

Záměrem projektu je nastavení užší spolupráce mezi romskými a 

proromskými aktéry v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a vznik nové 

Romské platformy, která bude nástrojem této spolupráce, podpoří účast Romů 

na rozhodovacích procesech v regionu a napomůže zlepšení postavení Romů ve 

společnosti. Romští lídři ze 4 zapojených lokalit absolvují vzdělávání, budou 

realizovat aktivity participativního charakteru v jednotlivých komunitách a sdílet 

zkušenosti s jinými komunitami. Pracovnice naší organizace je koordinátorkou 

romské platformy, kdy v rámci tohoto projektu pokračuje spolupráce s jádrovou 

skupinou obyvatel - romskými lídry.  

Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality 
nízkoprahových sociálních služeb 

Další významné projekty 

Romští lídři - hybatelé změny 
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ROZVAHA 

Aktiva Stav ke dni 31. 12. 2021 v Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 690 431 

Oprávky k dlouhodobému majetku -418 375 

Odběratelé 19 720 

Provozní zálohy poskytnuté 179 889 

Pohledávky za zaměstnanci 9 192 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem 

12 000 

Jiné pohledávky 883 

Pokladna  47 958 

Účty v bankách 1 919 946 

Aktiva celkem 2 461 644 

Pasiva Stav ke dni 31. 12. 2021 v Kč 

Vlastní jmění 458 502 

Fond rozvoje a stability 601 529 

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 50 079 

Dohadné účty pasivní 163 054 

Dodavatelé 27 382 

Zaměstnanci 451 462 

Závazky vůči institucím soc.zabezpečení a 
veřejného zdrav.pojištění 

211 189 

Ostatní přímé daně 38 437 

Výnosy příštích období 460 010 

Pasiva celkem 2 461 644 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Náklady stav ke dni 31. 12. 2021 v Kč 

Materiálové náklady vč. DDHM 528 557 

Spotřeba energií vč. vodného a stočného 278 014 

Náklady na služby 1 453 560 

Mzdové náklady 6 631 221 

Sociální a zdravotní pojištění 2 095 433 

Zákonné pojištění odpovědnosti 38 041 

Daně a poplatky 5 716 

Ostatní náklady 9 260 

Odpisy dlouhodobého majetku 12 955 

Poskytnuté členské příspěvky 11 950 

Náklady celkem 11 064 707 

Výnosy stav ke dni 31. 12. 2021 v Kč 

Tržby z prodeje služeb a zboží 24 110 

Dary 44 161 

Provozní dotace 10 762 290 

Ostatní výnosy 284 226 

Výnosy celkem 11 114 787 

Výsledek hospodaření před zdaněním 50 080 

Výsledek hospodaření po zdanění 50 080 

Sestaveno ke dni 7. 3. 2022   

Finanční zpráva 

Rozvaha 
 

Výkaz zisků a ztrát 
Příloha k účetní závěrce 
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Přehled výdajů v roce 2021 Kč 

Osobní náklady 8 764 695 Kč 

Materiálové náklady 528 557 Kč 

Nemateriálové náklady 1 239 267 Kč 

Spotřeba energií 278 014 Kč 

Nájemné včetně svozu odpadů 254 174 Kč 

CELKEM NÁKLADY 11 064 707 Kč 

Přehled příjmů 
 

Přehled výdajů 
 

v Kč

Celkem státní dotace 2 229 002 Kč                  

Celkem MSK-kap. 313 státního rozpočtu 6 271 000 Kč                  

Celkem Moravskoslezský kraj 330 000 Kč                      

Celkem města Moravskoslezského kraje 1 795 500 Kč                  

Celkem dotace z EU 116 788 Kč                      

Celkem Nadace 20 000 Kč                        

Celkem dotace 10 762 290 Kč                

Celkem tržby 24 110 Kč                        

Celkem dary a příspěvky 44 161 Kč                        

Celkem ostatní výnosy 284 226 Kč                      

11 114 787 Kč                CELKEM VÝNOSY

Přehled příjmů v roce 2021
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Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021 

 
 
Název právnické osoby:  Bunkr, o. p. s. 
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost 
Sídlo:     Jablunkovská 110, 739 61 Třinec 
IČ:     26617013 
DIČ:     CZ26617013 
 
