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Výroční zpráva OPEN HOUSE 2010 
 

 

Drazí, kolegové, přátelé, Vážení příznivci, čtenáři, 
zájemci, klienti, Vážená veřejnosti. 
 

 
Vám všem je určena tato Výroční zpráva za rok 2010.  
Byl to rok plný změn, který nám přinesl nové pracovní 
příleţitosti a nové moţnosti profesního rozvoje, kterých jsme 
plně vyuţili.  
 
Poctivý přístup a píle nám umoţnily rozvoj nových sociálních 
sluţeb v Opavě a Bruntále. V rámci terénních programů jsme 
začali pracovat s novou cílovou skupinou, osobami 
ohroţenými závislostí na návykových látkách. 
 
U stávajících sluţeb jsme vyuţili období finanční stabilizace  
a zaměřili se na rozvoj a zkvalitnění práce s klienty,  
jak s jednotlivci na úrovni individuálního plánování,  
tak při práci se skupinami. V rámci skupinové práce s klienty 
jsme rozvinuli nástroje primární prevence a s preventivními 
programy expandovali do bruntálských škol.  
 
O výsledcích naší další činnosti se dočtete na následujících 
stránkách. 
 
Přeji příjemný čas strávený četbou této broţury. 
 
Bc. Romana Daněčková 
Ředitelka, předsedkyně sdruţení 
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- V průběhu roku 2010 nás začal navštěvovat uţivatel, který procházel tíţivou 

ţivotní situací spojenou s úmrtím v rodině. Jeho hlavním zájmem byl PC.  

Po navázání důvěry se uţivatel otevřel pracovníkům a rozhodl se účastnit 

výjezdové akce, která velmi napomohla jeho vyrovnání se se ztrátou blízké 

osoby. 

 

Může to být dítě, které znáte. Může to být dítě z vaší školy.  

Může to být dítě ze sousedství. Může to být i Vaše dítě… 

 

- Dalším uţivatelem, který začal v roce 2010 spolupracovat s pracovníky OPEN 

HOUSE, byla dívka ve věku 14 let, která dlouhodobě popisovala nespokojenost  

v rodinném zázemí a vztazích. Díky její dlouhodobé nespokojenosti se u ní 

začaly vyskytovat doprovodné rizikové jevy, jako je experimentování s drogami  

či předčasná sexualita. Po dlouhodobé spolupráci s oddělením sociálně právní 

ochrany dětí a rodiči dívky se podařilo její situaci výrazným způsobem zlepšit,  

tak aby tato dívka nebyla nadále ohroţena rizikovým chováním a neţádoucími 

jevy. 

 

Může to být dítě, které znáte. Může to být dítě z vaší školy.  

Může to být dítě ze sousedství. Může to být i Vaše dítě… 

 

- Uţivatel 19 let, jenţ byl dlouhodobě nezaměstnaný. Prošel individuálním 

programem na podporu zaměstnanosti s pracovníky OH. Součástí programu byly 

nácviky jednání s potencionálními zaměstnavateli, pomoc při sestavování 

ţivotopisu a motivačních dopisů. Dále modelové rozhovory a fiktivní výběrová 

řízení. Dnes je tento uţivatel zaměstnán. 

 

Může to být dítě, které znáte. Může to být dítě z vaší školy.  

Může to být dítě ze sousedství. Může to být i Vaše dítě… 

Příběhy ze ţivota naší práce 



 

 

 5 
Výroční zpráva OPEN HOUSE 2010 

 

 

2000 
V listopadu roku 2000 bylo založeno občanské sdružení OPEN HOUSE,  
jako spontánní aktivita mladých lidí z Bruntálu a okolí. 
2001 
V tomto roce získalo sdruţení první dotaci od Ministerstva vnitra ČR na projekt 
„Otevřený dům“. Za pomoci mnohých nadšenců se podařilo dokončit opravy  
a připravit na otevření nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ v Bruntále. 
2002 
Po náročných opravách a rekonstrukci byl 18. 1. 2002 slavnostně otevřen NZDM 
OPEN HOUSE Bruntál. V únoru si zde řekli své ANO zakladatelka a několikaletá 
vedoucí NZDM Máca a její Míla. Sdruţení se v tomto roce stává členem  
České asociace streetwork. 
2003 
Je provozováno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ OPEN HOUSE Bruntál, 
které je nyní hlavní činností sdruţení. Zřizuje se hudební zkušebna, pořádáme 
pravidelně arteterapeutické programy, provozujeme psychologickou poradnu.  
Je zahájena veřejná sbírka „Mladí pro starý Bruntál“. Spolupráce při realizaci 
projektu „Hip – Hop jako kultura“ podpořeném z programu Make Connection.  
Je uspořádán 1. ročník hudebního festivalu OPEN HOUSE Fest.  
2004 
Zřizujeme malou domácí dílnu. NZDM OPEN HOUSE Bruntál se stává jedním  
ze zakladatelů pracovní skupiny NZDM MSK. Realizujeme společný projekt 
 na Dlouhé ulici s partnerem, občanským sdruţením  
Liga za lidská práva a práva dětí – projekt „Místo pro nás“. 
2005 
NZDM OPEN HOUSE Bruntál začíná poskytovat terénní služby – streetwork  
pro Bruntál a streetwork na Dlouhé ulici. Na podzim tohoto roku se v sdruţení 
otevírá Informační centrum pro mládež Bruntál (ICM Bruntál).  
2006 
Zahajujeme svou činnost v Krnově. Nejprve poskytuje pouze sluţby streetwork. 
Později získáváme místnost a rozšiřujeme o klientelu docházející do klubu  
NZDM OPEN HOUSE Krnov. V Bruntále přesunujeme pracovní dílnu  
do zrušené části čajovny.  
2007 
Dochází k novelizaci zákona o sociálních sluţbách. Registračně rozdělujeme 
sluţby Terénní program a NZDM. V důsledku neposkytnutí dotace MPSV 
končíme projekt NZDM OPEN HOUSE Krnov.  
2008 
Realizujeme preventivní programy na středních a základních školách,  
pilotní program na rozvoj psychosociálních dovedností „Komunikace 1“.  
2009 
Začíná období tříleté finanční stabilizace, rozšiřujeme tým, zaměřujeme  
se na zkvalitnění práce s klienty. Zdokonalujeme aplikaci preventivních programů. 
V druhé polovině roku opět rozvíjíme terénní práci v Krnově. 
2010 
Právě čtete … 
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Číslo registrace:    8846615 
Kontaktní adresa:    Tř. Dr. E. Beneše 47 
   792 01 BRUNTÁL 
Počet zaměstnanců:   4 (2,9 úvazku) 
 
Poslání služby: 
NZDM OPEN HOUSE Bruntál pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 12 – 20 let 
z Bruntálska zvládat obtíţné ţivotní situace a překáţky formou nízkoprahových 
sociálních sluţeb.  
 
