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ÚVOD 
Vážení čtenáři, Vážení podporovatelé, Vážení přátelé, klienti, příznivci, lidé … 
 
Rok 2013 byl rokem dobrým. Po černém roce 2012 se nám podařilo stabilizovat a posílit pracovní tým, 
pracujme v počtu, které už není tak stresující a vyčerpávající. Všichni máme dobrou náladu, máme se rádi, 
držíme spolu a jsme skvělí lidé ☺ 
 
Máme první možnost se maximálně věnovat práci na Dlouhé ulici. Přesvědčujeme se, že práce právě tam 
musím být intenzivní a pravidelná, když se jen trochu poleví, je to znát a jakoby musíte začít od začátku. 
Přidali jsme zde na kvantitě a intenzitě a vrátilo se nám to ve výsledcích a kvalitě práce. Práce s dětmi a 
mládeží je v lokalitě opravdu nádherná, když jste poctiví, vidíte velké výsledky, zlepšují se vztahy, děti mají 
motivaci spolupracovat, pronikáte více do atmosféry jednotlivých rodin i lokality jako celku. 
 
Rovněž posilujeme a zintenzivňujeme práci v terénu v celém Bruntále. Během tohoto roku s příchodem nového 
a staronového pracovníka se začíná rýsovat opravdu kvalitní terénní tým. 
 
V NZDM na baráčku připravujeme vše potřebné na stěhování z důvodu plánované rekonstrukce. Do konce 
roku, však kvůli prodlevám se zahájením projektu z baráčku na Beneše nevytáhneme paty a práci roku 2013 
zakončujeme u nás „doma“. 
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Na „drogové scéně“ se rozšiřujeme do Vrbna pod Pradědem, kde velmi rychle obhajujeme svou potřebnost. 
Služba se zde v krátké době stabilizovala a našla své pravidelné klienty, jako bychom zde pracovali 
odjakživa. Naopak s Kontaktním a krizovým centrem Pod slunečníkem domlouváme ukončení symbiózní 
spolupráce, pro nepochopení ze strany donátorů a na konci roku pracujeme samostatně. Tímto K-centru 
v Opavě velice děkujeme za mnoho a mnoho krásných pracovních chvil a za zprostředkování obrovské 
profesní zkušenosti ☺ 
 
Organizace se rovněž dotkla úprava v Občanském zákoníku a po nedlouhém rozhodování volíme změnu 
právní formy na obecně prospěšnou společnost, která nám je svým významem nejbližší. Žádost podáváme 
před koncem roku, změna právní formy nabyla právní moci 5. 2. 2014. 
 
Z roku 2013 mám velkou radost, mám pocit, že citelnou stabilizací jsme zase harmonická organizace, která 
ve své činnosti dosahuje stabilních a výborných výsledků. 
 
Především chci tedy poděkovat všem našim andělům, kteří nás ochraňují, pracovnímu týmu – úžasným 
lidem, se kterým mám čest spolupracovat, všem podporovatelům, díky kterým můžeme dělat práci, která nás 
baví a naplňuje, odborníkům, kteří náš obor posouvají vpřed, spolupracujícím organizacím, se kterými 
vytváříme společné hodnoty a vzájemně se od sebe učíme. 
 
 

 
 
 

Za organizaci  
Bc. Romana Daněčková  

ředitelka 
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O ORGANIZACI 
 

 
Název organizace:   OPEN HOUSE 

Právní forma:    občanské sdružení 

Sídlo organizace:   Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01 

IČ:      706 45 671 

Registrace u MV ČR:  VS/1-1/45368/00-R, 30. 11. 2000 

Bankovní spojení:   172657690/0300 

Webové stránky:   www.openhousebruntal.cz 

Email:      openhouse@seznam.cz 

Statutární zástupce:  Bc. Romana Daněčková 

 
 

 

ČLENOVÉ VALNÉ HROMADY: 

 

Bc. Romana Daněčková • člen výboru, předseda sdružení 

Mgr. Libor Vrba • člen výboru, jednatel společnosti 

Mgr. Marcela Kročilová • člen výboru 

Vít Hrabáček • člen občanského sdružení 

Mgr. Stanislav Toman • člen občanského sdružení   

Kateřina Olejníčková • člen občanského sdružení, revizor 

Bc. Adéla Češková • člen občanského sdružení 

Michaela Stiskalová• člen občanského sdružení 

 

