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Výroční zpráva 2012

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
rok 2012 je definitivně minulostí a s ním i vleklá a studená zima jako synonymum událostí
tohoto roku. Zůstaly po nich pouze vtisknuté stopy podrážek našich terénních pracovníků do
dlažby měst a ozvěny mravenčí práce ve zdech nízkoprahového klubu. Stejné stopy a
našeptávající ozvěny zůstaly v nitrech našich klientů, jako výsledek naší snahy na ně pozitivně
působit. Společné naladění a interakce pro ně postavily most mezi dospíváním a dospělostí,
ukázaly cestu z bludného kruhu ven.
Přestože byl onen rok velmi těžký pro většinu organizací v neziskovém sektoru, přestože nám
v týmu nebylo „hej“, podařilo se nám zajistit a udržet funkčnost našich programů (ne však
v Krnově). Symbolem tohoto roku by pro nás mohla být soudržnost, vytrvalost a společné cíle
v oblasti sociální práce, ikonou skvělý pracovní kolektiv, který trpké nástrahy přestál na
výbornou.
Protože nám nejsou lhostejné osudy lidí v našem okolí, budeme se snažit také v následujících
letech poskytovat kvalitní služby tam, kde nás bude potřeba. Stojí před námi mnoho složitých
úkolů a výzev. V důležitost a potřebnost naší práce věříme a v rámci našich programů budeme
sociální služby poskytovat klientům s profesionálním nasazením. Každý malý úspěch je pro nás
novou motivací do další usilovné práce.
Tímto bychom zároveň chtěli poděkovat všem našim donátorům, státnímu sektoru a nadacím za
finanční podporu, neziskovým organizacím a jednotlivcům za výbornou spolupráci. Bez Vás
všech bychom se prosazovali mnohem obtížněji a my Vám za pomoc velice děkujeme.
Není od věci společně si připomenout, co se v naší organizaci odehrálo v loňském roce. Přejeme
vám příjemné čtení.
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Očima kontaktního pracovníka Jirky Vlčka.

Příběhy dobré praxe
Příběh 1
V roce 2012 na náš klub docházela klientka ve věku 16 let, která zažívala dlouhodobé problémy s autoritami, její
postoj se odrazoval i na vztazích v rodině. Časté konflikty v rodině byly na denním pořádku, dívka dále trpěla
rozdělením rodiny a nezájmem ze strany otce, který si „pořídil“ novou rodinu. Způsob, jak se se situací vyrovnat si
našla v patologickém chování – experimenty s návykovými látkami, nerespektování dohodnutých rodinných
pravidel, útěky z domova, promiskuitní chování a podobně. Postoj k sobě samé zaujímala zejména negativní.
V této době začala navštěvovat naše nízkoprahové zařízení. Při rozhovorech s pracovníkem najednou měla
někoho, kdo jí naslouchá, kdo ji neodsuzuje, nenařizuje, nevnucuje rady. Při revizích sdělovala, že toto je pro ni
skutečně důležité. Postupem času klientka dokázala přijímat i otevřené zpětné vazby pracovníka a uvědomovat si
rizika svých rozhodnutí. Pracovník se snažil posílit pomocí pravidelných rozhovorů sebevědomí této dívky, která
měla občas problém rozlišit, co skutečně chce, a co jsou její neuvážená rozhodnutí. Časem se naučila nést za
své činy následky. V současné době se dívka srovnala, věnuje se studiu střední školy, objevila nové zájmy a
také nové přátele, je schopna se zodpovědně rozhodovat a našla svou vlastní hodnotu a má stanoveny cíle,
kterých chce dosáhnout.
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Příběh 2
Ferdinand (30 let) je dlouholetý uživatel pervitinu. Nikdy si s tím nelámal hlavu. Přestože byl v pravidelném
kontaktu se streetworkerem, užíval drogy v hojné míře a ještě dodával sterilní injekční materiál i dalším
uživatelům. Ferdinand si našel přítelkyni Adalbertu (19 let), která také užívala pervitin. Oba si žili svůj společný
život narkomanů. Jenomže Adalberta přišla do jiného stavu. „Co teď s tím? Co budeme dělat? Vždyť oba
fetujeme! Nemáme stálé bydlení, tohle nezvládneme,“ byly první reakce při společném setkání. „Uklidníme se a
celou situaci si rozebereme krok za krokem, určitě najdeme nějaké řešení,“ byl bezprostřední postoj
streetworkera. Společně jsme začali hledat možnosti a cesty, jak tuto výraznou životní změnu ustát a pozitivně
řešit.
Ferdinand měl naštěstí práci, k tomu se mu podařilo sehnat přijatelný podnájem s několikaletou perspektivou
bezpečného zázemí. Přestože oba své užívání před okolím úzkostlivě tajili, podařilo se mi je přesvědčit, aby tuto
skutečnost řekli svému gynekologovi, jenž jako odborník může pro vývoj dítěte zvolit nejvhodnější průběh
těhotenství. Stalo se. Gynekolog přiměl oba nastávající rodiče ke spolupráci, oba pravidelně a překvapivě vzorně
jezdili na veškerá vyšetření i genetiku do Olomouce. Dalším problémem bylo přesvědčit uživatelku, aby se
(minimálně na dobu těhotenství) vzdala své bílé chemické kratochvíle - pervitinu. Z počátku si to neuměla
představit, ale postupně podléhala nenásilnému a autentickému tlaku informací ze strany gynekologa,
streetworkera i přítele Ferdinanda. Dávky pervitinu snížila postupně z 1gr. denně na 0,2 gr. co 3 dny. Také
Ferdinand se činil. V práci si přidal přesčasy, aby vydělal peníze na vybavení. Postupně koupili kočárek, postýlku
a další vybavení. Aby podpořil snažení Adalberty, také omezil své užívání a co je důležité, výrazně omezil kontakt
s komunitou uživatelů drog a volný čas trávil povětšinou s nastávající prvorodičkou.
Jak tenhle příběh skončí, to zatím nevíme. V tuto chvíli, kdy tento materiál čtete, už by měl být další nový človíček
na světě. Držte mu palce při jeho cestě životem.