Cílová skupina: 
Děti a mládeţ ve věku 12 – 20 let, které se mohou nacházet v nepříznivé ţivotní 
situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný 
ţivotní styl.  
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2010  
Počet kontaktů:   2855 
Počet kontaktní práce:  6403 
Počet intervencí:              1196 
Počet klientů:                99 (z toho 26 nových klientů) 
Počet otevíracích dní:               192 
 
 

 
 

Činnosti organizace 

NZDM OPEN HOUSE Bruntál 
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Číslo registrace:    8846615 
Kontaktní adresa:    Tř. Dr. E. Beneše 47 
   792 01 BRUNTÁL 
Počet zaměstnanců:   5 (1,0 úvazku) 
 
Poslání služby: 
Terénní práce na Dlouhé ulici pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 7 – 20 let 
z lokality Dlouhé ulice v Bruntále zvládat obtíţné ţivotní situace a překáţky 
formou terénních sociálních sluţeb, přičemţ je kladen důraz na vzdělávací  
a aktivizační činnosti.  
 
Cílová skupina: 
Cílovou skupinou jsou děti a mládeţ ţijící v „Západní lokalita“ – na ulici Dlouhá 
v Bruntále ve věku 7 – 20 let. Výjimku mohou tvořit děti a mládeţ těšně pod 
rámec (6) i nad rámec (21) věkové skupiny, pokud jsou členy party a vyloučení 
těchto jedinců ze sluţby by ohrozilo další kontakt s cílovou skupinou.   
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2010  
Počet kontaktů:    1423 
Počet kontaktní práce:   1292 
Počet intervencí:                 474 
Počet klientů:                 77 (z toho 38 nových klientů) 
Počet otevíracích dní:                            103 
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Činnosti organizace 

 

 

 

   OPEN STREET007 Krnov /terénní forma NZDM/ 
 

Číslo registrace:    8846615 
Kontaktní adresa:   Tř. Dr. E. Beneše 47 
    792 01 BRUNTÁL 
Počet zaměstnanců:   3 (1,0 úvazku) 
 
Poslání služby: 
Terénní práce v Krnově vyhledává, kontaktuje a pomáhá dětem a mládeţi ve 
věku 12 – 20 let, které se nacházejí na území města Krnov zvládat obtíţné 
ţivotní situace a překáţky v jejich přirozeném prostředí.  
 
Cílová skupina: 
Děti a mládeţ ve věku 12 – 20 let, které se mohou nacházet v nepříznivé 
ţivotní situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají 
vyhraněný ţivotní styl.    
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2010  
Počet kontaktů:      691 
Počet kontaktní práce:     633 
Počet intervencí:    207 
Počet klientů:                          49 (z toho 36 nových klientů) 
Počet otevíracích dní:                140 
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Číslo registrace:    5923005 
Kontaktní adresa:    Tř. Dr. E. Beneše 47 
   792 01 BRUNTÁL 
Počet zaměstnanců:  4 (1,8 úvazku) 
 
Poslání služby: 
OPEN STREET Bruntál pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 12 – 20 let,  
které se nacházejí na území města Bruntál zvládat obtíţné ţivotní situace  
a překáţky formou terénních sociálních sluţeb.  
 
Cílová skupina: 
Cílovou skupinou jsou děti a mládeţ vyskytující se na území města Bruntál  
ve věku 12 – 20 let. Výjimku mohou tvořit děti a mládeţ těsně pod rámec (11)  
i nad rámec (21) věkové skupiny, pokud jsou členy party a vyloučení těchto 
jedinců ze sluţby by ohrozilo další kontakt s cílovou skupinou. 
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2010  
Počet kontaktů:   1439 
Počet kontaktní práce:  1283 
Počet intervencí:                327 
Počet klientů:                82 (z toho 54 nových klientů) 
Počet otevíracích dní:                158 
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Akce: 
 
20. 6. 2010 proběhl 9. ročník, velmi úspěšného závodu Siláţní střela. Účast byla velice 
vysoká - 80 závodníků. Účastnili se i představitelé města (tehdejší místostarosta Ing. Petr 
Rys, MBA). 
 
11. 9. 2010 proběhl s rekordní účastí hudební festival OPEN FEST v Africe (110 platících 
návštěvníků). Vystoupilo 5 kapel, z toho zahráli i legendární NAOKO. 
 
 18. 9. 2010 byl slavnostně otevřen Skatepark v Bruntále, kdy OPEN HOUSE výrazným 
způsobem přispěl k realizaci jeho výstavby. 
 
V roce 2010 se podařilo uskutečnit spoustu výjezdových akcí, díky, kterým měli děti  
z rozmanitého socio-kulturního prostředí poznat nové záţitky, získat nové zkušenosti  
a navázat nové vztahy. Těchto akcí se zúčastnilo 45 různých dětí, jednalo se např. o tyto 
akce: výlet do ZOO, víkendové akce, … 

 
Služba: V roce 2010 se začalo ve spolupráci s LIGA, o. s. realizovat doučování dětí 
školního věku, v sociálně vyloučené lokalitě na Dlouhé ulici, které úspěšně probíhá aţ do 
dnes. 
 
Finanční zdroje za rok 2010 NZDM OPEN HOUSE (NZDM, DLOUHÁ, KRNOV): 
 - IP MSK               1.449.361,- 
 - MPSV                      200.000,-  

- MSMT                   269.400,- 
- MSK – volný čas                              113.840,- 
- Město Bruntál (alokace NZDM/ICM – 79/17 %)              98.000,-  
- Nadace Pomozte dětem!                                84.606,- 

Finanční zdroje za rok 2010 OPEN STREET Bruntál: 
- IP MSK                383.715,- 
- MSK – volný čas                              57.360,- 
- Nadace Pomozte dětem!                   36.259,- 

 
 

 
 
 
- Rozšíření cílové skupiny – do 26 let. 
- Navýšit počet výkonů. 