(toto platí do 4. 2. 2014, poté je organizace transformována na právní formu – obecně prospěšná společnost) 

http://www.openhousebruntal.cz/
mailto:openhouse@seznam.cz
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HISTORIE ORGANIZACE: 

 
 

2000  

zalození 
občanského 

sdružení OPEN 
HOUSE 

2001  

 přípravy na otevření 
NZDM - finance 

získáné od 
Ministerstva vnitra 

ČR 

2002 

18.1.  

otevřeno NZDM Open 
House Bruntál 

2003 

organizace rozšiřuje 
svou činnost - zřizuje se 

zkušebna, 
arteterapeutické 

programy, psychologcká 
poradna 

2004 

organizace zřizuje domácí 
dílnu, stává se 

spoluzakladatelem pracovní 
skupiny pro NZDM, a rozjíždí 

projekt na Dlouhé ulici s 
občanským sdružením Liga za 

lidská práva a práva dětí  

2005 

organiazce začíná 
provozovat terénní 

programy a zřizuje ICM 

2006 

zahajuje svou činnost v 
Krnově - provozuje 

streetwork a následně i 
NZDM 

2007 

dochází k novelizaci zákona a 
tak organizace rozděluje 

služby a z důvodu nedostatku 
financí přestává provozovat 

NZDM v Krnově 

2008 

organizace realizuje 
preventivní programy 

na školách 

2009 

organizaci se 
podařilo zajistit 

finanční stabilizaci 
na 3 roky 

(rozšiřování týmu, 
apod...) 

2010 

organizace rozšiřuje 
svou působnost do 
Opavy a také začíná 

pracovat s novou 
cílovou skupinou - 

osoby ohrožené 
závislostí 

2011 

stabilizace 
poskytovaných 

služeb a klientely, 
stabilizace 

pracovního týmu 

2012 

finanční nejistota, 
snižování úvazků, 

propouštění 
pracovníků, přesto 

všechny služby 
zachovány 

2013 

právě čtete 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI: 

 
 

Vysvětlivky:NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, SDP – Služby drogové prevence, ICM – Informační centrum pro 

mládež, PVC – preventivně vzdělávací programy 
 
 

OPEN HOUSE 

Sociální dlužby 

NZDM OPEN 
HOUSE 

(8846615) 

NZDM OPEN 
HOUSE Bruntál 

OPEN 
STREET 
Dlouhá 

OPEN 
STREET  

(5923005) 

OPEN 
STREET 
Bruntál 

OPEN 
STREET 

Opava 

SDP OPEN 
HOUSE 

(5144453) 

SDP Bruntál SDP Opava 
SDP Vrbno 

p.P. 

Další projekty 

 

PVC OH 5P 

 

ICM Bruntál 
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ORGANIZACE V ROCE 2013: 

 

 Příprava na projekt „Podpora sociální integrace v Bruntále“ – individuální projekt města, 

 Hledání náhradních prostor pro činnost, příprava na rekonstrukci sídla a prostor NZDM, 

 Úspěšná certifikace terénního programu Služby drogové prevence OPEN HOUSE (SDP OH), 

 Příprava na transformaci právní formy organizace - na obecně prospěšnou společnost, 

 Realizace projektů nad rámec sociálních služeb – Kdo šetří má za tři, Prázdninové proměny, aj, 

 Personální stabilizace – nabíráme nové pracovníky, 

 Preventivní programy – vznikají jako samostatná jednotka organizace – PVC OH 5P, 

 Lucie Parákova a Markéta Brziaková stále v koordinačních pozicích v pracovních skupinách NZDM a SW 

Moravskoslezského kraje, 

 Výzkum sociálních potřeb ve městě Kravařích, vstup do komunitního plánu. 

 

 

CÍLE ORGANIZACE PRO ROK 2014: 

 

Systematicky pracovat na zvýšení a stabilizaci kvality organizace, pomocí: 

 

 Zajištění PR – změna právní formy na obecně prospěšnou společnost, 

 Zajištění optimálního počtu pracovníků, posílení o sociální pracovníky, 

 Zvýšení kapacity služeb NZDM a SDP OH, 

 Stabilizovat kvalitu služeb – personálně, finančně, metodicky, 

 Posílit PR organizace celkově. 
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KURZY ABSOLVOVANÉ PRACOVNÍKY ORGANIZACE V ROCE 2013: 