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
nadšenců 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 zkušebna, 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
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 službách. Registračně rozdělujeme služby 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 rok tříleté finanční stabilizace, rozšiřujeme tým, věnujeme se zvýšení 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 rozšíření působnosti organizace do dalších 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 školách.

2011

Stabilizace poskytovaných služeb a klientely, stabilizace pracovního tým, který je úžasný, dobré finanční
zajištění, prostě taková pohodička 

2012
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… čtete právě zde.

Veřejný závazek organizace
Je
dobrovolným,
nezávislým,
nepolitickým
a
neziskovým
sdružení,
fyzických
a právnických osob. Vzniká jako aktivní reakce občanů na špatnou 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 širokou 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
špatnou
pracovní,
kulturní
a informační situaci v regionu. Poslání je zajišťováno poskytováním sociálních služeb cílovým skupinám,
vytvářením komplexní podpory zmírňující rizika jejich sociálního vyloučení a podporou vedoucí ke zlepšení jejich
životní 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 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 všechny věkové kategorie. Podpora činnosti mladých
začínajících umělců. Nabídka pracovní možnosti v souladu se stanovami společnosti.
Organizační struktura:

OPEN HOUSE

Další projekty

Sociální dlužby

OPEN STREET
Dlouhá

OPEN STREET
Bruntál

OPEN STREET
Opava

SDP OPEN HOUSE
(5144453)

SDP Bruntál

Preventivní
programy

ICM Bruntál

SDP Opava
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NZDM OPEN HOUSE
Bruntál

OPEN STREET
(5923005)
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NZDM OPEN HOUSE
(8846615)

Organizace v roce 2012:
 Markéta Brziaková pokračuje ve funkci koordinátorky pracovní skupiny NZDM Moravskoslezského kraje,
stala se manažerkou pracovní skupiny děti, mládež a rodina a také členkou skupiny Komunitního plánovaní
sociálních služeb města Bruntál – jmenována do funkce starostou obce. Je také členkou komise Sociálně
právní ochrany dětí a mládeže (SPOD) Bruntál.
 Lucie Paráková, zvolena do funkce zástupkyně koordinátora pracovní skupiny streetwork
Moravskoslezského. kraje a nastupuje na místo vedoucí NZDM a TP Bruntál za Markétu Brziakovou, která
nastupuje na mateřskou a rodičovskou dovolenou.
 Proběhl rozvojový audit ČAS – kontrola kvality u program NZDM OPEN HOUSE Bruntál, kterou jsme
úspěšně obhájili s výsledkem 80 %.
 Získaly jsme certifikát RVKPP pro sociální službu Služby drogové prevence OPEN HOUSE.
 Ukončení terénní práce v Krnově z finančních důvodů.
 Na začátku roku došlo z důvodu nedostatku finančních prostředku k propuštění 60% zaměstnanců, kteří i
nadále zůstali s organizací v kontaktu.
Další informace o organizaci:
 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 „Menšiny jak
v městě Bruntál, Opava,
 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 pracovní skupiny.,
 Členství v České asociaci streetwork (ČAS) od roku 2003,
 Přidružené členství v Asociaci Informačních center pro mládež v České republice od roku 2006.,
 Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality, naplňujeme standardy kvality (ČAS), 2007, 2012.
Vize organizace pro rok 2013:
Bruntál
 Zachování klientely v programu SDP při změně terénního pracovníka a také se zaměřit na uzavřenou
drogovou scénu, sledovat jevy alkoholové a gamblingové závislosti u osob v Bruntále.
 Zajistit službu SDP i mimo Bruntál.
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Opava
 Zajistit potřebnou finanční podporu služby.
 Rozšířit povědomí o poskytovaných službách v řadách odborných institucí u služby SDP a také informování
veřejnosti o terénních formách programu.
 Práce na motivaci klientů programu SDP vyplňovat INCOME dotazníky, rovněž také k abstinenci a případné
léčbě.
 Ve spolupráci s PČR monitorovat problémové lokality a sběr použitých stříkaček.
 Rozšířit časový rozsah poskytování terénního programu OPEN STREET a personálně posílit tým o dalšího
pracovníka.
 V rámci programu OPEN STREET navázat spolupráci s terénními programy v blízkých městech a uspořádat
sportovní turnaje.
 V rámci komunitního plánování se zapojit do společných aktivit zaměřených na rozvoj práce s romskou
mládeží.