  NZDM 
  Případová práce o 40% za rok, z toho 25% u klientů pod 15 let. 
  Situační intervence o 30% za rok. 
  Skupinová práce – realizace SP na téma konflikt a asertivita. 

 
  Terénní programy a terénní formy NZDM 
  OPEN STREET Bruntál: Navýšení počtu kontaktů o 10% za rok. 
  OPEN STREET Dlouhá: Navýšení počtu kontaktů u klientů nad 15 let o 50%/rok. 

OPEN STREET007 Krnov: Navýšení počtu kontaktů u klientů nad 15 let o 40%  
za rok v sociálně vyloučené lokalitě Vrchlického, navýšení počtu kontaktů u klientů 
pod 15 let o 30% za rok. U všech terénních programů navýšení počtu 
realizovaných akcí o 30% za rok. 

- Zavedení evidenčního systému Pepa. 
- Aktualizace metodiky TP a NZDM -  procedurální a personální, včetně formální úpravy 
dle nového metodického pokynu. Průběţná příprava na inspekci kvality sluţeb. 
- Realizovat preventivní, vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské aktivity  
dle projektů a získaných dotací ve městech Bruntál a Krnov. 
 

Shrnutí roku 2010 v Bruntále a Krnově 

 

Vize pro rok 2011 v Bruntále a Krnově 
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 Číslo registrace:  5923005 
Adresa programu:    Tř. Dr. E. Beneše 47 
            792 01 BRUNTÁL 
Počet zaměstnanců:  2 (0,6 úvazku + DPP) 
 
Poslání služby: 
Posláním SDP Bruntál je vyhledávat a kontaktovat populaci uţivatelů návykových 
látek a motivovat je ke změně ţivotního stylu směrem k větší odpovědnosti  
za své chování, tj. minimalizace zdravotních a sociálních poškození spojených  
s uţíváním návykových látek, abstinence od návykových látek jako další varianta 
budoucího ţivota.  
Terénní pracovníci poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál  
a poradenství s cílem zlepšit sociální a zdravotní situaci uţivatelů drog a motivují 
uţivatele drog k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Svou činností  
tak omezují rizika působená společností v souvislosti s uţíváním drog. 
 
Cílová skupina: 
Osoby ohroţené závislostí na návykových látkách, věk 15 – 64 let. Jedná se o 
uţivatele návykových látek včetně alkoholu, experimentátory s návykovými 
látkami, osoby závislé na návykových látkách a osoby blízké těmto osobám.  
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2010:  
Počet kontaktů:                   1503 
Počet intervencí:                     311 
Počet klientů:                                40 
Počet otevíracích dní:                              128 
Počet vydaných injekčních stříkaček:              4410 
Počet přijatých injekčních stříkaček:               4035 
 
 

 

Služby drogové prevence Bruntál /SDP Bruntál/ 
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Během roku se objevuje masivní uţívání konopí a injekční uţívání pervitinu.  
Na nějaký čas se objevil i heroin, na základě těchto informací, byla námi 
distribuována kyselina. V sezónních obdobích uţívání opiátů na jaře a na podzim 
uţívání lysohlávek. Specifická byla také kombinace alkoholu, marihuany, léků, 
pervitinu a to vše nejlépe v kombinaci. Při kontaktu s uţivateli 
 je kladen velký důraz na anonymitu a diskrétnost. Uţívání má charakter 
víkendového braní (především pátky). Sluţba se dostává do povědomí uţivatelů, 
kladně reagují na moţnost výměny zdravotnického materiálu, kladně reagují  
na informační letáky, časopis Dekontaminace z praţského kontaktního centra.  
 
Terapeutická část sluţby má charakter zkušebního provozu a dá se říci, ţe její 
rozsah odpovídá objemu organizačního zabezpečení a poptávky po sluţbě. Naší 
snahou je zjistit, zda je takováto sluţba vnímána jako potřebná a jaký by měla mít 
charakter, aby potřebám potenciálních klientů odpovídala. V důsledku působení 
proměnných, jejichţ dopad nedovedeme objektivně posoudit (jedná se zejména  
o nadstandardní mnoţství policejních aktivit na území Bruntálska zaměřených na 
„drogové“ delikty) naše závěry nejsou jednoznačné. Za uplynulé období byla 
sluţba poskytnuta celkem 13 uţivatelům návykových látek a 5 rodičům,  
či rodičovským párům v celkovém počtu 27 konzultací. Naším záměrem je zlepšit 
úroveň informovanosti veřejnosti o existenci sluţby, potíţí zůstává skutečnost,  
ţe výše zmíněný provozní charakter sluţby neumoţňuje sluţbu prezentovat  
ve větším rozsahu, neţ bychom byli schopni pokrýt. 
 
Finanční zdroje za rok 2010:  

- IP MSK           286.270,-  
- Město Bruntál          150.000,-  

 
 

 
 
 

 
- Zaměřit se na kuřáky marihuany, uţivatele alkoholu,  
  gambling a další rizikové chování.  
 
- Zaměřit se na minority (proniknout do uzavřené komunity je těţké).    
 
- Pokusit se dostat informace o rizicích s uţíváním konopí pomocí cílené 
  kampaně nebo specifické nabídky kontaktních materiálů.  
 
- Zvýšit povědomí o sluţbě směrem k veřejnosti. 
 
- Profesionalizace Sluţeb drogové prevence cca 2-3 zaměstnanci. 
 
- Vznik komunitního, poradenského, kontaktního centra se zaměřením  
  na vzdělávání či zaměstnávání (záleţí na potřebách klientů). 
 
- Udrţet dobré vztahy s partnery především s městem Bruntál. 