Název kurzu Pořádající organizace Počet 
hodin 

Počet 
pracovníků 

Zvol si život Roman Hota, František 
Krampota 

15 1 

Zaznamenávání individuálních plánů ČAS 8 1 
Hranice pracovníka, etika práce a etická dilemata Markéta Brziaková 8 1 
Letní škola HR Sananim 24 3 

Když je u výměny dítě  6 1 
Management v SS Institut Bernarda Bolzana 6 1 

Řešení obtížných životních situacích v komunikaci Eurotopia 16 1 
Kurz První pomoci Institut Bernarda Bolzana 6 1 
Konference Sananim Sananim  1 

Neutralita, nestrannost a nezávislost v sociální 
práci 

Eurotopia 6 1 

Konference PS NZDM a STREET MSK  Občanské sdružení FUTURA 11 2 
Terénní a nízkoprahové programy (konference) ČAS 11 2 
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Co pro Vás klub znamená??? 

   …hodně pomáhají, zábava, 

pomoc, dobří pracovníci, 

řešení problémů, všechno… 

 

PROGRAMY ORGANIZACE: 

NZDM OPEN HOUSE Bruntál (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 

 

Působnost:   město Bruntál 

Číslo registrace:  8846615  

Kontaktní adresa:  Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01  

Pracovní úvazky:   1,35 

 

 

Poslání služby: 

NZDM OPEN HOUSE Bruntál pomáhá lidem ve věku 12 – 26 let z Bruntálska řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve, 

bez rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu. 

 

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 2013: 

Počet kontaktů: 1724  

Počet kontaktní práce: 2537  

Počet intervencí:  331 z toho 183 individuálních a 148 skupinových  

Počet klientů:  60  

Počet otevíracích dní: 198 
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Proč do klubu chodíš?? 

   … baví mě to tu, není tu 

nuda, kvůli srandě, protože se 

tu s Vámi bavíme o spoustě 

věcech … 

Shrnutí za rok 2013: 

 

V roce 2013 došlo ke změně pracovníků v NZDM OPEN HOUSE. Do našeho týmu nastoupil kolega Jan Kuba namísto Jiřího 

Vlčka, který pro organizaci nadále pracuje ve službě SDP OPEN HOUSE. Také došlo k přirozené obnově cílové skupiny. 

Klienti s naplněnými zakázkami klub opustili a v průběhu roku 2013 jsme poznali spoustu nových zajímavých tváří, příběhů 

a osudů mladých lidí, se kterými jsme pracovali na prevenci pasivního trávení volného času a na osobních cílech každého z 

nich. Zároveň jsme pořádali mnoho zajímavých akcí a výletů, povídali jsme si na témata drogy, morální, etické a společenské 

normy, rasismus a xenofobie a další. Za úspěch považujeme, že naše zařízení prošlo úspěšně rozvojovým auditem České 

asociace streetwork, který nám udělil značku kvality. Ke konci roku 2013 jsme se připravili na stěhování do náhradních 

prostor, jelikož klub, jak jsme jej znali, čeká rekonstrukce, na kterou se velmi těšíme. 

 

Cíle stanovené na rok 2014: 

 

 Udržet stávající počet klientů i pracovníků,  

 Realizovat akce směrem k veřejnosti: OPEN Fest, Silážní střela,  

 Realizovat akce směrem ke klientům: Prázdninové proměny, Kdo šetří, má za tři,  

 Udržet hodnocení kvality a dále na kvalitě pracovat – revize metodických materiálů  

 Úspěšně se přestěhovat do zrekonstruovaných prostor. 
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OPEN STREET Dlouhá (Terénní forma NZDM) 

 

Působnost:   město Bruntál – Dlouhá ulice 

Číslo registrace:  8846615  

Kontaktní adresa:  Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01  

Pracovní úvazky:  1,9 

 

Poslání služby: 

OPEN STREET Dlouhá pomáhá lidem ve věku 6 – 26 let z Dlouhé ulice v Bruntále řešit problémy, nudu a to, co je v životě 

štve. Poskytuje doučování a pomáhá s přípravou do školy. To vše bez rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního 

stavu peněženky a životního stylu. 

 

Cílová skupina: 

Děti a mládež ve věku 6 – 26 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě tzv. „Západní lokalitě“ na ulici Dlouhá a v jejím 

bezprostředním okolí v Bruntále, kteří se nacházejí, nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci. 

