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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení kolegové, přátelé a spolupracovníci, 

vśichni víme, že se výroční zprávy nepíśí na koci daného roku, nýbrž 

v počátcích a průběhu roku následujícího, což je neměnný fakt, ale do jisté 

míry śkoda. Śkoda proto, že psát úvodní slovo k výroční zprávě naśí organizace 

loni, vyznělo by vzhledem k mé optimistické povaze mnohem pozitivněji. Věděli 

jsme, že nás čeká těžký rok, že končí individuální projekty, které nám 

zajistily na pár let trochu klidu a pohodlí a úlevu od neustálého shánění 

financí. Tuśili jsme, že nebude jednoduché sehnat potřebný balík peněz na 

zajiśtění plného chodu vśech naśich služeb. Situaci, která nás vśak doopravdy 

na jaře letośního roku postihla, myslím nikdo nečekal. Teď, když už víme, zač je 

v Pardubicích perník (a tím nemyslím ten, tak známý některým naśim klientům), 

můžeme předeślý rok hodnotit jedině kladně a v superlativech. Ze svého pohledu 

vidím spoustu dobře odvedené práce vśech Vás jednotlivě i „OPÍKU“ jako celku. 

Podařilo se certifikovat Služby drogové prevence, výsledky vśech provedených 

kontrol (MPSV, MSK) vyzněly pozitivně, v Bruntále jsme se zapojili do realizace 

dalśího projektu, ve spolupráci s Agenturou pro začleňování v romských 

lokalitách a Městem Bruntál.  V Opavě jsme pevně zakotvili jako poskytovatelé 

potřebných služeb v komunitním plánování. 

Rok 2011 uplynul ve znamení stability a úspěchu. 

Co k tomu dodat závěrem? 

Ze vśech stran slyśíme, že se nacházíme v období krize a zvykli jsme si toto 

spojení používat nadneseně a s nadsázkou, skoro jako vtip. To, že krize skutečně 

je vśak dnes poznáváme předevśím v oblasti finanční, kde dochází ke snižování 

prostředků na poskytování sociálních služeb, což se přímo týká naśí práce, tedy 

i životů nás pracovníků, jak těch, kteří museli odejít hledat práci jinam, tak 

těch co zůstali a snaží se z kvanta práce nezbláznit. A v logickém důsledku se 

také výrazně týká uživatelů naśich služeb.  

Bohužel se zdá, že celková takzvaně „blbá“ nálada ve společnosti není naśí 

práci nakloněna, že se nenosí a stává nepopulární snaha o pomoc druhým, 

potřebným. Není jednoduché v takovém klimatu pracovat a neztrácet chuť  

a energii a být vždy v dobré náladě a usměvaví.  Ale ve srovnání se situací  

a s osudy některých naśich klientů musím říct, jeśtě není tak zle. A právě pro 

ně se dál snažme neztrácet víru a naději, překonat pomocí supervizí, intervizí 

a za nemalé pomoci naśich rodin a přátel únavu, deziluzi a vyčerpání, pečovat  

o své duśevní i fyzické zdraví, abychom tu i příśtí rok mohli stát, jako 

milníky a ukazatele směru na cestách naśich klientů.  

 

 

ZA OPEN HOUSE 

 

Regina Menśíková Tillová 

Vedoucí terénních programů Opava 
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PŘÍBĚHY Z NAŚÍ PRÁCE  

 
Uživatel V., 19 let. V. k nám začal chodit někdy kolem 17 let a už tehdy řeśil nepříznivé 

a konfliktní rodinné vztahy. Pendloval mezi otcem a matkou, kteří si ho mezi sebou 

přehazovali jako „horký brambor“ nebo nechtěné břemeno. V. o tom často s pracovníky 

hovořil, cítil se být nechtěným, nežádoucím, postrádal lásku, péči a podporu rodičů. 

Citová deprivace se také odrážela na chování a prospěchu ve śkole a také v mezilidských 

vztazích. V. měl sníženou schopnost navázat přirozené kontakty se svými vrstevníky, 

obával se posměchu a vyčlenění, byl spíśe samotář.  V NZDM naśel v pracovnících oporu, 

začali jsme pracovat na posílení sebedůvěry a také na zlepśení vztahů v rodině. Jednu 

dobu to i vypadalo, že se vśe stabilizovalo, V. mluvil o tom, že se konflikty vyskytují 

méně a popisoval, že se mu daří lépe. V NZDM si také naśel kamarády a tak to vypadalo, 

že se situace V. vyvíjí pozitivním směrem. Dokonce doślo ke zlepśení prospěchu a chování 

ve śkole. Nějakou dobu u nás V. nebyl a tak jsme to přikládali tomu, že po zlepśení 

situace se osamostatnil. Po čase, ale V. přiśel, byl zanedbaný a vyhladovělý.  

Z V. vypadlo, že si matka naśla nového přítele a on putoval k otci. Ten mu prý ale často 

dával najevo, že ho tam nechce a vyústilo to až k vyhazovu z domu. V. śel přirozeně 

hledat pomoc do prostředí, které mu bylo dobře známé a k lidem, kterým důvěřoval. Jeho 

cesta vedla do NZDM. Pracovníci ihned začali V. situaci řeśit a hledali zdroje pomoci. 

Zkontaktovali matku, dům na půli cesty a také třídního učitele V., protože měl 

zameśkanou śkolní docházku, když byl asi 3 dny na ulici. V. se podařilo umístit do domu 

na půli cesty a podařilo se vyjednat s matkou finanční podporu jeho pobytu v domě  

na půli cesty. Ve śkole jsme vyjednali, aby V. neměl neomluvenou absenci, která mu 

vznikla a V. zůstal zaopatřený a mohl dál studovat.  

Může to být dítě, které znáte. Můžete to být dítě z vaśí śkoly. Může to být dítě ze 

sousedství. Může to být vaśe dítě‟ 

Uživatel J., 13 let. J. k nám začal docházet hned po dovrśení 12 let. Byl to jeden  

z takových nenápadnějśích klientů, nejraději by hrál jen PC hry a nic dalśího neřeśil. 

Postupně vśak, díky vytrvalosti pracovníků a jejich partnerskému přístupu, začal  

J. s pracovníky sdílet své starosti. Přiznal, že má velké výchovné problémy doma  

i ve śkole, že je v péči psychologa a hrozí mu ústavní výchova. Po bližśím doptávání  

se na celou situaci jsme zjistili, že J. žije pouze s matkou, má problém ji respektovat 

jako autoritu, s otcem se moc nevídá. Matka situaci nezvládá, na J. hledá pouze to 

śpatné, neustále mu jen připomíná, co vśe už za poslední dobu udělal zlého a dokonce si  

o tom vede i deník.  J. mimo jiné matku nerespektuje proto, že nikdy nedodrží, to co 

slíbí a nechce mu nikdy vyhovět např. žádost o pozdějśí večerku. Zeptali jsme se tedy  

J., zda by souhlasil s tím, abychom se s matkou seśli a celou situaci s ní probrali, 

případně navrhli možná řeśení. J. souhlasil, i když nevěřil, že by se mohlo něco změnit. 

Matka J. byla ochotná spolupracovat, bylo na ní vidět, že jí na J. velice záleží  

a že je zničená z toho, co prožívá. Ocenili jsme matku za snahu spolupracovat a pomohli 

jsme matce a J. vypracovat denní plán aktivit a pravidel tak, aby mohl fungovat a byli 

spokojeni oba. Také jsme doporučili matce, aby si už nevedla deník o tom, co vśechno 

zlého už J. udělal, ale aby se zaměřila na pochvaly a oceňování, už za malé drobnosti. 

Např. dobrá známka ve śkole, včasný příchod domů apod. Společné sezení velmi prospělo  

a to, že J. trávil svůj volný čas strukturovaně v NZDM s podporou pracovníků, velmi 

pomohlo k tomu, že J. nemusel do ústavní výchovy nastoupit. NZDM může tedy fungovat  

i jako prevence ústavní výchovy! 

Může to být dítě, které znáte. Můžete to být dítě z vaśí śkoly. Může to být dítě ze 

sousedství. Může to být vaśe dítě‟ 
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HISTORIE ORGANIZACE 
 

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 první dotaci od Ministerstva vnitra ČR na projekt 

„Otevřený dům“. Za pomoci mnohých nadśenců se podařilo dokončit opravy, 

připravit na otevření nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Bruntále. 

