
NZDM OPEN HOUSE Bruntál  
 

    

 Posláni NZDM 

 

 

NZDM OPEN HOUSE Bruntál pomáhá 

lidem ve věku 12 – 26 let z Bruntálska řešit 

problémy, nudu a to, co je v životě štve, bez 

rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, 

finančního stavu peněženky a životního 

stylu.  

 

 

 



 

Pokud Ti chybí kontakt s vrstevníky nebo máš partu a nechce se Vám mrznout venku, 

hledáte prostor pro realizaci svých nápadů, nemáš se komu svěřit, máš problémy doma, 

ve škole, v partě, s láskou, partnerskými vztahy, sexem, někdo tě někdo šikanuje, máš 

konflikty se zákonem a nevíš co s tím, tak přijď a něco vymyslíme. A jestli nevíš co 

s volným časem, doma je nuda a ve škole pruda, tak –  

 

jsme v Opíku od pondělí do čtvrtku aktuální otevírací doba je vyvěšena na dveřích. 

 

Náš domeček se nachází v Bruntále na ulici tř. Dr. E. Beneše 47  

naproti autobusového nádraží 

 

Pokud potřebuješ poradit tak neváhej a klidně nám zavolej: 775 096 712 

 

Kontaktovat nás můžeš také na našem mailu: openhouse@seznam.cz 

Web: www.openhousebruntal.cz, www.icmbruntal.cz 

 

Těšíme na Tvou návštěvu. Kolektiv pracovníků NZDM OPEN HOUSE 

Bruntál 

http://www.openhousebruntal.cz/


Cíle NZDM 

Děláme pokec o věcech, které tě zajímají, nebo s nimi experimentuješ (Emo, drogy, alkohol, cigarety, sex, agrese 

atp.) bez toho, abychom tě soudili 

Podpoříme tě ve vlastních pozitivních aktivitách a nápadech dle tvého zájmu 

Nabízíme místo a prostor pro setkávání s kamarády a jinými lidmi v bezpečném prostředí 

Podporujeme akce, na kterých můžeš všem ukázat, co umíš a potkat se s novými lidmi 

Máme nabídku společenských činností (kino, sport, výlety, chaty, pokec o problémech a o tom, co tě zajímá atp.) 

Podporujeme tě v samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí při řešení tvých problémů 

Poskytujeme radu, pomoc, podporu a informace vedoucí k uplatňování práv, tvých zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí (doprovodíme tě na úřad, pomůžeme ti vyplnit žádost nebo formulář, kontakt s policií, SPOD, městským 

úřadem atp.) 

  
  Nabízíme a  

poskytujeme: 

 

 
 

 

 

 

 



Nabízíme prostor pro seberealizaci jednotlivců i skupin! 

Co od nás můžeš čekat: 

Můžeš u nás být v anonymitě •Máš svá práva•Otevřeno je odpoledne •Služby 

sociálního charakteru poskytujeme bezplatně •Neřešíme, jakého jsi pohlaví, jakou máš 

sexuální orientaci nebo barvu pleti, ani to, jakého jsi náboženského vyznání, nebo zda 

máš jiný názor než všichni ostatní • U nás si najde každý kousek místa bez rozdílu • 

Podporujeme tvoje pozitivní aktivity a nápady, poskytujeme radu, pomoc, podporu a 

informace 

 

Principy poskytovaných služeb: 
 

Nízkoprahovost 

Anonymita 

Bezplatnost 

Jasná pravidla 

Odpovědnost 

Profesionalita 

Důvěra 

Respekt 

Osobní přístup 

Partnerský přístup 