 

Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2013: 

Počet kontaktů:   2800  

Počet kontaktní práce: 3896  

Počet intervencí:  822 z toho 124 individuálních a 698 skupinových  

Počet klientů:  73  

Počet otevíracích dní: 198 
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Shrnutí za rok 2013: 

 

V roce 2013 působili v programu OPEN STREET Dlouhá pracovníci Ivan Zgibor a Marcela Vojáčková. V polovině roku 2013 

Marcelu vystřídala staronová pracovnice Anna Jeřábková a tímto bychom chtěli poděkovat Marcele Vojáčkové za práci, 

kterou v naší organizaci odvedla. Pro děti z Dlouhé ulice jsme pořádali v průběhu roku spoustu zajímavých akcí 

preventivních, vzdělávacích i volnočasových. Minimálně dvakrát týdně probíhalo s dětmi doučování a rozvinula se slibná 

spolupráce i s rodiči. Podařilo se nám s velkými ohlasy realizovat projekt rozvíjející finanční gramotnost „Kdo šetří má za tři“ 

a také jsme starší děti zapojily do dvou výjezdových akcí s názvem „Prázdninové proměny“, které byly rovněž preventivního 

charakteru. V průběhu roku jsme spolupracovali také na akcích Plastový den a Den Romů s LIGA o.p.s. a AGIL Bruntál o.s. 

Za rok 2013 jsme se s dětmi opět posunuli o krok dál ve vztazích i stanovených cílech a těšíme se na další spolupráci v roce 

následujícím. 

 

Cíle stanovené na rok 2014: 

 

 Udržet stávající počet klientů i pracovníků,  

 Realizovat činnosti směrem ke klientům: doučování, vzdělávací preventivní a volnočasové aktivity,  

 Udržet hodnocení kvality a dále na kvalitě pracovat – revize metodických materiálů. 
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OPEN STREET Bruntál (Terénní program) 

 

Působnost:   město Bruntál 

Číslo registrace:  59223005  

Kontaktní adresa:  Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01  

Pracovní úvazky:   1,25 

 

Poslání služby: 

OPEN STREET Bruntál pomáhá lidem ve věku 12 – 26 let z Bruntálska řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve, bez 

rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu. 

 

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 2013: 

Počet kontaktů:   1007  

Počet kontaktní práce: 1010  

Počet intervencí:  265 z toho 145 individuálních a 120 skupinových  

Počet klientů:  47  

Počet otevíracích dní: 165 
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Shrnutí za rok 2013: 

 

V roce 2013 působil v terénním programu OPEN STREET Bruntál zejména Ivan Zgibor, který navázal nové kontakty s 

klienty ze „skate parku“, městského parku a sídlišť. Také ukotvil vztahy již navázané a aktivně se doptával na potřeby 

mladých lidí z Bruntálu. Monitoroval situaci v celém městě, zjišťoval, kde se mladí lidé scházejí, jak volný čas tráví, co je 

zajímá a jak jim může pomoci. S klienty pracoval zejména formou preventivních rozhovorů, reakcí na situaci „tady a teď“ a 

také podporou, motivací a aktivizací. V současné době se Ivanovi podařilo navázat blízké kontakty s klienty v tomto 

programu, který je financován z Individuálního projektu Moravskoslezského kraje. Z probíraných témat se nejčastěji řešila 

tato témata: drogy, alkohol, pohlavní choroby a bezpečný sex, dluhy a finance. 

 

Cíle stanovené na rok 2014: 

 

 Realizovat v prostoru“skate parku“ sportovní akce pro veřejnost, 

 Udržet kontakt se stávajícími klienty a navázat vztahy nové, 

 Realizovat graffiti akci pro klienty, 

 Udržet kvalitu služby,  

 Revidovat metodiku. 
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OPEN STREET Opava (Terénní program) 

 

Působnost:   město Opava 

Číslo registrace:  59223005  

Kontaktní adresa:  Horní náměstí 48, Opava  

Pracovní úvazky:   0,5 

 

Poslání služby: 

OPEN STREET Opava pomáhá lidem ve věku 12 – 26 let z Opavy řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve, bez rozdílu v 

barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu. 

 

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 2013: 

Počet kontaktní práce: 1300  

Počet intervencí:  129  

Počet klientů:   50  

Počet otevíracích dní:  75 
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Shrnutí za rok 2013: 

 

Terénní práce v Opavě se zaměřuje na místa – hřiště, parky, sídliště, kde se děti a mládež přirozeně sdružují. Pracujeme s 

prvky preventivních témat, reakcí na situaci „tady a teď“ a také podporou, motivací a aktivizací. Rok 2013 začínáme masivní 

kampaní prezentace služby na základních školách. Přínosem je to, že o nás mládež i školy ví, začínají se nám objevovat 

telefonické kontakty, poskytujeme poradenství po telefonu. 