2002 

Po náročných opravách a rekonstrukci byl 18. 1. 2002 NZDM Open House Bruntál 

slavnostně otevřen. V únoru si zde řekli své ANO zakladatelka a několikaletá 

vedoucí NZDM – Máca a její Míla. Sdružení se v tomto roce stává členem České 

asociace streetwork. 

2003 

Je provozováno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Open House Bruntál, 

které je nyní hlavní činností sdružení. Zřizuje se hudební zkuśebna, 

pravidelné arteterapeutické programy a psychologická poradna. Je zahájena 

veřejná sbírka „Mladí pro starý Bruntál“. Spolupráce na realizaci projektu 

„Hip – Hop jako kultura“ podpořený z programu Make Connection. Je uspořádán  

1. ročník hudebního festivalu Open House Fest.  

2004 

Zřizuje se malá domácí dílna. NZDM Open House Bruntál se stává jedním  

ze zakladatelů pracovní skupiny NZDM MSK. Realizujeme společný projekt  

na Dlouhé ulici s partnerem, občanským sdružením Liga za lidská práva a práva 

dětí – projekt „Místo pro nás“. 

2005 

NZDM Open House Bruntál začíná poskytovat terénní služby – streetworkpro 

Bruntál a streetworkna Dlouhé ulici. Na podzim tohoto roku se v sdružení 

otevírá Informační centrum pro mládež Bruntál (ICM Bruntál).  

2006 
Zahajujeme svou činnost v Krnově. Nejprve poskytuje pouze služby streetwork. 

Později získáváme místnost a rozśiřujeme o klientelu docházející do klubu NZDM 

Open House Krnov. V Bruntále přesunujeme pracovní dílnu do zruśené části 

čajovny.  

2007 

Dochází k novelizaci zákona o sociálních službách. Registračně rozdělujeme 

služby Terénní program a NZDM. V důsledku neposkytnutí dotace MPSV končíme 

projekt NZDM Open House Krnov. 
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2008 

Realizujeme preventivní programy na středních a základních śkolách, pilotní 

program na rozvoj psychosociálních dovedností „Komunikace 1“.  

2009 

Začíná rok tříleté finanční stabilizace, rozśiřujeme tým, věnujeme se zvýśení 

kvality práce s klienty. Zdokonalujeme aplikaci preventivních programů. 

V druhé polovině roku opět rozjíždíme terénní práci v Krnově. 

2010 

Organizace využívá možností individuálního projektu nejen ke stabilizaci 

stávajících služeb, ale rovněž k rozvoji nových programů a k rozśíření 

působnosti organizace do dalśích měst. Zahajuje práci s novou cílovou skupinou 

– osobami ohroženými závislostí v Opavě a Bruntále, také rozvíjí terénní práci 

s dětmi a mládeží ohroženými sociálně patologickými jevy v Opavě. V oblasti 

prevence se zaměřujeme na kvalitu, realizujeme preventivní programy  

na bruntálských śkolách. 

2011 
 ‟ čtete právě zde. 
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OPEN HOUSE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

 

Je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým a neziskovým sdružení, fyzických  

a právnických osob. Vzniká jako aktivní reakce občanů na śpatnou pracovní, 

kulturní a informační situaci v regionu. 

30. 11. 2000, Martina Kačurová, Bc.., zakladatelka. 

 

 

VIZE 

 

Vizí organizace je být profesionálem v oblasti sociální práce s cílovými 

skupinami dětí a mládeže ohroženými sociálně patologickými jevy, osobami 

ohroženými závislostí, pracovat s mládeží i śirokou veřejností jako takovou. 

Profilovat se jako odborník na primární, sekundární a terciární prevenci, 

poskytování informací, poradenství, vzdělávání, podporu v dospívání, pomoc při 

uplatnění v pracovním procesu a podílet se na kulturním obohacení 

v Bruntálském, Krnovském a Opavském regionu. Vyspělým přístupem a péčí o své 

zaměstnance zajistit kvalitu práce a dodržování zásad a hodnot organizace. 

POSLÁNÍ  

 
Sdružení OPEN HOUSE je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým a neziskovým 

sdružením. Vzniká jako aktivní reakce občanů na śpatnou pracovní, kulturní  

a informační situaci v regionu. Poslání je zajiśťováno poskytováním sociálních 

služeb cílovým skupinám, vytvářením komplexní podpory zmírňující rizika 

jejich sociálního vyloučení a podporou vedoucí ke zlepśení jejich životní 

situace. Dále vytvářením funkční sítě návazných a spolupracujících organizací 

a dalśích subjektů, poskytováním kvalitních a včasných informací, pořádáním 

kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a programů. Těmito aktivitami 

přispíváme ke zlepśení kvality života a mezilidských vztahů v regionech 

Bruntálsko, Krnovsko a Opavsko.  

CÍLE  

 
Sociální činnost, poradenská a preventivní činnost, ochrana lidských 

práv. Vytvoření fungující infrastruktury mezi podobně fungujícími 

organizacemi a subjekty sloužící k propagaci a popularizaci regionu. Edukace  

v zájmových činnostech, aktivity volného času pro vśechny věkové 

kategorie.  Podpora činnosti mladých začínajících umělců. Nabídka pracovní 

možnosti v souladu se stanovami společnosti.   
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ČINNOSTI ORGANIZACE – POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB – NZDM OPEN HOUSE  

 

 

NZDM OPEN HOUSE BRUNTÁL 

 
 
Číslo registrace:  8846615 

Kontaktní adresa:  tř. Dr. E. Beneśe 47, 792 01 BRUNTÁL 

Počet zaměstnanců:       4 (přepočteno 2,9) 

Poslání služby 

NZDM OPEN HOUSE Bruntál pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 12 – 26 let 

z Bruntálska, zvládat obtížné životní situace a překážky formou 

nízkoprahových sociálních služeb.  

Cílová skupina 

Děti a mládež ve věku 12 – 26 let, které se mohou nacházet v nepříznivé životní 

situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný 

životní styl.  

Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2011 
Počet kontaktů:  2911 

Počet kontaktní práce: 4816 

Počet intervencí:  1352    (z toho 888 individuálních, 464 skupinových) 

Počet klientů:    76    (z toho 32 nových klientů) 

Počet otevíracích dní:  271 

 

Shrnutí za rok 2011 
Rok 2011 byl pro NZDM OPEN HOUSE Bruntál, rokem úspěśným i přesto,  

že v druhé polovině roku odeśel 1 pracovník, což znamenalo značné změny 

v otázkách plánování služeb a roli klíčových pracovníků. Zrealizovali jsme 

spoustu nových, pro klienty atraktivních akcí v oblasti volného času,  

ale i vzdělávání a osobního rozvoje. Dařila se individuální případová práce 

s klienty i práce s vrstevnickými skupinami. Z hlediska řeśených témat, 

docházelo nejčastěji k podpoře klientů k seberealizaci, vlastním zájmům  

a aktivitám, dále jsme řeśili vztahy v oblasti vrstevnických skupin,  

ale také komplikované partnerské a rodinné vztahy, výchovné a vzdělávací 

problémy ve śkole a tradiční témata z oblasti sociální prevence (drogy, 

alkohol, sex a sebepośkozování). Co se týče cílové skupiny, mohu říci,  

že se jedná převážně o děcka a mládež, které se potýkají se standardními 

problémy, které jsou charakteristické pro adolescenty (experimentování, 

nerespektování autorit, krize identity, nejistota, hledání partnerských 

vztahů, hlavní roli hraje vrstevnická skupina atp.), nicméně čím dál častěji 

zaznamenáváme.    
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Akce 
 

Týden pro nízkoprahy  

19. - 23. 9. 2011. Zaśtiťuje Česká asociace streetwork  a probíhá napříč ČR.    

OPEN HOUSE v rámci týdne uspořádal celkem 3 akce. 

„Čepujeme proti násilí a drogám“  

Akce proběhla v hudebním klubu Afrika Pub, určenábyla pro 

śirokouiodbornouveřejnost a klienty, promítal se film Čekárnanadospělost, 

čepovalo se nealkoholicképivo a k menu se podávalperník (pečený) a kondom. 

Akcipodpořilocca 60 návśtěvníků.  

„Smějeme se s Opíkem, anebdobrejbiják“   

Akce určená klientům a potencionálním zájemcům o službu. Śli jsme na film 

Śéfové na zabití a vstupenku do kina jsme dávali zdarma. Účast 20 osob.  