Činnosti organizace

NZDM OPEN HOUSE BRUNTÁL
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:
Pracovní úvazky:

Působnost ve městě Bruntál

8846615
tř. Dr. E. Beneše 47, BRUNTÁL
0,93

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 2012:
Počet kontaktů:
1797
Počet kontaktní práce:
2180
Počet intervencí:
508 z toho 334 individuálních a 174 skupinových
Počet klientů:
85 z toho 30 nových
Počet otevíracích dní:
186
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Pořádané akce:
 Týden pro nízkoprahy – 25. 9. – 27. 9. 2012.
 „Čepujeme proti násilí a drogám“ – akce proběhla v klubu Afrika Pub, určená byla pro širokou i odbornou
veřejnost a klienty, čepovalo se nealkoholické pivo a buchta ala perník (pečený). Akci podpořilo cca 50
návštěvníků. Na závěr vystoupil divadelní soubor Záplata, kterým ještě jednou děkujeme. Poděkování patří
také Petru Gottlicherovi za poskytnutí prostor klubu Africa Pub.
 „Jdeme do kina“ – akce byla určena pro cílovou skupinu OPEN HOUSE a jednalo se o motivaci dětí ke
spolupráci prostřednictvím netradičního zážitku, který byl zároveň odměnou za předešlou spolupráci. Akce
byla financována z projektu Moravskoslezského kraje.
 „OPEN FEST“ – 24. 11. 2012 Tradiční akce určená široké veřejnosti. Za symbolické vstupné skvělá hudební
přehlídka. Děkujeme Petru Gottlicherovi za poskytnutí zázemí klubu Africa Pub.
 Skupinové aktivity, preventivní programy, podporující komunikační dovednosti
 Sportovní, kulturní a zájmové akce
 Plaveme s Opíkem
 Výjezdové akce: Výlet na hrad Sovinec - proběhl 27. 10. 2012, Výlet do Dolu Michal a ZOO Ostrava - se
konal 2. 5. 2012, Výlet na zámek v Hradci nad Moravicí - se konal 21. 10. 2012.
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Shrnutí za rok 2012:
Rok 2012 byl velmi náročný pro všechny pracovníky OPEN HOUSE. Hned v počátku roku 2012 byli propuštěni
čtyři stálí zaměstnanci z důvodů nedostatečného financování. Fungování NZDM bylo omezeno. Někteří
pracovníci pomáhali dobrovolnou činností udržet kontakt s klienty. I tak docházelo k omezování služeb. V období
čtvrtého měsíce roku 2012 se situace zlepšila a dva pracovníci se mohli vrátit zpět. V tomto omezeném počtu
NZDM fungovalo a situace neměla přímý dopad na klienty. Realizovalo se spoustu akcí a výletů, v NZDM se
řešila zejména témata z oblastí partnerských vztahů, zaměstnanosti a experimentování s návykovými látkami.
Dále probíhala prevence páchání drobné trestné činnosti, promiskuity a pasivního trávení volného času. Na
sklonku roku 2012 také došlo ke změnám personálním. Vedoucí programů NZDM a OPEN STREET Bruntál
Markéta Brziaková nastoupila na mateřskou dovolenou a touto cestou jí přejeme hodně radosti.

OPEN STREET Dlouhá (terénní forma NZDM)
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:
Pracovní úvazky:

8846615
tř. Dr. E. Beneše 47, BRUNTÁL
0,75

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 další kontakt s cílovou skupinou.
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2012:
Počet kontaktů:
2045
Počet kontaktní práce:
2559
Počet intervencí:
621 z toho 152 individuálních a 469 skupinových
Počet klientů:
83 z toho nových 33
Počet otevíracích dní:
182
Shrnutí za rok 2012:
V programu OPEN STREET Dlouhá jsme v roce 2012 vstoupili do individuálního projektu MSK a práce v této
lokalitě nabrala nových rozměrů. Podařilo se navázat dlouhodobé pevné vztahy s klienty i s rodiči. Realizovaly se
pro starší i mladší cílovou skupinu různé výlety, akce, soutěže a jiné strukturované volnočasové aktivity. Se starší
cílovou skupinou probíhaly preventivní programy, vycházky do okolí a také individuální rozhovory s motivačním
podtextem. Celkově klienti řešili témata nerespektování autorit, nejistota, hledání sebe sama, snaha prosadit se,
začlenit se, získat úctu a obdiv jak u vrstevníků a podobně. S mladší cílovou skupinou probíhalo pravidelné
doučování, děti se účastnily vědomostních kvízů, arteterapie, pohybových i talentových soutěží a v neposlední
řadě jsme pracovali s prevencí agresivity. Za odměnu se děti mohly zúčastnit návštěv kulturních a sportovních
zařízení a dalších aktivit. V dalším roce tedy chceme úspěšně navázat na další spolupráci jak s klienty, tak rodiči.
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Pořádané akce:
 „Jdeme do kina“ – akce byla určena pro cílovou skupinu OPEN HOUSE a jednalo se o motivaci dětí ke
spolupráci prostřednictvím netradičního zážitku, který byl zároveň odměnou za předešlou spolupráci. Akce
byla financována z projektu Moravskoslezského kraje.
 Den Romů proběhl 10. 4. 2012 v lokalitě Dlouhé ulice, pro děti byla připravena soutěžní stanoviště vzdělávací
a sportovní, za jejichž splnění děti získaly balíček sladkostí.
 „Správný klient“ - tato akce proběhla 25. 9. 2012 v rámci týdne pro nízkoprahy jako vzdělávací aktivita pro
klienty, kteří se mohli sami přesvědčit, jak znají pracovníky a jejich práci.
 Výjezdové akce:
Výlet na hrad Sovinec - proběhl 27. 10. 2012., Výlet do Dolu Michal a ZOO Ostrava - se konal 2. 5. 2012.,
Výlet na zámek v Hradci nad Moravicí - se konal 21. 10. 2012.