 

Cíle stanovené na rok 2014: 

 

 Posílit a stabilizovat pracovní tým, 

 Zvýšit počet poskytovaných hodin v přímé práci s klienty, 

 Udržet kontakt se stávajícími klienty a navázat vztahy nové, 

 Stabilizovat kvalitu služby, 

 Revidovat metodiku. 
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SDP OPEN HOUSE (Služby drogové prevence OPEN HOUSE) 

 

Působnost:   Opava, Bruntál, Vrbno pod Pradědem 

Číslo registrace:   5144453   

Kontaktní adresa:  Horní náměstí 48, Opava/ Zahradní 1, Bruntál  

Pracovní úvazky:   0,6/ 0,5/ 0,1 

 

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. 

 

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 2013: (v pořadí – Opava/ Bruntál/ Vrbno Pod Pradědem)  

Počet kontaktní práce: 519/ 850/ 257  

Počet intervencí:   13/ 190/ 69  

Počet klientů:  63/ 90/ 13 

Počet otevíracích dní:  147/ 92/ 39 
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Shrnutí za rok 2013: 

 

Terénní program je od února 2013 rozšířen do Vrbna pod Pradědem, kde má úspěšný vstup. V Bruntále nám rapidně 

přibývá počet výměn, což přisuzujeme jednak dobré dostupnosti drog pro drogově závislé a za druhé zlepšení kvality práce, 

zlepšení důvěry a vztahu mezi pracovníkem a klientem – přijetí služby cílovou skupinou a zatřetí zvýšením sekundární 

výměny (jeden klient předává materiál dalším klientům, které neznáme). V Opavě se domlouváme na ukončení spolupráce s 

organizací K-centrum Pod slunečníkem (pro dlouhodobé nepochopení tohoto symbiózního vztahu podporovateli), na konci 

roku pracujeme samostatně. 

 

Cíle stanovené na rok 2014: 

 Posílit a stabilizovat pracovní tým, 

 Zvýšit počet poskytovaných hodin v přímé terénní práci, 

 Udržet kontakt se stávajícími klienty a navázat vztahy nové – odkrýt sekundární klientelu, 

 Stabilizovat kvalitu služby,  

 Revidovat metodiku, 

 Rozšíření služby do Kravař, Horního Benešova. 
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VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ORGANIZACE: 
 

Preventivní programy 

V roce 2013 došlo k zásadní změně v oblasti realizace preventivních programů na základních a středních školách 

bruntálského regionu. Vniklo preventivně vzdělávací centrum OH 5P. (dále jen PVC OH P5). PVC OH 5P je zkrácení názvu 

preventivního a vzdělávacího centra občanského sdružení OPEN HOUSE. 5P v názvu jsou symbolem pro 5 stěžejních 

principů, ke kterým se preventivní programy hlásí, stejně tak symbolizuje 5 základních práv, které preventivní programy 

deklarují cílové skupině. 

Preventivní programy byly od roku 2008 dosud realizovány při NZDM OPEN HOUSE Bruntál, což z hlediska potřeb a 

poptávky školských zařízení i nároků na certifikaci programů nebylo vyhovující, proto došlo k oddělení obou služeb. 

Preventivní programy budou již nadále působit jako samostatná jednotka při občanském sdružení OPEN HOUSE, pod 

názvem PVC OH 5P. 

 

Poslání: 

Preventivní a vzdělávací centrum OH 5P poskytuje školským zařízením na území regionu Bruntálska služby v oblasti 

všeobecné primární prevence rizikového chování. Služby realizuje prostřednictvím programů specifické primární prevence a 

doplňujících poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s 

rizikovým chováním a motivovat je ke zdravému životnímu stylu. 

 

Cíle programů Všeobecné primární prevence: 

 Prohlubovat osobní dovednosti v oblastech 

* Schopnosti informovaně se rozhodnout, 

* Pozitivního sebehodnocení a sebeúcty, 

* Zvládání zátěžových a stresových situací, 

* Ochrany zdraví. 
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 Rozvíjet sociální dovednosti v oblastech 

* Navazování zdravých mezilidských vztahů, 

* Schopnosti čelit sociálním a vrstevnickým tlakům, 

* Efektivního řešení konfliktů, 

* Schopnosti uvědomovat si své hodnoty a následky svého chování. 