 
Statutární orgán:  
Mgr. ROMAN BRZEZINA, ředitel    (do 31.3.2021) 
Ing. DOMINIK WIJACKI, MBA., ředitel  (1.4.2021 – 6.9.2021) 
Mgr. RENÁTA TUROŇOVÁ, ředitelka   (od 7.9.2021)  

 

Správní rada 

Období do 31.3.2021  

předseda správní rady: 

PETR WALACH 

Den vzniku členství: 5. února 2014  

Den vzniku funkce: 1. července 2020 

Den zániku členství i funkce:  

31. března 2021 

členové správní rady: 

Bc. TOMÁŠ SAMIEC 

Den vzniku členství: 1. července 

2020 

Ing. JANA VAVROŠOVÁ 

Den vzniku členství: 4. září 2015 

 

  

 

 

Období 1.4.2021 - 30.9.2021 

předseda správní rady: 

Mgr. ROMAN BRZEZINA 

Den vzniku členství: 1. dubna 2021 

Den vzniku funkce: 1. dubna 2021 

Den zániku členství i funkce: 

 30. září 2021 

 

členové správní rady: 

Bc. TOMÁŠ SAMIEC 

Den vzniku členství: 1. července 2020 

Ing. JANA VAVROŠOVÁ 

Den vzniku členství: 4. září 2015 

 

Období od 1.10.2021   

předseda správní rady: 

Bc. TOMÁŠ SAMIEC 

Den vzniku členství: 1. července 2020 

Den vzniku funkce: 24. listopadu 2021 

 

členové správní rady: 

Ing. JANA VAVROŠOVÁ 

Den vzniku členství: 4. září 2015 

Bc. MARTA BEZECNÁ 

Den vzniku členství:  

22. listopadu 2021 

 

 

 

 

 

Dozorčí rada 

předseda dozorčí rady: 

LIBUŠE FIEDOROVÁ 

Den vzniku funkce: 5. února 2020 

 

 

členové dozorčí rady: 

DANIEL CZECZOTKA 

Den vzniku členství: 5. února 2020 

ROBERT HRYCEK 

Den vzniku členství: 5. února 2020 
 

 

 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,                                                
ve znění pozdějších předpisů 
 
Zpráva auditora 

Příloha k účetní závěrce 
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A) činnost o.p.s.: 

Hlavní činnost: sociální služby, zájmové a vzdělávací aktivity zejména 

dětem a mladým lidem 

Bunkr, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla změnou 

právní formy z občanského sdružení Bunkr, o. s. na základě rozhodnutí valné 

hromady Bunkr, o. s. ze dne 18. 12. 2013 dle notářského zápisu N 309/2013. Tato 

právní forma je platná od 5. února 2014 a naše organizace je vedená pod spisovou 

značkou O 1282 u Krajského soudu v Ostravě. Naše organizace jakožto občanské 

sdružení byla založena 20. ledna 2003. 

Poslání:  

Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Jsme 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 

- 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 

 

Doplňková /hospodářská činnost/:  

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 

Organizační schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez nudy 
Studentské aktivity, 

hudební zkušebna Bunkryt 

 

 

Komunitní centrum 
Borek 

 

 

Osvětové kampaně 

 

Komunitní práce 
v Třinci  

Klub Bunkr  

               Třinec  

 

Klub Bunkr  

  Bohumín 

 

 

 
Volnočasové a další projekty 

Sociální služby a odborné činnosti 

    
 

 

NZDM a 
terénní programy 

činnosti dle pověření 
k výkonu SPOD 

Klub Bunkr   

Nový Jičín 

 

 

 

 

 

 

Streetwork v Třinci  

 

 

 

Služby pěstounům 

 

 

Vzdělávání 

 

 

Preventivní programy 
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B) o zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši 

těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku: 

Zakladatelé: 

Mgr. ROMAN BRZEZINA, Konská 170, 739 61 Třinec 

Mgr. RENÁTA TUROŇOVÁ, 17. listopadu 707, Staré Město, 739 61 Třinec 

Vklady zakladatelů: 0  
 
C) účetním obdobím je kalendářní rok, obecně prospěšná společnost používá 
obecné účetní metody dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 
504/2002 Sb. 
 