 

 

Shrnutí roku 2010 v SDP Bruntál 

 

Vize pro rok 2011 v SDP Bruntál 
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Číslo registrace:    5923005 (poskytovaná od 1. 3. 2010) 
Adresa programu:    Masarykova třída 39 
   741 01 OPAVA 
Počet zaměstnanců:   4 (2,0 úvazku) 
 
Poslání služby: 
Posláním programu OPEN STREET Opava je vyhledávat a kontaktovat děti  
a mládeţ ve věku 12 – 20 let z Opavy, kteří se nacházejí, nebo mohou nacházet 
v nepříznivé ţivotní situaci. Poslání je naplňováno formou terénní práce  
v přirozeném prostředí cílové skupiny prostřednictvím terénních pracovníků. 
Cílem terénních pracovníků je motivovat a podporovat děti a mládeţ k aktivnímu 
přístupu k řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat 
sociální sluţby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit. Budováním vztahu 
důvěry usilují pracovníci o pozitivní změnu v jejich ţivotě. 
 
Cílová skupina: 
Cílovou skupinou jsou děti a mládeţ ve věku 12 – 20 let ţijících na území Opavy, 
jeţ zaţívají, nebo mohou zaţívat nepříznivé ţivotní situace, omezující ţivotní 
podmínky nebo konfliktní společenské situace, kteří se nechtějí nebo také 
nemohou účastnit běţných forem trávení volného času. Dávají přednost 
pasivnímu trávení volného času a mají vyhraněný ţivotní styl. 
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2010 (od března roku): 
Počet kontaktů:   634 
Počet intervencí:              175 
Počet klientů:                49 
Počet otevíracích dní:              129 
 
 

 
Pozn.:  
Intervence týkající se organizačních věcí - např. poskytování informací o terénním 
programu a o jiných sociálních službách, uzavírání dohod, individuální plánování. 

OPEN STREET Opava 
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Číslo registrace:  5923005 (poskytovaná od 1. 3. 2010) 
Adresa programu:  Masarykova třída 39 
  741 01 OPAVA 
Počet zaměstnanců:  2 (0,8 úvazku + pracovník centra  

Pod slunečníkem) 
Poslání služby: 
Posláním programu SDP Opava je vyhledávat a kontaktovat populaci uţivatelů 
návykových látek a motivovat je ke změně ţivotního stylu směrem k větší 
odpovědnosti za své chování, tj. minimalizace zdravotních a sociálních poškození 
spojených s uţíváním návykových látek, abstinence od návykových látek jako 
další varianta budoucího ţivota.  
Terénní pracovníci poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál  
a poradenství s cílem zlepšit sociální a zdravotní situaci uţivatelů drog a motivují 
uţivatele drog k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Svou činností tak 
omezují rizika působená společností v souvislosti s uţíváním drog. 
 
Cílová skupina: 
Osoby ohroţené závislostí na návykových látkách, věk 15 – 64 let. Jedná se o 
uţivatele návykových látek včetně alkoholu, experimentátory s návykovými 
látkami, osoby závislé na návykových látkách a osoby blízké těmto osobám.  
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2010 (od března roku):  
Počet kontaktů:    1010 
Počet intervencí:      137 
Počet klientů:                 50 
Počet otevíracích dní:               129 
Počet vydaných inj. stříkaček:  700  
Počet přijatých inj. stříkaček:   574  
 
 

 
Pozn.:  
Intervence týkající se organizačních věcí - např. poskytování informací o terénním 
programu a o jiných sociálních službách, uzavírání dohod, individuální plánování. 

Služby drogové prevence Opava /SDP Opava/ 
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V roce 2010 se podařilo zajistit kvalitní zázemí pro pracovníky TP Opava, 
stabilizovat oba terénní programy (SDP Opava, OPEN STREET Opava) v místě  
i čase. Probíhalo rovněţ zaškolování pracovníků pro práci v terénu a další 
vzdělávání. Pracovník SDP Opava dokončil úspěšně vzdělávací program MDK 
 pro pracovníky v drogových sluţbách (Podané ruce Brno), pracovník OPEN 
STREET Opava byl přijat do dlouhodobého Výcviku v kontaktní práci (ČAS). 
Úspěšně se podařilo zakotvit oba terénní programy v systému sociálních sluţeb 
v rámci 2. Komunitního plánu města Opavy. Cíle Terénních programů OPEN 
HOUSE a organizace byly rovněţ prezentovány na několika jednáních pracovních 
skupin Komunitního plánování města Opavy. 
 
Finanční zdroje za rok 2010:   

- IP MSK      922.920,-  

- Statutární město Opava      25.000,-  

 
 

 

 

 

 

- Zajistit stabilní finanční podporu města Opavy v rámci dotací na podporu  

  sociálních sluţeb.  

 

- Samostatná registrace programu SDP Opava (MSK). 

 

- Certifikace programu SDP Opava (RVKPP).  

 

- SDP Opava - zmapování drogové problematiky u romské menšiny v Opavě,  

  nabídka sluţeb SDP romským klientům (ve spolupráci s romským koordinátorem 

  a terénním pracovníkem Magistrátu města Opavy). 

 

- OPEN STREET Opava – akce pro mládeţ (OPEN FEST v Opavě, streetballový 

  a volejbalový turnaj, NINTENDO party, sportovní akce ve spolupráci s NZDM  

  klub Legal, event. výlet). 

 

- Prezentace TP Opava na školách. 

 

- Účast na dni sociálních sluţeb města Opavy 2011.  

 

 

Shrnutí roku 2010 v Opavě 

 

Vize pro rok 2011 v Opavě 
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Provozní doba: 
PO-ČT:  14:00 – 19:00 
PÁ:     8:00 – 16:00    
      
Registrace přidruženého člena AICM ČR od roku 2006. 
 
Cílová skupina: 
Děti do 15 let, mládeţ ve věku do 26 let (včetně). Starším dveře nezavíráme. 
 
Historie: 
ICM Bruntál zahájilo činnost na podzim roku 2005. ICM vzniklo z potřeb vyhovět zájmům 
mládeţe - zmodernizovat stav internetové místnosti a zkvalitnit vykonávané sluţby. 
 
Současnost: 
ICM Bruntál je centrum "denního docházkového typu", kde jsou připraveny informace 
z oblastí dotýkajících se ţivota mladých lidí. Tyto oblasti například jsou: Vzdělávání v ČR  
a zahraničí, práce v ČR a v zahraničí, volný čas, cestování, zdraví, sociálně-patologické 
jevy, ekologie, sociální skupiny a hnutí, občan a stát, nadace a granty, …  
Centrum zpracovává a poskytuje informace a poradenství z výše uvedených oblastí  
pro děti, mládeţ, rodiče, pedagogy, vedoucí dětských a mládeţnických kolektivů a další 
širokou veřejnost. 
 