„OPEN FEST“  

Více viz akce 2012 

Skupinové aktivity se zaměřením na osobnostní rozvoj 

(rozvoj komunikačních dovedností), proběhlo 27x, účast 162 

Dílny se zaměřením na arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii  

Proběhlo 14x, účast 111 

Tematické měsíce s realizací preventivních, výchovných a vzdělávacích 

programů  

Proběhlo 27x, účast 195 

Sportovní, kulturní a zájmové akce 

(turnaje ve fotbálku, ping – pongu, soutěžní odpoledne ve společenských hrách, 

diskotéky, filmové večery, výtvarný ateliér atp.)  - proběhlo 56x, účast 620  

Mikuláś 

5. 12. 2011 

Jdeme do kina 

Akce proběhla 3x, účast 30 

Plaveme s Opíkem 

Akce proběhla 4x, účast 30 

 

Výjezdové akce 

6. – 8. 5. 2011    víkendový pobyt v SuchéRudné, účast 15  

24. – 26. 6. 2011  víkendový pobyt v Malé Morávce, účast 19 

7. 7. 2011          jednodenní výlet do Dino parku Orlová 

2. – 4. 12. 2011    víkendový pobyt v Savíně u Litovle, součást výjezdu 

                    výlet do ZOO Olomouc, na Vánoční trhy Olomouc  

                    a hrad Bouzov, účast 19 
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ČINNOSTI ORGANIZACE – POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB – NZDM OPEN HOUSE  

 

OPEN STREET DLOUHÁ /TERÉNNÍ FORMA NZDM/ 
 
Číslo registrace:  8846615 

Kontaktní adresa:  tř. Dr. E. Beneśe 47, 792 01 BRUNTÁL 

Počet zaměstnanců: 5 (přepočteno 1) 

 

Poslání služby 

Streetwork na Dlouhé ulici pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 7 – 20 let 

z lokality Dlouhé ulice v Bruntále zvládat obtížné životní situace a překážky 

formou terénních sociálních služeb, přičemž je kladen důraz na vzdělávací  

a aktivizační činnosti.  

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež žijící v „Západní lokalitě“ – na ulici 

Dlouhá v Bruntále ve věku 7 – 26 let. Výjimku mohou tvořit děti a mládež těsně 

pod rámec (6) i nad rámec (21) věkové skupiny, pokud jsou členy party  

a vyloučení těchto jedinců ze služby by ohrozilo dalśí kontakt s cílovou 

skupinou.   

Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2011  
Počet kontaktů:  1046 

Počet kontaktní práce: 1148 

Počet intervencí:         403 (z toho 271 individuálních, 132 skupinových) 

Počet klientů:    74 (z toho 18 nových klientů) 

Počet otevíracích dní:     152 

Shrnutí za rok 2011 
Program OPEN STREET Dlouhá je specifický tím, že se jedná o práci v sociálně 

vyloučené lokalitě. Pro pracovníky to znamená pracovat v mimořádně obtížných 

podmínkách a vyžaduje precizní znalost práce s Romskými klienty. V roce 2011 

otevřelo ambulantní formu NZDM občanské sdružení Liga, což pro nás mohlo 

znamenat úbytek klientů. Vzhledem k tomu, že v lokalitě působíme již od roku 

2005, pracovníci jsou velmi oblíbení a respektovaní nejen u dětí,  

ale i ostatních obyvatel lokality, tak k tomu naśtěstí nedoślo. I tento rok 

jsme se zaměřili na vzdělávací aktivity a posílení psychosociálního rozvoje  

u mladśích klientů, u starśích pak ne prevenci kriminality a rizikového 

chování. Nejčastěji řeśenými tématy byla tradičně oblast vzdělávání (doučovací 

aktivity, příprava s domácími úkoly, podpora v dalśím studiu na střední śkole 

atp.) a volný čas a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jako 

prevence sociálního vyloučení.  
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Proběhlé akce 

 
Hledání pokladů 

(interaktivní vzdělávacísoutěžní odpoledne pro děti z Dlouhé ulice), 

akce proběhla 13x, účast 104 

Den Romů  - 7. 4. 2011  

Akce se konala v prostorách integračního centra, pořádala ji občanské sdružení 

Liga, OPEN HOUSE měl na akci stanoviśtě s hrami pro děti.   

Jdeme do kina  

Akce proběhla 3x, účast 24 
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ČINNOSTI ORGANIZACE – POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB – NZDM OPEN HOUSE  

 

 

OPEN STREET007 KRNOV /TERÉNNÍ FORMA NZDM/ 

 
 
Číslo registrace:  8846615 

Kontaktní adresa:  tř. Dr. E. Beneśe 47, 792 01 BRUNTÁL  

Počet zaměstnanců:        3 (přepočteno 1) 

Poslání služby 

Terénní forma NZDM v Krnově vyhledává a kontaktuje děti a mládež ve věku  

12 – 26 let na území města Krnova v jejich přirozeném prostředí a nabízí jim 

pomoc při zvládání obtížných životních situací a překážek. 

Cílová skupina 

Děti a mládež ve věku 12 – 26 let, které se mohou nacházet v nepříznivé životní 

situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný 

životní styl.    

Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2011  
Počet kontaktů:  629 

Počet kontaktní práce: 459 

Počet intervencí:  265  (z toho 207 individuální, 58 skupinových) 

Počet klientů:             47   (z toho 11 nových klientů) 

Počet otevíracích dní:    140 

 

Shrnutí za rok 2011 
Terénní program OPEN STREET007 Krnov je dlouhodoběji mírně hendikepovaný 

jednak svým odloučením, za druhé personálním obsazením.  Program v Krnově  

je zajiśťován pouze jedním pracovníkem, což je mimořádně náročná záležitost pro 

pracovníka i vedení.  Pracovník je často vystaven zátěžovým a stresovým 

situacím, hrozí mu syndrom vyhoření, vedení naopak musí věnovat pracovníkovi 

zvýśenou péči, pozornost a podporu, posílit kontrolní mechanismy.  

I přes vśechny tyto peripetie se v Krnově dařilo pravidelně spolupracovat asi 

s 20 klienty, nově jsme se také zaměřili na sociálně vyloučenou lokalitu na 

ulici Vrchlického, kde terénní pracovník pomalu získával mezi obyvateli 

lokality důvěru, respekt a pravidelnějśí kontakt s cílovou skupinou.   

Nejčastěji řeśenými problémy byla otázka zaměstnanosti a pracovních 

příležitostí, vzdělávání, užívání návykových látek, rizikového sexuálního 

chování, rodiny a mezilidských vztahů a bytové problematiky.  
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Proběhlé akce  
Jdeme do kina – akce proběhla 1x, účast 9 

Vize NZDM OPEN HOUSE pro rok 2012  
Příprava na audit ČAS, obhajoba značky kvality z let 2007 - 2010  

„ Tento klub naplňuje standardy kvality nízkoprahového zařízení pro děti  

a mládež“.  

Příprava na certifikaci preventivních programů u MŚMT, získání certifikace 

MŚMT k programům primární prevence.  

Optimalizovat počty intervencí a kontaktů u jednotlivých programů s ohledem 

na počet zaměstnanců, počet otevíracích dní a financování jednotlivých 

programů. 

Realizovat preventivní, vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské aktivity 

dle podpořených projektů a získaných dotací ve městech Bruntál a Krnov 

 

 

 
 
 

Vypracovala a předkládá 

Markéta Brziaková, programy NZDM a TP Bruntál, Krnov 
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ČINNOSTI ORGANIZACE – POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB – OPEN STREET (BRUNTÁL, OPAVA) 

 

 

OPEN STREET BRUNTÁL 
 
Číslo registrace:  5923005 

Kontaktní adresa:        tř. Dr. E. Beneśe 47 Bruntál,  

                             Masarykova třída 39, Opava 

Počet zaměstnanců:  4 (přepočteno 1,7) 

Poslání služby 
OPEN STREET Bruntál pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 12 – 20 let, které  

se nacházejí na území města Bruntálu, zvládat obtížné životní situace  

a překážky formou terénních sociálních služeb.  

Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou děti a mládež vyskytující se na území města Bruntáluve 

věku 12 – 20 let. Výjimku mohou tvořit děti a mládež těsně pod rámec (11) i nad 

rámec (21) věkové skupiny, pokud jsou členy party a vyloučení těchto jedinců  

ze služby by ohrozilo dalśí kontakt s cílovou skupinou. 