 Předat objektivní informace z oblasti rizikového chování, včetně vymezení základních pravidel týkajících se projevů 

rizikového chování. 

 Nabídnout soubor možných způsobů řešení náročných životních situací, včetně možností, kam se obrátit o pomoc v 

případě problému. 

 

Cílová skupina Všeobecné primární prevence: 

Mladší školní věk: Žáci I. Stupně ZŠ 3. – 5. Tříd, bez rozlišení míry rizika, tj. pro děti ve věku 9 – 12 let 

Starší školní věk: Žáci II. Stupně ZŠ 6. – 9. Tříd a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií, bez rozlišení míry rizika, 

tj. pro mládež ve věku 12 – 15 let 

Mladí dospívající: Studenti 1. a 2. Ročníků SOU, SŠ, gymnázií, bez rozlišení míry rizika, tj. pro mládež ve věku 15 – 18 let 

 

Statistické výstupy v roce 2013: 

 

Preventivní program Počet žáků Počet tříd Počet škol 

Prevence poruch příjmů potravy 42 2 1 

Prevence projevů extrémního agresivního chování – 

sebepoškozování 

38 2 1 

Prevence projevů agresivního chování – šikana 18 1 1 

Prevence v adiktologii – ostatní nelegální návykové látky 21 1 1 
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V letošním roce se nám podařilo získat sponzorský dar od společnosti Primeros ve formě kondomů. 

Letos nám bylo dodáno 200 ks kondomů a v záři se pro nás chystá další zásilka. 

 

Díky společnosti Primeros se nám daří šířit osvětu, v rámci preventivních témat o sexu, u mladistvých o důležitosti užívání 

kondomů v sexuálním životě. Kdy mají mladiství díky dostatečnému množství vzorků kondomů možnost si sami vyzkoušet 

nasazování kondomů, což je důležitým prvkem k tomu, aby mládež vnímala ochranné sexuální pomůcky pozitivně a bez 

ostychu a tím také chránila zdraví své, i ostatních.  

Osvěta se nám daří šířit nejen u mladistvých, ale také u uživatelů návykových látek, kteří jsou další rizikovou skupinou. 

Díky této osvětě dochází k eliminaci přenosu pohlavních chorob jak mezi uživateli samotnými, tak i mezi dalšími lidmi.  

 

Tímto bychom chtěli společnosti říci velké DÍKY a jsme moc rádi, že se nám podařilo navázat takovouto spolupráci.  
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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 potřeby 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. Jedná se například o tyto oblasti: 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 řazeny 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 
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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. 

 

Statistické data za rok 2013: 

 

2013 
Fyzické 

osoby v ICM 
Akce 
v ICM 

Web – 

unikátní 
přístupy 

E- mail Telefon 

Leden 32 32 363 1 0 

Únor 29 15 357 1 1 
Březen 44 22 440 1 0 
Duben 50 28 380 0 0 

Květen 28 38 612 0 2 
Červen 45 26 564 1 0 

červenec 28 23 518 1 0 
Srpen 30 28 667 3 1 
Září 44 94 563 1 0 

Říjen 25 52 594 0 0 
listopad 38 40 696 1 1 

prosinec 30 12 819 2 0 
Celkem 423 410 6573 12 5 

 

 

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

Prázdninové proměny 

  Týden pro nízkoprahy 

   
Prázdninové proměny – jednalo se o 

výjezdovou akci pro děti a mládež, 

které se potýkají s pasivním trávením 

volného času, nebo jsou ohroženy 

sociálním vyloučením, či jsou v péči 

SPOD. Akce byla financována 

z rozpočtu MSK a probíhala ve dvou 

termínech v průběhu prázdnin roku 

2013. 

 
 

 

Týden pro nízkoprahy 
 

 
 
 
V rámci týdne pro nízkoprahy jsme 

uspořádali akci: Čepujeme proti 

násilí a drogám, která se konala dne 

27. 9. 2013 – jednalo se o akci 

určenou veřejnosti, jejímž smyslem 

bylo podpořit zábavu bez alkoholu a 

drog.  