Základní služby ICM: 
- Systematicky tříděné soubory informací v tištěné podobě - informace jsou přehledně 
   zařazeny v šanonech a jsou k dispozici i na internetu, 
- Další informační materiály: informační letáky, broţury, plakáty, tematická knihovna,  
- Poradenství a asistence zájemcům o získání informací a o poradenství pracovníkem  
  zajišťující sluţbu, zajištěním konzultace s příslušným odborníkem 
  na poţadovanou tématiku, zprostředkováním kontaktů na jiná odborná speciální  
  pracoviště, projektové poradenství – odborná pomoc při přípravě projektů  
  pro grantové ţádosti, 
-Veřejný přístup k internetu (5 internetových veřejných terminálů). 
 
Doplňkové služby ICM:  
- Kopírování informačních materiálů, 
- Černobílý tisk informačních materiálů, 
- Barevný tisk informačních materiálů, 
- Veřejná faxová a e-mailová sluţba, 
- Skenování obrazových a textových předloh, 
- Přenos dat na nosiče elektronických informací. 
 
Finanční zdroje za rok 2010:   

- MSK – volný čas    20.000,-  
- Město Bruntál                 20.000,-  
 

 

Statistické údaje ICM Bruntál 

2010 osoby v ICM akce v ICM www e-mail telefon 

celkem 378 49 1755 48 43 
 

Informační centrum pro mládež Bruntál 

 



 

 

 17 
Výroční zpráva OPEN HOUSE 2010 

 

 

V roce 2010 probíhali na bruntálských základních a středních školách programy 
primární a sekundární prevence s názvem „Regenerace nastupující mladé 
generace 2“, který byl finančně podpořen ze zdrojů MŠMT.  Projekt byl nabídnut 
všem bruntálským základním a středním školám, aktivně se do něj zapojily jen 
některé.   
 
Jednalo se o III. ZŠ Cihelní 6, Obchodní akademii a zemědělskou školu Bruntál, 
Střední průmyslovou školu Bruntál, Střední odbornou školu Bruntál a ZŠ 
Rýmařovskou 15. Programy realizovala Markéta Brziaková, vedoucí programu 
NZDM a TP Bruntál.   
 
Níţe statistická tabulka. 
 

Statistická tabulka preventivních programů realizovaných  
na bruntálských ZŠ a SŠ 

Téma počet žáků/tříd počet hodin 

Lidská práva 120/6 12 

Závislosti - drogy 154/6 12 

Závislosti - alkohol 225/9 18 

Závislosti - kouření 50/3 6 

Partnerské vztahy, zásady 
bezpečného sexu 

115/5 10 

Šikana 207/9 18 

Vztahy ve školním prostředí 
- prevence konfliktu a 
agresivity (opakující se 
navazující programy) 
 

100/4 20 

     
celkem 

žáků/tříd 
celkem hodin 

     
971/ 42 96 

  
 
 
 
 
 

Projekt 
 „Regenerace nastupující  

mladé generace 2“ 
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ÚNOR 
- Noc v Klubu /účast 13 uţivatelů/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 
 
DUBEN 
- Den Romů ve spolupráci s o. s. Liga, MěÚ Bruntál, odbor sociálních věcí –    
  sociální prevence, PČR, Městská policie Bruntál, Hasiči města Bruntál –  
  NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 
- Den Země /účast 25 uţivatelů/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 
 
KVĚTEN 
- Aprílový den trochu jinak /účast 13 uţivatelů/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE     
  Bruntál. 
- Výjezd do Zoo /účast 12 uţivatelů/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 
- Grafity Jam – sprejování proti násilí a drogám – SDP Bruntál. 
 
ČERVEN 
- Siláţní střela /účast 90 osob, VIP host Ing. Petr Rys, MBA/ - NZDM  a TP OPEN  
  HOUSE Bruntál. 
- Výjezd na chatu do Ludvíkova /účast 12 uţivatelů/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE  
  Bruntál. 
- Čepujeme proti násilí a drogám – SDP Bruntál.  
 
SRPEN 
- Výjezd na chatu do Ţelezné /účast 7 uţivatelů/ -  
  NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 
 
ZÁŘÍ 
- Hudební přehlídka regionálních kapel OPEN FEST /účast 110 platících osob/ -  
  NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 
- Slavnostní otevření skateparku ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odbor sociálních  
  věcí – sociální prevence /účast 50 osob/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 
- Účast na Dni sociálních sluţeb Opava – TP OPEN HOUSE Opava. 
- Grafity Jam – sprejování proti násilí a drogám – SDP Bruntál.  
- Veletrh zdraví – prezentace pro veřejnost – SDP Bruntál. 
 
ŘÍJEN  
- Soutěţ ve hře Dostihy /účast 14 uţivatelů/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 
 
LISTOPAD 
- Vstupte prosím - NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál, SDP Bruntál.  
 
PROSINEC 
- Výjezd na chatu v Ţelezné /účast 13 uţivatelů/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE  
  Bruntál. 
- Vánoční večírek /účast 22 uţivatelů/ - NZDM  a TP OPEN HOUSE Bruntál. 