OPEN STREET Bruntál
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:
Pracovní úvazky:

5923005
tř. Dr. E. Beneše 47, 792 01 BRUNTÁL
1,22

Poslání služby:
OPEN STREET Bruntál pomáhá dětem a mladým
se
nacházejí
na
území
města
Bruntálu,
a překážky formou terénních sociálních služeb.

lidem ve
zvládat

věku 12
obtížné

– 20 let, které
životní
situace

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou děti a mládež vyskytující se na území města Bruntálu ve 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 další kontakt s cílovou skupinou.
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2012:
Počet kontaktů:
397
Počet kontaktní práce:
103
Počet intervencí:
133
Počet klientů:
63 z toho nových 32
Počet otevíracích dní:
32
Shrnutí za rok 2012:
Program OPEN STREET Bruntál probíhal v roce 2012 pravidelně ve dnech úterý a čtvrtek, během kterých
pracovníci navštěvovali různé lokality v Bruntále a monitorovali situaci mládeže v Bruntálských ulicích. S klienty
tohoto programu taktéž probíhaly vycházky a výlety, cílová skupina se účastnila preventivních programů a
pracovníci s nimi projednávali témata prevence rizikového chování, experimentování s návykovými látkami a
pasivního trávení volného času. Dále situačními intervencemi pracovníci reagovali na potencionálně nebezpečné
situace pro mladé lidi, se kterými se bez obav pracovníkům svěřují a pracovníci pomocí zpětné vazby a
pojmenováním rizik se situací souvisejících dávají klientům prostor pro rozhodnutí a podporují také odpovědnost
za jejich rozhodnutí. V novém roce je naším cílem udržet již navázané vztahy a také oslovit další zájemce o
službu s širokou nabídkou volnočasových aktivit a zejména sociálních služeb.
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Pořádané akce:
 Týden pro nízkoprahy – 25. 9. – 27. 9. 2012.
 „Čepujeme proti násilí a drogám“ – 27. 9. 2012. Akce proběhla v klubu Afrika Pub, určená byla pro širokou
i odbornou veřejnost a klienty, čepovalo se nealkoholické pivo a buchta ala perník (pečený). Akci podpořilo
cca 50 návštěvníků. Na závěr vystoupil divadelní soubor Záplata, kterým ještě jednou děkujeme. Poděkování
patří také Petru Gottlicherovi za poskytnutí prostor klubu Africa Pub.
 „Jdeme do kina“ – 26. 9. 2012. Akce byla určena pro cílovou skupinu OPEN HOUSE a jednalo se o motivaci
dětí ke spolupráci prostřednictvím netradičního zážitku, který byl zároveň odměnou za předešlou spolupráci.
Akce byla financována z projektu Moravskoslezského kraje.

Služby drogové prevence Bruntál (SDP Bruntál)
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:
Pracovní úvazky:

5144453
tř. Dr. E. Beneše 47, BRUNTÁL
0,65 + pracovníci na 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 větší odpovědnosti za své chování, tj. minimalizace
zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním návykových látek, abstinence od návykových látek jako
další varianta budoucího života. Terénní pracovníci poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a
poradenství s cílem zlepšit 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.
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2012:
Počet kontaktů
915
Počet intervencí:
228
Počet klientů:
81 (21 nových)
Počet otevíracích dní:
101
Počet vydaných inj. stříkaček
7920