Účetní záznamy jsou vedeny v účetním programu Money S3, zálohovány na 
externím disku. Prvotní účetní doklady jsou uchovávány v listinné podobě 
v prostorách Bunkru, o.p.s., Jablunkovská 110, Třinec. 
 
Pro odpisování dlouhodobého majetku používáme rovnoměrné účetní odpisy.  
U rekonstrukce prostor klubu NZDM (zařazení v r. 2013), Jablunkovská 705, 
Třinec, doba odpisování této rekonstrukce určena na 30 let. 
V r. 2014 pořízeno služební vozidlo – osobní automobil, doba odpisováni 5 let – 
odepsáno. 
V roce 2021 byl pro realizaci  jednotlivých projektů pořízen DDHM ( do 80 tis. Kč )  
v celkové hodnotě 184 546,85 Kč.  
Mimo rozvahu je evidován DDHM v celkové pořizovací hodnotě 3 818 640,95 Kč. 
 
D) významná událost, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona, 
 

Není náplň 
 
E) způsoby oceňování použité pro položky aktiv a závazků, 
 
Společnost oceňuje dlouhodobý majetek v ceně pořízení včetně doprovodných 
nákladů s pořízením souvisejících.  
Na účty dlouhodobého majetku se evidují předměty v ceně od 80.000,- Kč. 

Zásoby 
Nakupované zásoby zboží jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena 
zásob zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Evidence zásob je 
vedena v analytické evidenci. 
 
Finanční majetek 
Peněžní prostředky jsou vedeny v nominální ceně. Valuty v cizí měně se 
přepočítávají aktuálním kurzem ČNB. Cenné papíry účetní jednotka nevlastní. 
 
Pohledávky a závazky 
Pohledávky a závazky oceňují se nominální cenou. Opravné položky 
k pohledávkám o.p.s. netvořila. 
 
F) závazky a dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)  
 

Nejsou. 
 

G) výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností: 

                     údaje v Kč 

 Výnosy Náklady Zisk 

Hlavní činnost 11 099 907 11 064 708 35 199 

Hospodářská činnost  14 880 0  14 880  

v tom - pronájmy, reklama, zprostř. 

činnost 

14 880 0 14 880  

               

CELKEM  11 114 787  11 064 708  50 079  

 

Celkový výsledek hospodaření činí 50 079,22 Kč. Tento zisk bude použit ke krytí 

nákladů souvisejících s hlavní činností Bunkr, o. p. s.  
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H) průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního 
předpisu v členění podle kategorií, 

Průměrný stav zaměstnanců: 20 osob,  

celkem osobní náklady: 8 765 000 Kč  

Odměny správní radě:  0  

Odměny dozorčí radě: 0 

 

I) způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsoby užití 
prostředků v běžném období, získaných z daňových úlev v předcházejících 
obdobích: 

Ve zdaňovacím období roku 2021 činil základ daně 75 394,- Kč (z hlavní i 
z hospodářské činnosti) – pro účely plnění daňové povinnosti byl tento základ 
daně snížen o 75 394,- Kč dle § 20 odst. 7.   

 

J) informace k výši poskytnutých dotací a jejich zdrojů: 

 

 Zdroj dotace 
Poskytnuta výše dotace  

v roce 2021 

Město Třinec - projekt NZDM v Třinci                                           437 000 Kč  

Město Třinec - projekt Streetwork v Třinci                                           231 000 Kč  

Město Třinec - projekt Komunitní centrum Borek                                           300 000 Kč  

Město Třinec - projekt Bez nudy *                                             55 000 Kč  

Město Bohumín - projekt NZDM v Bohumíně                                           372 500 Kč  

Město Nový Jičín - projekt NZDM v Novém Jičíně                                           455 000 Kč  

MSK - projekt NZDM v Třinci                                             68 000 Kč  

MSK - projekt Streetwork v Třinci                                             51 000 Kč  

MSK - projekt NZDM v Novém Jičíně                                             73 000 Kč  

MSK - projekt NZDM v Bohumíně                                             68 000 Kč  

MSK - projekt Komunitní centrum Borek                                             70 000 Kč  