 
 

Pořádané akce organizací 
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Členská základna sdružení OPEN HOUSE 
 
Člen výboru, předseda sdruţení    Bc. Romana Daněčková 
Člen výboru, jednatel sdruţení    Mgr. Libor Vrba 
Člen výboru, revizor     Mgr. Marcela Kročilová 
Člen občanského sdruţení    Vít Hrabáček 
Člen občanského sdruţení    Mgr. Stanislav Toman 
Člen občanského sdruţení    Milan Kročil 
Člen občanského sdruţení    Kateřina Olejníčková 
Člen občanského sdruţení    Bc. Adéla Češková 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizační struktura 
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Název kurzu Rozsah hodin Pořadatel kurzu Absolvovali 

Zvládání agrese 15 Podané ruce 
Ivan Zgibor, 

Jiří Vlček 
 
Základy 
nízkoprahových 
služeb 
 

230 ČAS 
Anna Jeřábková,  

Jiří Vlček, 
 Miroslav Mlčuch 

Konference 
Pracovní 
skupiny  
s názvem 
"Jedeme dál" 

20 

Adam 
Podstavka, 
Renáta 
Turoňová 

Anna Jeřábková,  
Jiří Vlček,  

Miroslav Mlčuch, 
Lucie Paráková, 

Markéta Brziaková,  
Tereza Lusková,  

Jiří Mocek,  
Regina Menšíková 

Tillová 
 
Motivační 
rozhovory 
 

24 IES Lucie Paráková 

 
Konference 
Terénní 
Nízkoprahové 
programy 2010 
 

8 ČAS 
Miroslav Mlčuch, 

Markéta Brziaková 

 
Manažerské 
dovednosti pro 
manažery 
pomáhajících 
profesí 
 

120 Remedium Markéta Brziaková 

Úvod do řízení a 
supervize 

24 Remedium Markéta Brziaková 

 

Vzdělávání pracovníků organizace 
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Kvalifikační 
multidisciplinární kurz 
pro pracovníky  
v drogových službách 
 

200 IES 
Regina 

Menšíková Tillová 

 
Výcvik v kontaktní práci 
 

200 ČAS Jiří Mocek 

 
Letní škola  
Harm reduction 
 

27 SANANIM o.s. 
Mgr. Tomáš 
Luczewský 

 
Peer Support seminar 
and Policy Dialogue 
meeting on Harm 
Reduction and Support 
 

19 
Foundation De 
REGENBOOG 
GROEP 

Mgr. Tomáš 
Luczewský 

Urban Drug Policies in 
the Globalised World - 
Workshop Conference 

20 

Centrum 
adiktologie 
Psychiatrické 
kliniky 

Mgr. Tomáš 
Luczewský 

 
Manažerský kurz pro 
pracovníky NNO 
 

112 ČAS 
Bc. Romana 
Daněčková 

 
PUBLIC RELATIONS 
…prakticky!,  
 
FIREMNÍ 
FUNDRASING…prakticky 
 

16 ČAS 
Bc. Romana 
Daněčková 

 
dokončení bakalářského 
studia  
- Obor Management 
sportu a trenérství 
 

- 
Univerzita 
Palackého 
Olomouc 

Bc. Romana 
Daněčková 

 
Seminář - Smlouva  
o poskytnutí sociální 
služby se zaměřením  
na terénní sociální 
služby 

3 
Magistrát 
Opava 

Tereza Lusková,  
Jiří Mocek 
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V Bruntále s: 
 

-PPP Bruntál, o.s.  

-MěÚ Bruntál – sociální odbor – SPOD a kurátor pro mládeţ.  

-MěÚ Bruntál – sociální odbor – sociální. 

-MěÚ Bruntál – sociální odbor – komunitní plánování.  

-MěÚ Bruntál – rómský poradce. 

- MěÚ Bruntál – odbor kancelář tajemníka – terénní pracovník. 

- MěÚ Bruntál PMS. 

- Externí terénní program – Tomáš Luczewský.  

- Základní školy, střední školy a střední odborná učiliště v Bruntále a okolí,   

  spolupráce s výchovnými poradci a metodiky prevence, přednášky, besedy,  

  skupinové případové  práce ve třídách. Kontakty v počítačové databázi.   

- KSVČ Juventus Karviná, Centrum Bruntál.  

- ČAS (Česká asociace streetwork a Pracovní skupiny MSK).  

- Liga o.s.  

- Slezská Diakonie.  

- NICM a AICM. 

- Policie ČR. 

- Ladislav Olejníček a Karel Soukop – PR aktivity. 

- Sdruţení KRYSTAL HELP, o.s.  

- Ostatní poskytovatelé sociálních sluţeb zapojení do komunitního plánu města   

   Bruntál a další organizace v Bruntále a okolí. 

 
V Krnově s:  
 

- NZDM Caravan. 

- Armáda Spásy, Charita. 

- K- centrum Krystal Help.  

- Městská policie Krnov. 

- Obvodní oddělení Policie České republiky Krnov. 

- MěU Krnov – odbor sociální.  

- MěU Krnov – prevence kriminality. 

- MěU Krnov – terénní sociální pracovnice.   

- MěU Krnov – bytový odbor. 

- MěU Krnov – doklady. 

- Kurátoři pro mládeţ. 

- Základní a střední školy v Krnově. 

- Junák Krnov. 

- DD Lichnov. 

- Dobrovolní hasiči města Krnova.  

- SVČ Méďa, SEV, čajovna Ninivé.  

 
 

Organizace spolupracuje 
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Organizace OPEN HOUSE 

V Opavě s: 
 

- MěÚ Opava – sociální odbor. 

- MěÚ Opava – odbor školství. 

- MěÚ Opava – manaţer prevence kriminality. 

- MěÚ Vítkov.  

- Kontaktní a Krizové centrum Pod slunečníkem Opava. 

- ELIM OPAVA, o. s. 

- EUROTOPIE Opava, o. p. s.  

- Azylový dům Opava. 

- Probační a mediační sluţba. 

- ČAS (Česká asociace streetwork a Pracovní skupiny MSK). 

- Policie ČR. 

- Základní a střední školy a střední odborná učiliště v Opavě a okolí.  

 
 

- Má pověření k výkonu sociálně – právní ochraně dětí podle § 49  

  zákona č. 359/1999 Sb. 

 

- Má registrace dvou sociálních služeb podle § 78 odstavce 2.  

  Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 

 

- Aktivně se účastní komunitního plánování v pracovní skupině  

  „Děti, mládeţ a rodina“ a „Menšiny jak v městě Bruntál tak i v Opavě.  

  

- Aktivní účast v Pracovní skupině nízkoprahových zařízení  

  v Moravskoslezském kraji od roku 2004, spolu iniciace vzniku této  

  pracovní skupiny. 

 

- Aktivní účast v Pracovní skupině streetwork v Moravskoslezském  

  kraji od roku 2007, spolu iniciace vzniku této pracovní skupiny.  

 

- Členství v České asociaci streetwork (ČAS) od roku 2003. 

 

- Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality,  

   naplňujeme standardy kvality (ČAS), 2007. 