Stránka

Pořádané akce:
 Prezentace pro odbornou a laickou veřejnost „Čepujeme proti násilí a drogám“,
 Prezentace pro školy „Vstupte prosím“,
 Prezentace pro veřejnost „Den zdraví“,
 Přednáška pro obecní úřad „Komunikace s intoxikovaným klientem“.
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Shrnutí za rok 2012:
Cílová skupina se nám jeví v horizontu posledního roku jako stabilní, s potvrzenou zajímavostí úspěšného
párování potřeb příjemců služby s nabídkou SDP Bruntál.
Zásadním a klíčovým mechanismem pro navazování a pokračování terénní práce v přímém kontaktu bylo téma
důvěrného vztahu. Kontakt byl navazován citlivě, aby nevzbuzoval stavy, které podporují podezírání a ohrožení
zejména prozrazení injekčního užívání. To znamenalo dodržování pokud možno naprosto anonymního a
diskrétního kontaktu.
Z hlediska témat, které se odehrávaly při rozhovorech s příjemci služeb lze rozdělit setkání na několik témat. V
rámci témat zdravotních se témata rozhovorů týkaly následujících okruhů: bezpečné aplikace a užívání.
V rámci sociálních témat byl okruh poměrně široký.
Nejvíce se témata týkaly okruhu volného času a to zejména “nudím se”, jak trávím svůj volný čas. Druhé
nejčastější téma se týkalo zaměstnání a to buď chci pracovat, nechci pracovat, mám práci či spíše nemám práci.
Třetím nejčastějším tématem rozhovorů byla komunita přátel, nepřátel, kamarádů, známých a vztahů uvnitř
těchto komunit a společenství. Ve výčtu témat dále máme téma rodiny, já a sebereflexe, škola, bydlení, životní
cíle, právo, situační ohrožení, konfliktu se zákonem a abstinence.
Vzhledem k cílové skupině by se mohlo zdát, že na prvních místech bude figurovat téma závislosti a na to
poradenství jak tuto závislost řešit. Opak se však stává pravdou. Naši příjemci se nejčastěji v kontaktu baví o
volném čase, práci a zaměstnání a o přátelích. Toto zjištění nejenže potvrzuje, že zaměření na cílovou skupinu
osob, které nevnímají svoje rizikové chování, je správné, ale zároveň umožňuje diskutovat nad strategií jak
směřovat služby směrem k dalším příjemcům.
V poslední třetině roku zaznamenáváme až jedenkrát krát více výdeje zdravotního materiálu mezi uživatele
služby. Tento jev si vysledujeme jako odezvu na zastabilizování celého mechanismu poptávky a nabídky služby,
nebo zvýšení intenzity užívání drog u uživatelů.

Působnost ve městě Opava

OPEN STREET Opava
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:
Pracovní úvazky:

5923005
Horní náměstí 49, 746 01 Opava
0,1 + 2 pracovníci na 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 řešení 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 za rok 2012:
Počet kontaktů:
712
Počet intervencí:
53
Počet klientů:
89 z toho 35 nových
Počet otevíracích dní:
101
Shrnutí za rok 2012:
Vzhledem k minimálnímu finančnímu zajištění služby byl program poskytován v omezeném rozsahu, nebylo
možné organizovat akce většího formátu vyžadující náročnější organizační i finanční zajištění.
Proto se program v letošním roce zaměřil především na udržení kontaktu s cílovou skupinou a na rozvoj
sportovních aktivit. Terénní pracovník s klienty využíval nově rekonstruovaných sportovišť, proto probíhaly
sportovní aktivity zejména na sídlištích v Kateřinkách. Intervence s uživateli služby se týkaly tím pádem nejčastěji
témat vztahů mezi vrstevníky, v menší míře školy, zaměstnání a zneužívání alkoholu a drog. Tato situace se
výrazně promítla i do počtu intervencí, neboť v průběhu sportovních aktivit není taková možnost otevírat a
diskutovat různá témata. Byla však navázána spolupráce s některými rodiči klientů, kteří se o práci s dětmi
zajímali, vstupovali do kontaktu s pracovníkem, zapojovali se do sportovních aktivit, kladně hodnotili význam
terénního programu. V zimním období byly realizovány sportovní aktivity s klienty v tělocvičně na ZŠ Edvarda
Beneše v Kateřinkách. Počet klientů programu zůstal zachován, struktura klientely se změnila, služeb programu
využilo 35 nových klientů, výrazně převažují chlapci ve věku12 – 18 let.
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Pořádané akce:
 “Den sociálních služeb města Opavy” – prezentace služby pro veřejnost
 „Turnaj v malé kopané“ – akce proběhla ve spolupráci s o. s. ELIM OPAVA a Vesničkou soužití Ostrava
 „Sportovní aktivity“ – celoročně pravidelné sportovní turnaje (jednou týdně), v zimním období aktivity
přesunuty do tělocvičny.

Služby drogové prevence Opava (SDP Opava)
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:
Pracovní úvazky:

5144453
Horní náměstí 49, 746 01 Opava
0,1 + pracovník na 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 větší odpovědnosti za své chování, tj. minimalizace
zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním návykových látek, abstinence od návykových látek jako
další varianta budoucího života. Terénní pracovníci poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a
poradenství s cílem zlepšit 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.
Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2012:
Počet kontaktů:
585
Počet intervencí:
53
Počet klientů:
107 z toho 56 nových
Počet otevíracích dní:
147
Počet vydaných inj. stříkaček
3578
Shrnutí za rok 2012:
Vzhledem k rozšíření 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 zhoršující 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. Zvyšuje 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. V září proběhlo místní šetření k získání
certifikátu RVKPP, vydáno rozhodnutí o udělení certifikace na jeden rok.
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Pořádané akce:
 “Den sociálních služeb města Opavy” – prezentace služby pro veřejnost
 Beseda v nízkoprahovém klubu Magnet – představení služby, diskuse na téma mládež a drogy