MSK - z kap. 313 státního rozpočtu –  
projekt NZDM v Třinci 

                                       1 668 000 Kč  

MSK - z kap. 313 státního rozpočtu –  
projekt Streetwork  v Třinci 

                                       1 082 000 Kč  

MSK - z kap. 313 státního rozpočtu –  
projekt NZDM v Bohumíně 

                                       1 659 000 Kč  

MSK - z kap. 313 státního rozpočtu –  
projekt NZDM v Novém Jičíně 

                                       1 862 000 Kč  

Úřad vlády - projekt Komunitní centrum Borek                                           730 808 Kč  

MŠMT - projekt Komunitní centrum Borek                                           199 218 Kč  

Diecezní charita ostravsko - opavská - Realizace projektu 
"Romští lídři - hybatelé změny" 

                                          166 788 Kč  - v r. 2021 bylo zaúčtováno do výnosů projektu 166 
787,50 Kč, záloha přijata v roce 2021 činila celkem  
422 400 Kč 

  

CELKEM 9 548 314 Kč 

 

* Dotace na rok 2021 nebyla z důvodu trvající pandemie koronaviru vyčerpána a byla celá 

vrácena zpět na účet SMT. 

 

 

Zdroj finančního příspěvku Poskytnuta výše pro rok 2021 

Úřad práce ČR (státní příspěvek na výkon pěst. péče)                                        1 324 000 Kč  

Nadace Via (Mikrogranty – Na startovní čáře)                                             20 000 Kč  

    

CELKEM                                        1 344 000 Kč  
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K) informace k tržbám za služby: 

činnost hlavní: 9 tis. Kč 
činnost doplňková: 15 tis. Kč 
 

L) informace o přijatých a poskytnutých darech:  

 

Přijaté dary: 

Poskytnutí finanční částky:  
Dary přes Darujme.cz 13 170 Kč 

Poskytnutí věcného daru v hodnotě:  

Martin Procházka 1 000 Kč 

CIMALA s.r.o. - Zahrádkářské potřeby 180 Kč 
 

Poskytnuté dary: 0 

 

M) způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, 
zejména rozdělení zisku 

 

Na základě rozhodnutí Správní rady ze dne 15.4.2021 byl hospodářský výsledek 
z roku 2020 ve výši 232 374,55 Kč převeden do Fondu rozvoje a stability.  

Tento fond je vytvořen za účelem: 

-  přípravy, realizace a dofinancování nových, rozvojových projektů  

-  podpory a zachování stávajících aktivit.  

-  v roce 2021 byla z tohoto fondu použita, k pokrytí ztrát na střediscích, 
částka ve výši 89 691,82 Kč. 

 

N) skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 

V období, které nastalo po datu 31.12.2021 do data sestavení účetní 
závěrky a výroční zprávy za rok 2021, se celosvětovou události číslo jedna stal 
bezprecedentní útok ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu, kterým započal 
válečný konflikt, který stále trvá a má globálně negativní dopady jak po 
humanitární, tak ekonomické stránce. Skokově zdražily ceny pohonných hmot, 
dále zdražují energie, potraviny, suroviny a další materiály. Inflace rekordně roste 
a toto zvyšování cen a rovněž přijatá sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím 
představitelům, budou mít přímý i nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou 
situaci společnosti Bunkr, o.p.s. V současné době ale nelze spolehlivě stanovit, jak 
dlouho tyto vlivy budou působit a jak rozsáhlý bude jejich dopad. 

 

O) informace o schopnosti pokračovat v dalším období 

Obecně prospěšná společnost má na rok 2022 schválené projekty ve výši 
9 244 397,00 Kč.  

 

Správní rada i statutární orgán společnosti Bunkr, o.p.s. jsou přesvědčeni, že i přes 
skutečnosti uvedené v předchozím bodě bude společnost schopna v následujícím 
období pokračovat ve své činnosti a na předpokladu nepřetržitého trvání účetní 
jednotky v blízké budoucnosti byla sestavena i účetní závěrka za rok 2021. 

 

 

V Třinci dne 27. 04. 2022    

                         Mgr. Renáta Turoňová 

                    ředitelka 
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Zpráva auditora 
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  Poskytnutím dotací a finančních příspěvků 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnutím finanční částky: individuální dárci přes Darujme.cz 

Poskytnutím věcného daru: Martin Procházka, CIMALA s.r.o. - Zahrádkářské potřeby 

Děkujeme za podporu, děkujeme za důvěru. 

 

Poděkování těm, kteří nás podporují 
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