Statistické údaje poskytnutých služeb  

OPEN STREET Bruntál za rok 2011 
Počet kontaktů:  1123 

Počet kontaktní práce: 1265 

Počet intervencí:   273 (z toho 254 individuálních, 28 skupinových) 

Počet klientů:   107 (z toho 57 nových klientů) 

Počet otevíracích dní:  161 

Shrnutí za rok 2011 
Terénní program OPEN STREET Bruntál se v roce 2011 zaměřil na kampaň sociální 

prevence. Streetworkeři si vyrobili svépomocí informační letáky 

s preventivními tématy z oblasti drog, alkoholu, kouření a sexu. Bylo rozdáno 

více jak 150 informačních letáčků s krátkým komentářem streetworkerů, což 

považuji za úspěch. Stabilně se pracovalo asi se 30 klienty, kteří se účastnili 

pravidelně akcí. V rámci terénního programu považuji za nejsilněji období 

letní měsíce, kdy proběhlo nejvíce kontaktů, intervencí i akcí, naopak zimní 

měsíce byly pro terénní pracovníky velmi obtížné, jak z hlediska výskytu 

cílové skupiny, tak z hlediska klimatických podmínek. Tento jev zaznamenáváme 

již několik let, což mě do budoucna vede k přehodnocení nastavení provozní 

doby. Nejčastěji jsme řeśili téma program, zařízení, služba, což je vzhledem 

k vysoké fluktuaci klientů ve službě přirozené, dále pak oblast volného času, 

což považuji za stěžejní prvek prevence kriminality a rizikového chování, 

častým tématem byla śkola, zaměstnání a tradiční témata z oblasti sociální 

prevence, zejména alkohol. 
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Proběhlé akce  

 
Zub Drsného skater 

30. 8. 2011 s účastí 15 závodníků, včetně mezinárodního účastníka z Norska. 

Diváckou kulisu tvořilo cca 90 osob.  

Jdeme do kina  

Akce proběhla 2x, účast 19 

Plaveme s Opíkem 

Akce proběhla 2x, účast 15 
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ČINNOSTI ORGANIZACE – POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB – OPEN STREET (BRUNTÁL, OPAVA) 
 

OPEN STREET OPAVA 

 
Číslo registrace:  5923005 

Kontaktní adresa:  Masarykova třída 39, Opava  

Počet zaměstnanců:  4 (přepočteno 1,6 + DPP) 

Poslání služby 
Posláním programu OPEN STREET Opava je vyhledávat a kontaktovat děti  

a mládež ve věku 12 – 20 let z Opavy, kteří se nacházejí, nebo mohou nacházet 

v nepříznivé životní situaci. Poslání je naplňováno formou terénní práce  

v přirozeném prostředí cílové skupiny prostřednictvím terénních pracovníků. 

Cílem terénních pracovníků je motivovat a podporovat děti a mládež  

k aktivnímu přístupu k řeśení osobních situací zejména v období dospívání, 

poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit. 

Budováním vztahu důvěry usilují pracovníci o pozitivní změnu v jejich životě. 

Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 12 – 20 let žijících na území Opavy, 

jež zažívají, nebo mohou zažívat nepříznivé životní situace, omezující životní 

podmínky nebo konfliktní společenské situace, kteří se nechtějí nebo také 

nemohou účastnit běžných forem trávení volného času. Dávají přednost 

pasivnímu trávení volného času a mají vyhraněný životní styl. 

Statistické údaje poskytnutých služeb  

OPEN STREET Bruntál za rok 2011 
Počet kontaktů:   757 

Počet intervencí:   185 

Počet klientů:   70(z toho 58 nových klientů) 

Počet otevíracích dní:  134 

Shrnutí roku 2011 
V letośním roce se program zaměřil na pravidelný kontakt s cílovou skupinou 

ve vybraných lokalitách. Probíhaly sportovní aktivity zejména na opavských 

sídliśtích (Kateřinky, Kyleśovice.) Intervence s uživateli služby se týkaly 

nejčastěji témat vztahů jak v rodině, tak mezi vrstevníky, śkoly a zaměstnání  

a také zneužívání alkoholu a drog. Zneužívání alkoholu mezi uživateli služby 

má vzrůstající tendenci, zároveň klesá věk dětí, které pravidelně nebo 

příležitostně pijí alkohol. V průběhu roku byly zaznamenány u uživatelů 

experimenty s tzv. novými syntetickými drogami z tzv. smartshopů a cofeeshopů. 

Pracovníci předávali klientům informace zejména o negativních účincích  

a rizicích při užívání těchto neznámých látek. V zimním období byly 

realizovány sportovní aktivity s klienty v Orlovně v Kyleśovicích. 
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Proběhlé akce 

 
Prezentace pro śkoly v rámci představení služeb NZDM a terénních programů  

na základních a středních śkolách ve Vítkově. 

Prezentace pro veřejnost “Den sociálních služeb města Opavy” 

„Hurá prázdniny“ 

Akce pro děti z Azylového domu 

 

Články, propagace 

 
OPEN HOUSE  - Terénní programy  -  informační zpravodaj města Opavy Hláska 

Absolvovaná śkolení, stáže 
 

IES Brno, Krizová intervence  - únor 2011 

 

Vize pro rok 2012 
Vyhlídky na příśtí rok jsou ve znamení finanční nejistoty v důsledku ukončení 

individuálního projektu MSK. Snahou bude udržet standard stávajících služeb  

a neztratit kontakt s cílovou skupinou. V letních měsících se chceme zaměřit na 

pravidelnost v pořádání sportovních aktivit zejména na nově rekonstruovaném 

sportoviśti v Kateřinkách v zimních měsících pokračovat ve využití možnosti 

sportovních aktivit v Orlovně v Kyleśovicích. Rádi bychom také uspořádali 

dalśí akci pro děti z azylového domu a navázali tak dlouhodobějśí spolupráci. 

Spolupráce 
V rámci služby spolupracujeme zejména s nízkoprahovými zařízeními v Opavě  

– NZDM Legal a Magnet (ELIM Opava), NZDM Modrá kočka (Eurotopia Opava),  

s občanským sdružením 4STREET,  nově spolupracujeme s Azylovým domem pro 

matky s dětmi. V rámci samosprávy města spolupracujeme se sociálním odborem  

a terénními pracovníky, SPOD, manažerem prevence kriminality a protidrogové 

prevence. Pracovníci se pravidelně účastní schůzek komunitního plánování 

v pracovních skupinách Děti, mládež rodina a Národnostní menśiny. 
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Vypracovala a předkládá 

Regina Menśíková Tillová, OPEN STREET Opava 
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ČINNOSTI ORGANIZACE – POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB – SDP OPEN HOUSE (BRUNTÁL, OPAVA) 
 

 

SLUŽBY DROGOVÉ PREVENCE OPEN HOUSE (SDP OPEN HOUSE) 
 
Číslo registrace:  5144453 

Adresa programu:  tř. Dr. E. Beneśe 47 Bruntál,  

                             Masarykova třída 39 Opava  

Počet zaměstnanců:  3 (přepočteno 1,2 + DPP) 

 

Poslání služby 

Posláním terénního programu SDP OPEN HOUSE je vyhledávat a kontaktovat 

populaci uživatelů návykových látek a motivovat je ke změně životního stylu 

směrem k větśí odpovědnosti za své chování, tj. minimalizace zdravotních  

a sociálních pośkození spojených s užíváním návykových látek, abstinence  

od návykových látek jako dalśí varianta budoucího života. Terénní pracovníci 

poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství s cílem 

zlepśit sociální a zdravotní situaci uživatelů drog a motivují uživatele drog  

k pozitivní změně v chování a k léčbě závislosti. Svou činností tak omezují 

rizika působená společností v souvislosti s užíváním drog. 

Cílová skupina 

Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, věk 15 – 64 let. Jedná se  

o uživatele návykových látek včetně alkoholu, experimentátory s návykovými 

látkami, osoby závislé na návykových látkách a osoby blízké těmto osobám.  
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SLUŽBY DROGOVÉ PREVENCE BRUNTÁL (SDP BRUNTÁL) 
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2011 

Počet kontaktů:      1840 

Počet intervencí:       387 

Počet klientů:          68 (z toho 40 nových klientů) 

Počet otevíracích dní:       101 

Počet vydaných inj. stříkaček:    4765 

Shrnutí SDP Bruntál 2011 
V roce 2011 doślo k nárůstu výměn a dařilo se udržet kontakt se stávajícími 

klienty. Podařilo se navázat kontakt se 40 novými klienty. V kontaktu  

se objevovali i klienti ze vzdálenějśích lokalit okresu. Preference užívaných 

drog zůstala nezměněna, doślo vśak k nárůstu poradenství s tématikou 

nadužívání konopných látek. Nadále pokračovalo poradenství u užívání 

kombinovaného typu (alkohol a nealkoholové drogy). Kombinovaný typ užívání 

alkoholu a jiné drogy je typický v monitorované lokalitě. V souvislosti  

se zvýśenou aktivitou policejních složek doślo v průběhu roku opakovaně  

k poklesu kontaktů pravděpodobně z důvodu obavy ztráty anonymity služby. 