Další činnosti organizace

Preventivní programy v rámci ZŠ a SŠ
V roce 2012 probíhali na bruntálských základních a středních školách programy primární a sekundární
prevence. Vzhledem k neutěšené finanční situaci napříč sociálními službami, byl počet realizovaných
programů mnohem nižší než v předešlých letech, protože jednoduše chyběly lidské zdroje na jejich
uskutečnění. Přesto se však podařilo, i vzhledem k ochotě jednotlivých škol finančně přispět, několik
preventivních programů vykonat. Preventivní programy byly již tradičně realizovány na III. ZŠ, dále pak
na I. ZŠ a Obchodní akademii a zemědělské škole. Dále jsme úspěšně uskutečnili dva adaptační
pobyty, a to pro žáky 6. Třídy ze školy Cihelní (III. ZŠ) a studenty 1. Ročníků Obchodní akademie a
zemědělské školy.

Počet žáků/tříd

Počet hodin

Vztahy ve školním prostředí, sociometrie třídy

38/2

4

Závislosti – konopné drogy

88/4

8

Poruchy přijmu potravy

40/2

4

Adaptační pobyt

88/4

32

254/12

48

Celkem
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Statistická tabulka preventivních programů realizovaných na bruntálských ZŠ a SŠ

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). Starším 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 výše uvedených oblastí pro děti, mládež, rodiče,
pedagogy, vedoucí dětských a mládežnických 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, brožury, plakáty, tematická knihovna,
Poradenství a asistence zájemcům o získání informací a o poradenství pracovníkem zajišťujícím službu,
zajištěním konzultace s příslušným odborníkem na požadovanou tématiku, zprostředkováním kontaktů na jiná
odborná speciální pracoviště, projektové poradenství – odborná pomoc při přípravě projektů
pro grantové žádosti, Veřejný přístup k internetu (5 internetových veřejných terminálů).

Akce v ICM
29
0
21
34
14
29
14
26
144
49
47
29
436

Web – unikátní
přístupy
326
316
301
242
289
301
292
335
353
390
395
356
3896

Akce v ICM ´= počet účastníků na akci, nikoli počet akcí.

E- mail

Telefon

1
2
1
0
0
0
1
2
1
0
1
1
10

2
3
0
1
2
1
5
3
2
2
1
3
25
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Statistické data:
Fyzické osoby v
2012
ICM
Leden
38
Únor
22
Březen
35
Duben
48
Květen
40
Červen
17
červenec
22
Srpen
25
Září
32
Říjen
35
listopad
46
prosinec
55
Celkem
415
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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.

Programy, akce pro veřejnost:
 „Silážní střela“ - legendární 11. ročník závodu, zmiňovaný v Comebacku se konal 17. 6. 2012 s účastí 96
soutěžících, kteří si vyběhli 264 schodů Bruntálského Sila.
 „Týden pro nízkoprahy“ – 25. 9. – 27. 9. 2012. Zaštiťuje Česká asociace streetwork a probíhá napříč ČR.
OPEN HOUSE v rámci týdne uspořádal 3 akce.
 „Čepujeme proti násilí a drogám“ – 27. 9. 2012. Akce proběhla v klubu Afrika Pub, určená byla pro širokou
i odbornou veřejnost a klienty, čepovalo se nealkoholické pivo a buchta ala perník (pečený). Akci podpořilo
cca 50 návštěvníků. Na závěr vystoupil divadelní soubor Záplata, kterým ještě jednou děkujeme. Poděkování
patří také Petru Gottlicherovi za poskytnutí prostor klubu Africa Pub.
 „OPEN FEST“ – 24. 11. 2012. Tradiční akce určená široké veřejnosti. Za symbolické vstupné skvělá hudební
přehlídka. Děkujeme Petru Gottlicherovi za poskytnutí zázemí klubu Africa Pub.
 Spoluúčast na akcích:
Dny města Horní Benešov 23. 6. 2012
Den země v parku 20. 4. 2012
Den sociálních služeb 22. 9. 2012
Fotbalový turnaj v Tomotei – účast s klienty OH 29. 8. 2012
Vstupte prosím 29. 11. 2012

Napsali o nás ….
V novinách:
 Infoportaly.cz - Open House oslavil Mezinárodní Den Romů s dětmi
 Infoportaly.cz - Noc v Open House přilákala na netradiční zábavu 20. 04. 2012
 OPEN HOUSE - Terénní programy - informační zpravodaj města Opavy Hláska
Na webu:
 Deník.cz - Romana Daněčková: Střelu za pomoci dobrovolníků udržíme
 Deník.cz - Zájemci se ještě mohou přihlásit do závodu Silážní střela
 http://www.infoportaly.cz/bruntalsko/bruntal/11137-open-house-oslavil-mezinarodni-den-romu-s-detmi
 http://www.infoportaly.cz/bruntalsko/bruntal/11221-noc-v-open-house-prilakala-na-netradicni-zabavu
 http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/romana-daneckova-strelu-za-pomoci-dobrovolniku-udrzime20120401.html
 http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/zajemci-se-jeste-mohou-prihlasit-do-zavodu-silazni-strela20120615.html
 Čepujeme proti násilí a drogám Polar TV
Reportáže:
 Infoportaly.cz: Open House oslavil Mezinárodní Den Romů s dětmi
 Infoportaly.cz: Noc v Open House přilákala na netradiční zábavu 20. 04. 2012
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Vzdělávání pracovníků v 2012
 Základy nízkoprahových služeb - poslední setkání, realizoval ČAS, 230 hodin
 Romský svět – realizoval ČAS, 16 hodin
 Poradenské dovednosti – realizovaly Podané ruce – IES, 16 hodin
 Krizová intervence v praxi – realizovaly Podané ruce – IES, 20 hodin
 Terénní sociální práce ve vyloučených romských lokalitách - realizoval Romodrom , 20 hodin
 Letní škola Harm Reduction- realizoval Sananim, 24 hodin