 

- Přidruţené členství v Asociaci Informačních center pro mládež    

  v České republice od roku 2006.  
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BŘEZEN 
Náš domov – „Oslavy Mezinárodního dne Romů v Dlouhé ulici“ 
Náš domov – „Pobyt na chatě bude odměnou pro děti“ 
 
 
DUBEN 
Deník – „Krnovský streetworker Jiří Vlček pomáhá mladým“ 
Deník – „Pěkné oslavy Dne Romů“ 
Region – „Pomohlo by hřiště i skatepark“ 
 
 
KVĚTEN 
Deník – „Nová krnovská sociální sluţba se rozjíţdí naplno“ 
Deník – „Tematické měsíce v klubu OPEN HOUSE“ 
Náš domov – „Nejlepší účastníky čeká víkendová akce“ 
Deník – „Siláţní střela v ohroţení“ 
Deník – „Vandala sprejeři odsoudili, sami pořádají akci“ 
Deník – „Sprejeři pomalovali zeď bývalé kotelny. Ale legálně“ 
 
 
ČERVEN 
Náš domov – „Nadšenci poběţí do schodů v závodu Siláţní střela“ 
Deník – „Siláţní střela zná své letošní vítěze“ 
Náš domov - „Skate park před zahájením stavby“ 
Náš domov – „Siláţní střela slavila rekordní účast“ 
 
 
ČERVENEC 
Deník – „Skatepark v Bruntále pro milovníky prkýnek s kolečky“ 
 
 
ZÁŘÍ 
Deník – „Open fest v Africe“ 
Deník – „Veletrh poradí se zdravím“ 
Deník – „Veletrh zdraví opět poučil i pobavil“ 
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Napsali o nás 
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OPEN HOUSE  IČ: 70645671 

792 01 Bruntál, Tř. E. Beneše 47 
 

   Rozvaha za období      účetní rok 2010 

   AKTIVA                    1 729 145,84 Kč  

Pohledávky za upsaný základní kapitál   

Dlouhodobý majetek   

  Dlouhodobý hmotný majetek                                      -   Kč  

  Dlouhodobý nehmotný majetek                                      -   Kč  

  Dlouhodobý finanční majetek                                      -   Kč  

Oběţná aktiva                        825 362,84 Kč  

112 Zásoby                              280,00 Kč  

  Dlouhodobé pohledávky                                       -   Kč  

31 Krátkodobé pohledávky                        165 316,00 Kč  

21 Krátkodobý finanční majetek                       659 766,84 Kč  

Časové rozlišení                        903 783,00 Kč  

  
 
 
 
 

 
  

PASIVA 
 

                   1 729 145,84 Kč  

Vlastní 
kapitál                          323 026,08 Kč  

  Základní kapitál                                       -   Kč  

  Kapitálové fondy                                       -   Kč  

  Rezervní fond, fondy ze zisku                                       -   Kč  

932 Výsledky hospodaření minulých let                          83 458,20 Kč  

931 Výsledky hospodaření běţného účtu                        239 567,88 Kč  

Cizí zdroje                     1 358 934,51 Kč  

  Rezervy                                      -   Kč  

  Dlouhodobé závazky                                       -   Kč  

32,33,34 Krátkodobé závazky                     1 358 934,51 Kč  

  Bankovní úvěry a výpomoci                                       -   Kč  

Časové rozlišení                          47 185,25 Kč  

 

Finanční rozvaha organizace 
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Výsledovka účetní rok 2010 

   NÁKLADY 
 

4 209 776,68 Kč 
  

501 Spotřeba materiálu 276 906,27 Kč 

501000 Spotřeba materiálu - spotřební materiál hospodářská -   Kč 

501010 Spotřeba materiálu - spotřební materiál hlavní 90 248,70 Kč 

501100 Spotřeba materiálu - DHIM do 30.000,- Kč 127 198,10 Kč 

501200 Spotřeba materiálu - Nákup knih, CD, DVD atd. 3 331,00 Kč 

501300 Spotřeba materiálu - Nákup potravin 22 474,87 Kč 

501400 Spotřeba materiálu - Nákup kancelářských potřeb 26 260,00 Kč 

501500 Spotřeba materiálu - Nákup čisticích prostředků 6 243,60 Kč 

501600 Spotřeba materiálu - Nákup ošatného 1 150,00 Kč 

502,503 Spotřeba energie - elektrické, plynu, vody (vodné/stočné)             76 056,20 Kč  

504 Prodané zboţí - hospodářská činnost                          -   Kč  

511 Opravy a udrţování           117 470,00 Kč  

512 Cestovné           128 481,00 Kč  

518 Sluţby           957 883,51 Kč  

518010 Ostatní sluţby - hlavní             51 825,05 Kč  

518011 Ostatní sluţby - nízkoprahové           442 572,00 Kč  

518100 Ostatní sluţby - poštovné               4 971,00 Kč  

518110 Ostatní sluţby - internet             26 972,00 Kč  

518120 Ostatní sluţby - propagační             18 542,00 Kč  

518130 Ostatní sluţby - svoz odpadu               3 315,20 Kč  

518141 Ostatní sluţby - očkování               1 436,00 Kč  

518160 Ostatní sluţby předplatné               2 859,00 Kč  

518180 Ostatní sluţby - kopírování, vazba               3 384,00 Kč  

518200 Ostatní sluţby - telefony           118 012,26 Kč  

518300 Ostatní sluţby - nájem             69 323,00 Kč  

518310 Ostatní sluţby - nákup hotových jídel               3 315,00 Kč  

518400 Ostatní sluţby - právnické a ekonomické             96 620,00 Kč  

518500 Ostatní sluţby - školení a kurzy             80 737,00 Kč  

518510 Ostatní sluţby - software               5 000,00 Kč  

518600 Ostatní sluţby - supervize             29 000,00 Kč  

521,524 Osobní náklady        2 603 508,00 Kč  

521000 Mzdové náklady - pracovní poměr        1 588 623,00 Kč  

521100 Mzdové náklady - DPP           472 557,00 Kč  

524 Zákonné pojištění zdravotní a sociální           540 137,00 Kč  

528000 Ostatní sociální náklady - náhrady za nemoc               2 191,00 Kč  

538 Ostatní náklady - poplatky bankám, kolky, OSA             10 567,00 Kč  

542 Ostatní penále a pokuty                          -   Kč  

543 Odpis nedobytných pohledávek                  489,70 Kč  

549 Ostatní -  poj. Odpověď., zák.poj.zaměstnanců, stravenky             33 915,00 Kč  

580 Poskytnuté příspěvky               4 500,00 Kč  
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                             VÝNOSY                  4 449 344,56 Kč  