Časem se podařilo důvěru klientů znovu obnovit. Ztížená situace je ve 

vyloučené lokalitě „Dlouhá“. Zde je drogová scéna velmi skrytá. Kvůli vysoké 

míře nezaměstnanosti se v poradenství často objevovalo i téma hledání práce  

a tíživé finanční situace. Specifikem je vśak neochota za prací dojíždět  

a vzdělávat se, rekvalifikovat se. Panuje nesoulad mezi očekáváním, včetně 

finančního ohodnocení a reálnými schopnostmi jednotlivce. Nespokojenost  

s kvalitou života byla značná, a to se projevilo na celkovém počtu intervencí  

a poradenství, které by odpovídalo vytíženosti na plný pracovní úvazek. 

Velkým úspěchem bylo udělení certifikace Službám drogové prevence, což svědčí 

o vysokém standardu poskytované služby. 

 

Proběhlé akce 

Prezentace pro odbornou a laickou veřejnost “Čepujeme proti násilí a drogám”.                                                      

Prezentace pro śkoly “Vstupte prosím” 

Prezentace pro veřejnost “Den zdraví” 

Přednáśka pro studenty adaptační víkend „Drogová závislost“ 

Street art “Malujeme proti násilí a drogám” 

 

Články, propagace 

Tvoříme systém drogové prevence, článek vbruntálském  periodiku „Náś domov“ 

Aktivní vystoupení na vernisáži fotografií J. Śtreita „Cesta ke svobodě“ 

Vize pro rok 2012 
Velkou výzvou je pro nás v roce 2012 stabilizace personální situace, respektive 

rozśíření týmu. To by umožnilo žádoucí rozśíření služeb mimo město Bruntál. 

Poskytování kvalitních a profesionálních harmreduction služeb by mělo zůstat 

samozřejmostí. 
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Spolupráce 
Nejbližśími partnery jsou protidrogový koordinátor města Bruntál,  

Kontaktní centrum Krystal help v Krnově a Podhorská nemocnice Bruntál 

(testování). 

 

Poděkování  
Chci touto cestou poděkovat vśem, kteří se podíleli přímo i nepřímo na naśí 

práci. Zvláśtě pak paní Śárce Śmatelkové z MÚ Bruntál. 

 

 
 

 

Vypracoval a předkládá 

Mgr. Tomáś Luczewský, Služby drogové prevence Bruntál 

  



 

Výroční zpráva OPEN HOUSE 2011 

S
t
r
á
n
k
a
2
2
 

ČINNOSTI ORGANIZACE – POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB – SDP OPEN HOUSE (BRUNTÁL, OPAVA) 

 

SLUŽBY DROGOVÉ PREVENCE OPAVA (SDP OPAVA) 

 
 
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2011 
Počet kontaktů:    1236 

Počet intervencí:     174 

Počet klientů:      69 (z toho 33 nových klientů) 

Počet otevíracích dní:     136 

Počet vydaných inj. stříkaček:  1907 

 

SHRNUTÍ SDP OPAVA 2011 

 
Vzhledem k rozśíření informací o poskytování služby terénního programu  

mezi cílovou populací dochází k výraznému nárůstu využívání služby injekčními 

uživateli. Dochází také k pozvolnému nárůstu klientů romského etnika. 

Vzhledem ke zhorśující se sociální a ekonomické situaci dochází u některých 

klientů k dočasné abstinenci (u příležitostných uživatelů pervitinu). Sledujeme 

trend nárůstu kriminality, zejména krádeží v obchodních domech, jako jediného 

zdroje příjmů klientů, a to hlavně u klientů romského etnika. Zvyśuje se trend 

v nadužívání alkoholu i u klientů s pervitinem jako primární drogou. 

Nejčastěji využívanou službou byl výměnný program, dále pak poradenství, 

zdravotní, sociálně právní a týkající se práce a bydlení. Na začátku roku doślo 

k přeregistrování služeb terénních programů OPEN HOUSE, služba SDP Opava je 

poskytována pod samostatnou registrací. V říjnu 2011 proběhlo místní śetření  

k získání certifikátu RVKPP, vydáno rozhodnutí o udělení certifikace na jeden 

rok. Ke konci roku proběhla kontrola plnění aktivit v rámci Individuálního 

projektu MSK, nebyly shledány žádné nedostatky. 

Akce 
Prezentace pro śkoly v rámci představení služeb na základních a středních 

śkolách ve Vítkově 

Prezentace pro veřejnost “Den sociálních služeb města Opavy” 

Články, propagace 
Do práce chodí s braśnou stříkaček  - periodikum MF DNES „Sedmička“ 

OPEN HOUSE  - Terénní programy  -  informační zpravodaj města Opavy Hláska 
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Vize pro rok 2012 
Vnímáme potřebu proniknutí na uzavřenou drogovou scénu, navázání kontaktů 

zejména v lokalitě sídliśtě Kateřinky a Kyleśovice. Budeme usilovat o navázání 

bližśího kontaktu s uživateli z řad romské komunity. U stávajících klientů 

romského etnika se zaměříme na zlepśení návratnosti použitých injekčních setů. 

V příśtím roce bychom chtěli pracovat na motivaci uživatelů k vyplňování IN 

COME dotazníků a rovněž na motivaci k abstinenci a případné léčbě. 

Spolupráce 
Spolupráce s organizacemi byla navázána, probíhá rovněž v rámci schůzek 

komunitního plánování města Opavy. Intenzivně spolupracujeme s Krizovým  

a kontaktním centrem Pod slunečníkem, Probační a mediační službou v Opavě, 

občanským sdružením Dživipen a romským poradcem Magistrátu města Opavy  

a rovněž s terénním pracovníkem magistrátu. Rovněž dobrá spolupráce  

je s Psychiatrickou léčebnou v Opavě, kam odkazujeme klienty na detoxifikaci  

a psychologické a psychiatrické služby. Dobrá spolupráce je rovněž se sítí 

lékáren, které jsou ochotny nabízet informace o službě SDP OPEN HOUSE 

potenciálním zájemcům při nákupu injekčních setů. Dobrá zkuśenost je rovněž 

s pracovní agenturou Cofet a úřadem práce v Opavě, pracovníci vycházejí 

klientům vstříc, jsou ochotni poradit a pomoci, nejsou zaujati předsudky vůči 

uživatelům. 

 
 

Vypracovala a předkládá 

Regina Menśíková Tillová, Služby drogové prevence Opava 
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ČINNOSTI ORGANIZACE – DALŚÍ ČINNOSTI 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY V RÁMCI ZŚ A SŚ 

 
V roce 2011 probíhaly na bruntálských základních a středních śkolách programy 

primární a sekundární prevence. Programy navazovaly na projekt z roku 2010 

„Regenerace nastupující mladé generace 2“, avśak tentokrát byly realizovány 

svépomocí, bez finanční podpory externích donorů.  Preventivní programy byly 

realizovány na III. ZŚ, ZŚ Rýmařovská a Obchodní akademii a Střední zemědělské 

śkole.  Dále jsme realizovali 3 denní výjezdové adaptační pobyty pro žáky  

6. tříd ze śkol Cihelní (III. ZŚ) a Rýmařovská. 

 

 
Statistická tabulka preventivních programů realizovaných  
na bruntálských ZŚ a SŚ 
 

Téma programu Počet žáků/tříd Počet hodin 

Lidská práva 135/6 12 

Závislosti - drogy 59/4 8 

Závislosti  - alkohol 127/7 14 

Závislosti - kouření 59/4 8 

Partnerské vztahy, zásady 
bezpečného sexu 

47/4 6 

Komerční sexuální zneužívání 14 a 1 2 

Vztahy ve śkolním prostředí, 
sociometrie třídy 

106/4 8 

Adaptační pobyt 38/2 32 

Celkem 585/32 90 

 
Realizátoři, lektoři: Markéta Brziaková, Lucie Paráková 
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ČINNOSTI ORGANIZACE – DALŚÍ ČINNOSTI 

 
Informační centrum pro mládež Bruntál 

 
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, mládež ve věku do 26 let (včetně). Starśím dveře nezavíráme. 

Historie 
ICM Bruntál zahájilo činnost na podzim roku 2005. ICM vzniklo z potřeb vyhovět 

zájmům mládeže - zmodernizovat stav internetové místnosti a zkvalitnit 

vykonávané služby. 