Spolupráce

V městě Bruntál probíhá spolupráce s:
 MěU Bruntál : sociální odbor, rómský poradce, odbor kanceláře tajemníka, PMS
 PPP Bruntál, o.s. Citadela
 Středisko volného času Bruntál
 Slezská Diakonie
 NICM a AICM
 Policie ČR
 Spolupráce v oblasti prevence – Ladislav Olejníček a Karel Soukup
 Základní školy, střední školy a střední školy ve městě a blízkém okolí
Ve městě Opava probíhá spolupráce s:
 MěU Opava: sociální odbor, odbor školství, manažer prevence kriminality
 MěU Vítkov
 Kontaktní a Krizové centrum Pod slunečníkem Opava
 ELIM OPAVA, o. s.
 EUROTOPIE Opava, o. p. s.
 Azylový dům Opava
 Probační a mediační služba
 Policie ČR
 Základní školy, střední školy a střední odborná učiliště ve městě a blízkém okolí.
Organizace OPEN HOUSE aktivně spolupracuje také s:
 Českou asociací streetwork (ČAS)
 Pracovními skupinami MSK
 Komunitním plánováním v městech působnosti organizace
 Supervizory programů

Členská základna sdružení OPEN HOUSE
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Bc. Romana Daněčková
Mgr. Libor Vrba
Mgr. Marcela Kročilová
Vít Hrabáček
Mgr. Stanislav Toman
Kateřina Olejníčková
Bc. Adéla Češková
Michaela Stiskalová
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Člen výboru, předseda sdružení
Člen výboru, jednatel sdružení
Člen výboru
Člen občanského sdružení
Člen občanského sdružení
Člen občanského sdružení, revizor
Člen občanského sdružení
Člen občanského sdružení

Finanční rozvaha OPEN HOUSE 2012
OPEN HOUSE
792 01 Bruntál, Tř. E. Beneše 47
Rozvaha za období

IČ: 70645671

účetní rok 2012

AKTIVA
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
112
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
31,33
Krátkodobé pohledávky
21,23
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

901 500,25 Kč

PASIVA
Vlastní kapitál

901 500,25 Kč
536 949,84 Kč

932
931
Cizí zdroje

32,33,34

Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fond, fondy ze zisku
Výsledky hospodaření minulých let
Výsledky hospodaření běžného účtu
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci

Časové rozlišení

834 981,25 Kč
- Kč
86 797,00 Kč
748 184,25 Kč
66 519,00 Kč

536 949,84 Kč
- Kč
307 423,05 Kč

290 184,05 Kč
17 239,00 Kč
57 127,36 Kč
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Zpracovala: Eva Kadlecová
V Bruntále dne 25. 3. 2013

NÁKLADY
501
Spotřeba materiálu
501000 Spotřeba materiálu - spotřební materiál hospodářská
501010 Spotřeba materiálu - spotřební materiál hlavní
501100 Spotřeba materiálu - DHIM do 30.000,- Kč
501130 Spotřeba DNM do 30.000
501200 Spotřeba materiálu - Nákup knih, CD, DVD atd.
501300 Spotřeba materiálu - Nákup potravin
501400 Spotřeba materiálu - Nákup kancelářských potřeb
501500 Spotřeba materiálu - Nákup čistících prostředků
501600 Spotřeba materiálu - Nákup ošatného
502,503 Spotřeba energie - elektrické, plynu, vody (vodné/stočné)
504
Prodané zboží - hospodářská činnost (vrácené obaly)
511
Opravy a udržování
512
Cestovné
518
Služby
518010 Ostatní služby - hlavní
518011 Ostatní služby - nízkoprahové
518100 Ostatní služby - poštovné
518110 Ostatní služby - internet
518120 Ostatní služby - propagační
518130 Ostatní služby - sovz odpadu
518141 Ostatní služby - očkování
518150 Ostatní služby - vstupenky
518151 Ostatní služby - ubytování skupiny
518160 Ostatní služby předplatné
518180 Ostatní služby - kopírování, vazba
518200 Ostatní služby - telefony
518300 Ostatní služby - nájem
518310 Ostatní služby - nákup hotových jídel
518400 Ostatní služny - právnické a ekonomické
518500 Ostatní služby - školení a kurzy
518600 Ostatní služby - supervize
518900 Ostatní služby - doména
521,524 Osobní náklady
521000 Mzdové náklady - pracovní poměr
521100 Mzdové náklady - DPP
524
Zákonné pojištění zdravotní a sociální
528000 Ostatní sociální náklady - náhrady za nemoc
538
Ostatní náklady - poplatky bankám, kolky, OSA
542
Ostatní penále a pokuty
544
Úroky
549
Ostatní - poj. Odpověd., zák.poj.zaměstnanců, stravenky
580
Poskytnuté příspěvky