 
 
 

602000 Trţby z prodeje sluţeb - půjčovné                               -   Kč  

602100 Trţby z prodeje sluţeb - spojené s projekty             3 259 237,00 Kč  

604000 Trţby za prodané zboţí                       305,00 Kč  

644000 Úroky                    5 937,56 Kč  

682000 Finanční sponzoři (ALFUN, a.s; ROS.BR s.r.o.)                    4 000,00 Kč  

684000 Přijaté členské příspěvky                       400,00 Kč  

690000 Provozní dotace ze SR (MPSV)                200 000,00 Kč  

690200 Provozní dotace ze SR (MŠMT)                269 400,00 Kč  

691000 Provozní dotace z ÚSC (Město Bruntál)                273 000,00 Kč  

691100 Provozní dotace Nadace Vodafone ČR                100 000,00 Kč  

691200 Provozní dotace z ÚSC (MSK)                191 200,00 Kč  

691600 Provozní dotace NADACE Pomozte dětem!                 120 865,00 Kč  

691700 Provozní dotace Statutárního města Opava                  25 000,00 Kč  

                                   
                         Hospodářský výsledek                239 567,88 Kč  
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Vize: 

Vizí organizace je být profesionálem v oblasti sociální práce s cílovými 
skupinami dětí a mládeţe ohroţených sociálně patologickými jevy, 
osob ohroţených závislostním chováním, a pracovat s mládeţí  
i širokou veřejností jako takovou. Profilovat se jako odborník  
na primární, sekundární a terciární prevenci, poskytování informací, 
poradenství, vzdělávání, podporu v dospívání, pomoc pro uplatnění 
v pracovním procesu a podílet se na kulturním obohacení 
v Bruntálském, Krnovském a Opavském regionu cílovým skupinám. 
Vyspělým přístupem a péčí o své zaměstnance zajistit kvalitu práce  
a dodrţování zásad a hodnot organizace. 
 
Poslání: 

Sdruţení OPEN HOUSE je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým  
a neziskovým sdruţením. Vzniká jako aktivní reakce občanů na 
špatnou pracovní, kulturní a informační situaci v regionu. Poslání je 
zajišťováno poskytováním sociálních sluţeb cílovým skupinám, 
vytvářením komplexní podpory zmírňující rizika jejich sociálního 
vyloučení a podporou vedoucí ke zlepšení jejich ţivotní situace.  
Dále vytvářením funkční sítě návazných a spolupracujících organizací 
a dalších subjektů, poskytováním kvalitních a včasných informací, 
pořádáním kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a programů. 
Těmito aktivitami přispíváme ke zlepšení kvality ţivota a mezilidských 
vztahů v regionech Bruntálsko, Krnovsko a Opavsko.  
 
Cíle: 

1) Sociální činnost, poradenská a preventivní činnost,  

ochrana lidských práv, 

2) Vytvoření fungující infrastruktury mezi podobně fungujícími 

organizacemi a subjekty slouţící k propagaci a popularizaci 

regionu, 

3) Edukace v zájmových činnostech, aktivity volného času pro 

všechny věkové kategorie, 

4) Podpora činnosti mladých začínajících umělců, 

5) Nabídka pracovní moţnosti v souladu se stanovami společnosti. 

 

 

Vize, cíle a poslání organizace 
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Poděkování patří Liborovi Vrbovi za aktivní práci ve sdruţení a pomoc všeho druhu; 

Evě Kadlecové a Evě Růžičkové za vedení účetnictví a mzdového účetnictví; 

Lukáši Carlosovi Hrubému za supervizi; 

Standovi Tomanovi za spolupráci na preventivních programech a metodické podpoře; 

Ladislavu Olejníčkovi za mediální podporu sdruţení; 

Pracovníkům sdružení; 

Členům základny sdružení OPEN HOUSE; 

Kolegům a přátelům z pracovní skupiny „NZDM a Streetwork MSK“; 

Městu Krnov za spolupráci a morální podporu; 

Městu Bruntál a městu Opava za finanční podporu, spolupráci a morální podporu; 

Mgr. Miroslavu Hájkovi, Ing. Těžké a Mgr. Fojtíkovi za oborovou podporu; 

Pracovníkům Probační mediační služby Bruntál za spolupráci; 

Odboru SPOD a kurátorce pro mládež v Bruntále a Krnově za spolupráci; 

Preventistům kriminality – Mgr. Šárce Šmatelkové a Ing. Válkovi za spolupráci; 

Renátce Rychlíkové, paní Patíkové a Petrě Kutálkové a Monice Macháčové za 

spolupráci na komunitním plánování měst Bruntál, Krnov a Opava; 

Josefu Balážovi – romskému poradci v Bruntále; 

Organizaci LIGA, o.s. za spolupráci; 

Zařízením PPP Bruntál, o. s. a Citadela – metodické a odborné podpoře; 

Paní ředitelce školy Rýmařovská v Bruntále Mgr. Pavle Pasekové za vstřícnost  

a spolupráci; 

Metodikům a výchovným poradcům na základních a středních školách  

za spolupráci; 

Kolegům a přátelům ze sociálních služeb napříč ČR, ČASu za oborovou spolupráci; 

Kolegům a přátelům z Informačních center pro mládež v ČR; 

Bc. Libušce Bibi Pavlové za externí spolupráci sociálního pracovníka; 

Všem donorům, nadacím a sponzorům uvedeným na straně 28, 

a Tomáši Mazalovi za stylizaci a konečnou podobu výroční zprávy. 

 

Také mockrát DÍKY dobrovolníkům, našim rodinám, příbuzným, kamarádům a dalším 
příznivcům za snahu, podporu, trpělivost, oddanost, dobrou náladu, povzbuzení a vtip.                                                                                       
Díky Vám všem! 
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Poděkování 
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