Současnost 
ICM Bruntál je centrum "denního docházkového typu", kde jsou připraveny 

informace z oblastí dotýkajících se života 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 výśe uvedených 

oblastí pro děti, mládež, rodiče, pedagogy, vedoucí dětských a mládežnických 

kolektivů a dalśí śirokou veřejnost. 

Základní služby ICM 
Systematicky tříděné soubory informací v tiśtěné podobě - informace jsou 

přehledně zařazeny v śanonech a jsou k dispozici i na internetu, 

Dalśí informační materiály: informační letáky, brožury, plakáty, tematická 

knihovna, Poradenství a asistence zájemcům o získání informací a o poradenství 

pracovníkem zajiśťujícím službu, zajiśtěním konzultace s přísluśným odborníkem  

na požadovanou tématiku, zprostředkováním kontaktů na jiná odborná speciální 

pracoviśtě, projektové poradenství – odborná pomoc při přípravě projektů  

pro grantové žádosti, Veřejný přístup k internetu (5 internetových veřejných 

terminálů). 

Doplňkové služby ICM  
Kopírování, černobílý a barevný  tisk informačních materiálů, veřejná faxová 

a e-mailová služba, skenování obrazových a textových předloh, přenos dat  

na nosiče elektronických informací. 
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Finanční zdroje   
MSK                   17.420,- 

Město Bruntál   12.000,- 

 

Statistické údaje ICM 
Bruntál  

 

2011 osoby v ICM akce v ICM www e-mail telefon 

celkem 579 51 3373 13 7 
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ČINNOSTI ORGANIZACE –  

 

PROGRAMY, AKCE PRO VEŘEJNOST 

 
Silážní střela  - 19. 6. 2011 s účastí 82 závodníků. Jednalo se o desátý ročník 

známého závodu v běhu do schodů Bruntálského Sila s 264 schody. 

Zub Drsného skatera – 30. 8. 2011 s účastí 15 závodníků, včetně mezinárodního 

účastníka z Norska. Diváckou kulisu tvořilo cca 90 osob.  

Týden pro nízkoprahy -  19. - 23. 9. 2011. Zaśtiťuje Česká asociace streetwork   

a probíhá napříč ČR.   OPEN HOUSE v rámci týdne uspořádal celkem 3 akce. 

„Čepujeme proti násilí a drogám vol.2“ – akce proběhla v hudebním klubu Afrika 

Pub, určená byla pro śirokou i odbornou veřejnost a klienty, promítal se film 

Čekárna na dospělost, čepovalo se nealkoholické pivo a k menu se podával 

perník (pečený) a kondom. Akci podpořilo cca 60 návśtěvníků.  

„Smějeme se s Opíkem, aneb dobrej biják“  - akce určená klientům  

a potencionálním zájemcům o službu. Śli jsme na film Śéfové na zabití  

a vstupenku do kina jsme dávali zdarma. Účast 20 osob.  

„OPEN FEST“  - tradiční hudební festival na podporu amatérských hudebních 

kapel. Přiślo bezmála 80 platících osob a účinkovaly kapely Duhokočka, Babybox, 

Moskvič a Discordant.HOKOČKA (HUDBA, TANEC 

 Den Romů  - 7. 4. 2011  - akce se konala v prostorách integračního centra, akci 

pořádalo občanské sdružení Liga, OPEN HOUSE měl na akci stanoviśtě s hrami 

pro děti.   

Jarní probouzení parku– 20. 4. 2011 – akce se konala v prostorách městského 

parku, pořádalo ji Středisko volného času Bruntál, OPEN HOUSE měl na akci 

stanoviśtě s tematickými hrami.  

Vstupte prosím – 21. 10. 2011  - akci pořádal odbor sociálních věcí při MěÚ 

Bruntál, určená pro žáky a studenty ZŚ a SŚ, OPEN HOUSE se aktivně zúčastnil 

se stanoviśtěm zaměřeným na sociální prevenci.  

Veletrh zdraví a sociálních služeb – 17. 9. 2011 - akci pořádal odbor sociálních 

věcí při MěÚ Bruntál, určená pro śirokou veřejnost, OPEN HOUSE se aktivně 

zúčastnil se stanoviśtěm. 
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PRO UŽIVATELE 
 

Mikuláś - 5. 12. 2011 

 

Jdeme do kina – akce proběhla 7x, účast 82 

 

Plaveme s Opíkem – akce proběhla 6x, účast 45 

 

Sportovní, kulturní a zájmové akce - 

(turnaje ve fotbálku, ping – pongu, soutěžní odpoledne ve společenských hrách, 

diskotéky, filmové večery, výtvarný ateliér atp.) – proběhlo 56x, účast 620  

Hledání pokladů - 

(interaktivní vzdělávacísoutěžní odpoledne pro děti z Dlouhé ulice) – akce 

proběhla 13x, účast 104 

Dílny se zaměřením na arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii  

– proběhlo 14x, účast 111 

Tematické měsíce s realizací preventivních, výchovných a vzdělávacích 

programů  

– proběhlo 27x, účast 195 

Skupinové aktivity se zaměřením na osobnostní rozvoj  

(rozvoj komunikačních dovedností), proběhlo 27x, účast 162 

Výjezdové akce 

6. – 8. 5. 2011 víkendovýpobyt v SuchéRudné, účast 15  

24. – 26. 6. 2011 víkendovýpobyt v MaléMorávce, účast 19  

7. 7. 2011 jednodenní výlet do Dinoparku Orlová 

2. – 4. 12. 2011 víkendovýpobyt v Savíně u Litovle, součást výjezdu výlet do ZOO    

Olomouc, na Vánoční trhy Olomouc a hrad Bouzov, účast 19  
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OPEN HOUSE V MÉDIÍCH 
 

Noviny 
Deník – Co si ne necháujít o víkendu streetworker JiříVlček, únor 

Deník – Afrika Pub oslavujevýročí, březen 

Deník – Streetworker prezentuje své služby na śkolách, duben 

Náś domov– OPEN HOUSE nabízí pomoc, radu a aktivity pro volný čas dětí a 

mládeže, duben 

Náś domov + Deník – S OPEN HOUSE na chatě, květen 

Náś domov – Program OPEN HOUSE v květnu 

Náś domov + Deník – Jubilejní závod silážní střela, červen 

Deník – Triatlonový závod pro děti, červen 

Deník – Rozhovor s ředitelkou bruntálského občanského sdružení OPEN HOUSE, 

červen 

Deník – Probudiliměstský park,červen 

Náś domov - Léto s OPEN HOUSE v dinoparku, na bazéně nebo v kině, srpen 

Náś domov – Adaptačnípobyt pro děti I jejich učitele se povedl, září 

Region - Beseda o streetworku, září 

Náś domov- OPEN HOUSE měl na mezinárodní oborové konferenci v Praze 

příspěvek, listopad. 

Tvoříme systém drogové prevence článek v bruntálském  periodiku „Náś domov“ 

MF DNES „Sedmička“ – „Do práce chodí s braśnou stříkaček“  

Zpravodaj města Opavy Hláska - OPEN HOUSE  - Terénní programy   

WEB komunitního plánování MĚÚ BR 
 „Mládež se v OPEN HOUSE učízvládatkonfliktnísituace“, březen 

10. ročník „Silážnístřela“, květen 

Léto s OPEN HOUSE v dinoparku, nabazéněnebo v kině, srpen 

Proběhne 1 ročník soutěže „O ZUB DRSNÉHO SKATERA“, srpen 

Zpráva z adaptačního pobytu se 3. ZŚ, září 

OPEN HOUSE zapojen do týdne pro nízkoprahy, září 

Zpráva ze soutěže 1. ročníku „ O ZUB DRSNÉHO SKATERA“, 

OPEN HOUSE měl na mezinárodní oborové konferenci v Praze příspěvek, 

OPEN HOUSE na „Vstupte prosím“, listopad. 