účetní rok 2012
2 750 452,89 Kč
177 809,80 Kč
- Kč
84 546,00 Kč
48 859,80 Kč
- Kč
4 656,00 Kč
2 959,00 Kč
23 186,00 Kč
8 825,00 Kč
4 778,00 Kč
134 108,19 Kč
- Kč
20 314,20 Kč
134 944,00 Kč
483 740,70 Kč
51 491,00 Kč
- Kč
5 137,00 Kč
26 376,00 Kč
18 011,00 Kč
2 927,00 Kč
3 200,00 Kč
24 669,00 Kč
676,00 Kč
423,00 Kč
79 119,56 Kč
78 216,14 Kč
6 551,00 Kč
128 530,00 Kč
26 915,00 Kč
30 000,00 Kč
1 499,00 Kč
1 772 848,00 Kč
980 813,00 Kč
456 760,00 Kč
333 484,00 Kč
1 791,00 Kč
3 247,00 Kč
1 022,00 Kč
1 928,00 Kč
15 991,00 Kč
4 500,00 Kč
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Výsledovka

IČ: 70645671

Stránka

OPEN HOUSE
792 01 Bruntál, Tř. E. Beneše 47

258 300,00 Kč
200 000,00 Kč
0,- Kč
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Hospodářský výsledek

2 750 452,89 Kč
3 540,00 Kč
482 804,00 Kč
0, 00 Kč
3 977,67 Kč
63 686,47 Kč
15,75 Kč
2 000,00 Kč
1 448 000,00 Kč
0,00 Kč
288 129,00 Kč
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VÝNOSY
602000 Tržby z prodeje služeb - půjčovné
602100 Tržby z prodeje služeb - spojené s projekty
604000 Tržby za prodané zboží
644000 Úroky
548000 Zúčtování fondů - zisk z minulých let
649000 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlení
682000 Přijaté dary
690000 Provozní dotace ze SR (MPSV)
690200 Provozní dotace ze SR (MŠMT)
691000 Provozní dotace z ÚSC (Město Bruntál)
691100 Provozní dotace Nadace Vodafone ČR
691200 Provozní dotace z ÚSC (MSK)
691700 Provozní dotace Statutárního města Opava

Poděkování
Poděkování patří Liborovi Vrbovi a Marcele Kročilové za Opíkovského ducha
Evě Kadlecové a Evě Růžičkové za vedení účetnictví,
Lukáši Carlosovi Hrubému za supervizi,
Standovi Tomanovi za oborovou podporu,
Ladislavu Olejníčkovi a Karlu Soukopovi za mediální podporu sdružení,
Pracovníkům NZDM a TP sdružení,
Členům základny sdružení OPEN HOUSE, Kolegům a přátelům z pracovní skupiny „NZDM a Streetwork
Moravskoslezského kraje“,
Městu Bruntálu a Opavě za finanční podporu a spolupráci,
Odboru SPOD a kurátorce pro mládež v Bruntále a Opavě za spolupráci,
Vedoucím sociálních odborů v Bruntále a Opavě
Preventistům kriminality – Mgr.Š. Šmatelkové, poté Veronice Žákové (Br), D. Poláškové (Op), Ing. O. Válkovi
(Kr)
Renátce Rychlíkové a Monice Macháčové- komunitního plánování (Br, Op)
Členům pracovních skupin komunitního plánování v Bruntále a Opavě,
Mgr. Jozefu Balážovi – romskému poradci,
Zařízením PPP Bruntál, o. s. a Citadela – za metodickou a odbornou podporu,
Metodikům a výchovným poradcům na základních a středních školách za spolupráci,
Kolegům a přátelům ze sociálních služeb napříč ČR, ČASu,
všem donorům, nadacím a sponzorům a partnerům a všem dalším podporovatelům
a xxxx za stylizaci a konečnou podobu výroční zprávy.
Také mockrát děkujeme dobrovolníkům, našim rodinám, příbuzným, kamarádům a dalším příznivcům za vaši
snahu, podporu, trpělivost, oddanost, dobrou náladu, povzbuzení a vtip a podporu zejména duševní.
Díky Vám všem!
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Kontakt
Název organizace
IČ

OPEN HOUSE
706 45 671

Registrace u MV ČR
Právní forma
Sídlo organizace
Telefon
Bankovní spojení
Webová adresa

VS/1-1/45368/00-R, 30. 11. 2000
občanské sdružení
Tř. Dr. E. Beneše 47, Bruntál
554 713 716
172657690/0300
www.openhousebruntal.cz

E-mail

openhouse@seznam.cz

Statutární zástupce

Bc. Romana Daněčková

Partneři, donoři organizace
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ESF ČR, OP LZZ – Individuální projekt kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství
Moravskoslezský kraj
Město Bruntál
Město Opava
A-Z Financialconzulting, a.s. (Silážní střela – zajištění 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)
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