TV reportáže – TV POLAR 
10. Ročník závodu Silážní střela měl rekordní účast“, 28. 6. 2011 

„Restaurace Africa pub čepovala proti násilí“, 5. 10. 2011  

 „Karlovice  - adaptační pobyt pro žáky speciální śkoly“, 23. 10. 2011 „Vstupte 

prosím - úspěśná akce prevence kriminality, MěÚBruntál“, 25. 10. 2011. 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽENÍ OPEN HOUSE 

 
Organizační struktura 
 
 
Člen výboru, předseda sdružení   Bc. Romana Daněčková 

Člen výboru, jednatel sdružení   Mgr. Libor Vrba 

Člen výboru      Mgr. Marcela Kročilová 

Člen občanského sdružení    Vít Hrabáček 

Člen občanského sdružení    Mgr. Stanislav Toman 

Člen občanského sdružení    Milan Kročil 

Člen občanského sdružení    Kateřina Olejníčková 

Člen občanského sdružení    Bc. Adéla Čeśková 

Revizor      Mgr. Marcela Kročilová 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  



 

Výroční zpráva OPEN HOUSE 2011 

S
t
r
á
n
k
a
3
1 

OPEN HOUSE SPOLUPRACUJE 
 

V Bruntále s 
MěÚ Bruntál – sociální odbor – vedoucí odboru.  

Podpora a pomoc v oblasti realizace projektů, žádostí o grant apod.  

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Májková  

 

MěÚ Bruntál – sociální odbor – oddělení SPOD a kurátor pro mládež – 

spolupráce v oblasti pověření SPOD. 

Kontaktní osoba:  Mgr. Martina Božková 

 

MěÚ Bruntál – sociální odbor – sociální prevence –  

spolupráce v záležitostech primární, sekundární a terciální prevence 

Kontaktní osoba: Mgr. ŚárkaŚmatelková 

 

MěÚ Bruntál – sociální odbor – komunitní plánování –  

aktivní účast v pracovních skupinách Děti, mládež, rodina a Menśiny, 

ovlivňování sociální politiky v městě Bruntál 

Kontaktní osoba: Renata Rychlíková  

 

MěÚ Bruntál – rómský poradce, odborné poradenství  

v oblasti národnostních menśin. 

Kontaktní osoba: Jozef Baláž  

 

MěÚ Bruntál – odbor kancelář tajemníka –  

terénní pracovník, spolupráce v oblasti terénní práce ve vyloučené lokalitě 

Dlouhá ulice. Kontaktní osoba: Miluśe Poláśková  

 

MěÚ Bruntál PMS  

– aktivní spolupráce na probačních programech výkonu alternativních trestů 

mladistvých  

 

PPP Bruntál, o. s. Citadela  

– otázky sociálně patologických jevů, spolupráce v oblasti preventivních 

programů na śkolách a v OPEN HOUSE. Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Toman 

Středisko volného času Bruntál –  

materiální a organizační výpomoc na akcích. 

Kontaktní osoba: Jana Franková 

ČAS (Česká asociace streetwork) a Pracovní skupiny MSK  

– Oborová spolupráce a podpora. 

Slezská Diakonie – spolupráce v oblasti bydlení a volného času mladistvých.  

NICM a AICM – spolupráce v oblasti rozvoje možností trávení volného času dětí 

a mládeže a v oblasti ICM. 

Policie ČR – pí Tuśková, pí Kriśtofová a pí Vondrová   

- spolupráce v oblasti prevence 
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Ladislav Olejníček a Karel Soukop – PR aktivity, spolupráce při propagaci akcí 

a dění v OPEN HOUSE. 

Základní śkoly, střední śkoly a střední odborná učiliśtě v Bruntále a okolí, 

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

skupinové případové práce ve třídách. Kontakty v počítačové databázi.   

Ostatní poskytovatelé sociálních služeb zapojení do komunitního plánu města 

Bruntál a dalśí organizace v Bruntále a okolí. 

 
V Krnově s  
NZDM Caravan. 

Armáda Spásy, Charita.Krnov 

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 mládež. 

Základní a střední śkoly v Krnově. 

Junák Krnov. 

DD Lichnov. 

Dobrovolní hasiči města Krnova.  

SVČ Méďa, SEV, čajovna Ninivé.  

V Opavě s 
MěÚ Opava – sociálníodbor. 

MěÚ Opava – odbor śkolství. 

MěÚ Opava – manažer 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 služba. 

ČAS (Česká asociace streetwork a Pracovní skupiny MSK). 

Policie ČR. 

Základní a střední śkoly a střední odborná učiliśtě v Opavě a okolí.  

Vzdělávání pracovního týmu rok 2011 
Výjezd za dobrou praxí Belgie a Holandsko“, 16. – 20. 5. 2011, realizoval ČAS, 24 

hodin 

Konference „Větrat je třeba - v klubu i na ulici“, 22. – 24. 9. 2011, realizoval 

PS NZDM MSK, 14 hodin 

Konference terénní a nízkoprahové programy 2011 - Streetwork doma a ve světě, 

31. 10. – 1. 11. 2011, realizoval ČAS, 16 hodin 
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Nebezpečné komunikační jevy spojené s užíváním internetu  

a mobilních telefonů“, 14. 11. 2011, realizoval MěÚ Bruntál, 8 hodin 

Krizová intervence, 9. – 10. 11. 201, realizoval Podané ruce, 20 hodin 

Základy nízkoprahových služeb, 1. Setkání, realizoval ČAS, 230 hodin 

SANANIM , Letní śkola „harmreduction“, Měchenice - květen 2011 

IES Brno, Krizová intervence  - únor 2011 

Kurz krizové intervence v Ostravě – září až prosinec 

 

ORGANIZACE OPEN HOUSE DÁLE ‟ 

 
Má pověření k výkonu sociálně – právní ochraně dětí  

podle § 49 zákona č. 359/1999 Sb. 

Má registrace tří sociálních služeb podle § 78 odstavce 2. Zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. 

Aktivně se účastní komunitního plánování v pracovní skupině „Děti,  

mládež a rodina“ a „Menśiny jak v městě Bruntál, Opava, Krnov. 

Aktivní účast v Pracovní skupině nízkoprahových zařízení v Moravskoslezském 

kraji od roku 2004, spoluiniciace vzniku této pracovní skupiny. 

Aktivní účast v Pracovní skupině streetwork v Moravskoslezském kraji od roku 

2007, spoluiniciace vzniku této pracovnískupiny. 

Členství v Českéasociacistreetwork (ČAS) od roku 2003. 

Přidružené členství v Asociaci informačních center pro mládež  

v České republice od roku 2006. 

Osvědčení o úspěśném absolvování hodnocení kvality, naplňujeme standardy 

kvality (ČAS), 2007. 
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ORGANIZACE OPEN HOUSE V ROCE 2011‟ 
 
Markéta Brziaková, zvolena do funkce koordinátorky pracovní skupiny  

NZDM Moravskoslezského kraje. 

Jiří Vlček, zvolen do funkce koordinátora pracovní skupiny streetwork 

Moravskoslezského kraje. 

Markéta Brziaková – manažerka pracovní skupiny děti, mládež, rodina a členka 

Řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál – 

jmenována do funkce starostouobce. 

Markéta Brziaková – členka komi se Sociálně právní ochrany dětí a mládeže 

(SPOD) Bruntál – jmenována do funkce starostouobce. 

Program NZDM OPEN HOUSE Bruntál byl navržen na výroční cenu ČASovaná bota 

2011, v kategorii zařízení. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažených výsledků 

v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Již tradičně tuto cenu společně 

vyhlaśují a udělují Česká asociace streetwork, o.s. a Nadace Vodafone ČR. 

Vśechny informace naleznete na stránkách České asociace streetwork, 

www.stretwork.cz. 

Certifikát RVKPP pro terénní program Služby drogové prevence OPEN HOUSE. 
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FINANČNÍ ROZVAHA OPEN HOUSE 

 
OPEN HOUSE  IČ: 70645671 

792 01 Bruntál, Tř. E. Beneśe 47 
 

   Rozvaha za období účetní rok 2010 

   AKTIVA             1 407 655,06 Kč  

Pohledávky za upsaný základní kapitál   

Dlouhodobý majetek   

  Dlouhodobý hmotný majetek   

  Dlouhodobý nehmotný majetek   

  Dlouhodobý finanční majetek   

Oběžná aktiva               449 391,06 Kč  

112 Zásoby                         Kč 

  Dlouhodobé pohledávky    

31 Krátkodobé pohledávky               199 892,69 Kč  

21 Krátkodobý finanční majetek             249 498,37 Kč  

Časové rozliśení              958 264,00 Kč  

  
 

  

PASIVA 
 

          1 407 655,06 Kč 
  

Vlastní 
kapitál                600 636,31 Kč  

  Základní kapitál    

  Kapitálové fondy    

  Rezervní fond, fondy ze zisku    

932 Výsledky hospodaření minulých let             323 026,08 Kč  

931 Výsledky hospodaření běžného účtu             277 610,23 Kč  

Cizí zdroje             665 248,69 Kč  

  Rezervy   

  Dlouhodobé závazky    

32,33,34 Krátkodobé závazky             370 846,69 Kč  

  Bankovní úvěry a výpomoci             294 402,00 Kč  

Časové rozliśení              141 770,06 Kč  
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OPEN HOUSE IČ: 70645671 

792 01 Bruntál, Tř. E. Beneśe 47   

   Výsledovka účetní rok 2011 

   NÁKLADY           4 555 761,57 Kč  

  

501 Spotřeba materiálu            296 998,44 Kč  

501000 
Spotřeba materiálu - spotřební materiál 
hospodářská -   Kč 

501010 
Spotřeba materiálu  
- spotřební materiál hlavní             67 029,84 Kč  

501100 Spotřeba materiálu - DHIM do 30.000,- Kč             111 350,90 Kč  

501130 Spotřeba DNM do 30.000             17 787,00 Kč  

501200 
Spotřeba materiálu -  
Nákup knih, CD, DVD atd.              11 600,00 Kč  

501300 
Spotřeba materiálu -  
Nákup potravin             28 390,00 Kč  

501400 
Spotřeba materiálu -  
Nákup kancelářských potřeb             28 413,20 Kč  

501500 
Spotřeba materiálu –  
Nákup čisticích prostředků             14 469,50 Kč  

501600 
Spotřeba materiálu –  
Nákup dalśí             17 958,00 Kč  

502, 503 
Spotřeba energie -  
elektrické, plynu, vody (vodné/stočné)             98 014,19 Kč  

504 
Prodané zboží -  
hospodářská činnost (vrácené obaly) 

                             
280,00 Kč  

511 Opravy a udržování                 44 495,90 Kč  

512 Cestovné                165 968,00 Kč  

518 Služby                 926 035,04 Kč  

518010 Ostatní služby - hlavní                  74 521,00 Kč  

518011 Ostatní služby - nízkoprahové                 356 340,00 Kč  

518100 Ostatní služby - pośtovné                   8 016,00 Kč  

518110 Ostatní služby - internet                 22 820,00 Kč  

518120 Ostatní služby - propagační                  22 515,00 Kč  

518130 Ostatní služby - sovz odpadu                   3 285,00 Kč  

518141 Ostatní služby - očkování                   7 259,00 Kč  

518150 Ostatní služby - vstupenky                  21 081,00 Kč  

518151 Ostatní služby - ubytování skupiny                  12 080,00 Kč  

518160 Ostatní služby předplatné                     863,00 Kč  

518180 Ostatní služby - kopírování, vazba                     863,00 Kč  

518200 Ostatní služby - telefony                  86 011,04 Kč  

518300 Ostatní služby - nájem                  83 991,00 Kč  

518310 Ostatní služby - nákup hotových jídel                  14 455,00 Kč  

518400 Ostatní služny - právnické a ekonomické                 121 300,00 Kč  

518500 Ostatní služby - śkolení a kurzy                  67 635,00 Kč  

518600 Ostatní služby - supervize                  18 000,00 Kč  

518910 Ostatní služby - programy                   5 000,00 Kč  

521,524 Osobní náklady               2 945 481,00 Kč  

521000 Mzdové náklady - pracovní poměr               1 639 906,00 Kč  

521100 Mzdové náklady - DPP                 735 816,00 Kč  

524 Zákonné pojiśtění zdravotní a sociální                 557 497,00 Kč  

528000 Ostatní sociální náklady - náhrady za nemoc              12 262,00 Kč  

538 
Ostatní náklady - poplatky bankám, kolky, 
OSA 3 551,00 Kč  

542 Ostatní penále a pokuty -   Kč 

543 Odpis nedobytných pohledávek               2 670,00 Kč  
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549 

Ostatní -   
poj. Odpověd., zák. poj. zaměstnanců, 
stravenky              70 268,00 Kč  

580 Poskytnuté příspěvky               2 000,00 Kč  

    
 
 
VÝNOSY                                                           
4 883 371,80 Kč 
 

 602000 Tržby z prodeje služeb - půjčovné -   Kč 

602100 Tržby z prodeje služeb - spojené s projekty         3 800 659,00 Kč  

604000 Tržby za prodané zboží                 265,00 Kč  

644000 Úroky               5 247,44 Kč  

649000 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlení                   0,36 Kč  

682000 Přijaté dary               3 000,00 Kč  

690000 Provozní dotace ze SR (MPSV)             176 000,00 Kč  

690200 Provozní dotace ze SR (MŚMT)             250 000,00 Kč  

691000 Provozní dotace z ÚSC (Město Bruntál)             312 500,00 Kč  

691100 Provozní dotace Nadace Vodafone ČR   

691200 Provozní dotace z ÚSC (MSK)             210 700,00 Kč  

691600 Provozní dotace NADACE ROZVOJE   

691700 Provozní dotace Statutárního města Opava              75 000,00 Kč  

   Hospodářský výsledek            277 610,23 Kč  
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PARTNEŘI, DONOŘI OPEN HOUSE 
 

ESF ČR, OP LZZ – Individuální projekt kraje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo śkolství 

Moravskoslezský kraj 

Město Bruntál 

Město Opava 

A-Z Financialconzulting, a.s. (Silážní střela – zajiśtění prostor) 

ALFUN, a.s. (Silážní střela – 2.000,-) 

HAVLÍK OPAL, spol. s.r.o. (Silážní střela – věcné dary) 

VRTAL, s.r.o. (Silážní střela – věcné dary) 

Reklamnidilna.eu (Silážní střela – věcné dary) 

www.zubatezaby.cz (Silážní střela – věcné dary) 

Holba (Silážní střela – věcné dary) 

PODĚKOVÁNÍ 

 
Poděkování patří Liborovi Vrbovi za aktivní práci ve sdružení a pomoc vśeho 

druhu, Evě Kadlecové za vedení účetnictví, Evě Růžičkové za vedení mzdového 

účetnictví, Lukáśi Carlosovi Hrubému za supervizi, Standovi Tomanovi  

za spolupráci na preventivních programech, Ladislavu Olejníčkovi za mediální 

podporu sdružení, Pracovníkům NZDM a TP sdružení, Členům základny Občanského 

sdružení OPEN HOUSE, Kolegům a přátelům z pracovní skupiny „NZDM  

a Streetwork Moravskoslezského kraje“, Městu Bruntálu a Opavě za finanční 

podporu a spolupráci, Pracovníkům Probační mediační služby Bruntál  

za spolupráci na výkonu alternativních trestů, Odboru SPOD a kurátorce pro 

mládež v Bruntále, Opavě a Krnově za spolupráci, Vedoucím sociálních odborů 

v Bruntále, Opavě a Krnově, Preventistům kriminality – Mgr. Ś. Śmatelkové (br), 

Mgr. D. Poláśková (op), Ing. O. Válek (kr) Renátce Rychlíkové a Monice Machačové, 

Vlastě Patíkové - komunitního plánování (br-op-kr) Členům pracovních skupin 

komunitního plánování v Bruntále, Opavě a Krnově, Mgr. Jozefu Balážovi – 

romskému poradci, Zařízením PPP Bruntál, o. s. a Citadela – metodické a odborné 

podpoře, Paní ředitelce Mgr. Pavle Pasekové za vstřícnost a spolupráci, 

Metodikům a výchovným poradcům na základních a středních śkolách  

za spolupráci, kolegům a přátelům ze sociálních služeb napříč ČR, ČASu, vśem 

donorům, nadacím a sponzorůma partnerům, a Tomáśi Mazalovi za stylizaci  

a konečnou podobu výroční zprávy.  

Také mockrát děkujeme dobrovolníkům, naśim rodinám, příbuzným, kamarádům  

a dalśím příznivcům za vaśi snahu, podporu, trpělivost, oddanost, dobrou 

náladu, povzbuzení a vtip.  Díky Vám vśem! 
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KONTAKT 

 

Název organizace     OPEN HOUSE 

IČ 
  

706 45 671 

Registrace u MV ČR 
  

VS/1-1/45368/00-R, 30. 11. 2000 

Právní forma 
  

občanské sdružení 

Sídlo organizace 
  

Tř. Dr. E. Beneśe 47, Bruntál 

Telefon 
  

554 713 716 

Bankovní spojení 
  

172657690/0300 

Webová adresa 
  

www.openhousebruntal.cz 

E-mail 
  

info@openhousebruntal.cz 

Statutární zástupce 
 

         Bc. Romana Daněčková 

 

 

 

 

  

http://www.openhousebruntal.cz/
mailto:info@openhousebruntal.cz
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