 

 

 
 

 

Eko a plastový den 
 

 
 

Tato akce probíhala ve spolupráci 

s AGIL Bruntál o.s. a Liga o.p.s. – 

akce byla zaměřena na podporu 

ekologického smýšlení dětí a 

mládeže. Akce se uskutečnila na 

podzim roku 2013. 
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Kdo šetří, má za tři 
 

 
 

Tato akce byla zaměřena na podporu 

zvýšení finanční gramotnosti a 

schopnosti nést odpovědnost za 

vlastní rozhodnutí u dětí ve věku 6 – 

15 let. Akce byla financována 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

a probíhala na podzim roku 2013. 

 

 

 
 
 

 

 

 

OPEN FEST 
 

 
 

OPEN FEST je kulturní akce 

pořádaná naší organizací na podporu 

nových a začínajících kapel 

z regionu. Akci financovalo město 

Bruntál.  

 
 

 

 

 

 

 

 

               Mikuláš  
 

 
 

Tato akce byla pořádána v rámci 

volnočasových aktivit pro děti a 

mládež navštěvující klub NZDM 

OPEN HOUSE Bruntál, akce se 

konala v prosinci roku 2013. 
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Veletrh zdraví 
 a sociálních služeb 
 

 
 

 

Na této akci jsme se spolupodíleli, 

tato akce je určená široké 

veřejnosti.Jejím cílem je seznámit 

veřejnost s různými službami, které 

mohou ve svém městě využít.  

 
 

 

 

 

 

Vstupte prosím 
 
 

 
 

 

Na této akci jsme se spolupodíleli 

s dalšími poskytovateli služeb.Akce je 

určena mladým lidem a školám, jako 

atraktivní forma seznámení se 

s jednotlivými poskytovateli 

sociálních služeb a nabídkou jejich 

činností. Akce se konala 26. 11. 

2013  

 

 

 

 

 

Napsali o nás: 
 
 

 Kdo šetří, má za tři,  

článek publikován v Bruntálském a 

Krnovském deníku 1. 10. 2013. 

 

 Prázdninové proměny dětí na 

chatách v Jeseníkách, 

článek publikován v Bruntálském a 

Krnovském deníku 23. 7. 2013. 

 

 Studentům nabízí praxi 

v Bruntálském OPEN HOUSE,  

článek publikován v Bruntálském a 

Krnovském deníku 8. 2. 2013. 
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Přehled finanční stránky organizace  
Rozvaha za účetní rok 2013 

Aktiva 801 837,46 Kč                                                                            Pasiva 801 837,46 Kč 

 

    

Pohledávky za upsaný základní kapitál   

Dlouhodobý majetek   

  Dlouhodobý hmotný majetek   

  Dlouhodobý nehmotný majetek   

  Dlouhodobý finanční majetek   

Oběžná aktiva                         701 837,46 Kč  

112 Zásoby -   Kč 

  Dlouhodobé pohledávky    

31,33 Krátkodobé pohledávky                           88 362,00 Kč  

21,22 Krátkodobý finanční majetek                        613 475,46 Kč  

Časové rozlišení                         100 000,00 Kč  

 

 

 

 

 

 

Vlastní kapitál                           535 487,87 Kč  

  Základní kapitál    

  Kapitálové fondy    

  Rezervní fond, fondy ze zisku    

932 

Výsledky hospodaření minulých 

let                         535 487,87 Kč  

931 

Výsledky hospodaření běžného 

účtu  -   Kč 

Cizí zdroje                         209 072,50 Kč  -   Kč 

  Rezervy   

  Dlouhodobé závazky    

32,33,34 Krátkodobé závazky                         171 667,50 Kč  

  Bankovní úvěry a výpomoci                           37 405,00 Kč  

Časové rozlišení                           57 277,09 Kč                           37 405,00 Kč  

Časové rozlišení                           57 277,09 Kč  
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Výsledovka za účetní období 2013 

NÁKLADY  2 759 266,41 Kč  

501 Spotřeba materiálu  160 319,70 Kč  

501000 Spotřeba materiálu - spotřební materiál hospodářská -   Kč 

501010 Spotřeba materiálu - spotřební materiál hlavní  100 847,00 Kč  

501100 Spotřeba materiálu - DHIM do 30.000,- Kč  3 029,00 Kč  

501130 Spotřeba DNM do 30.000 -   Kč 

501200 Spotřeba materiálu - Nákup knih, CD, DVD atd. 2 669,00 Kč  

501300 Spotřeba materiálu - Nákup potravin 18 854,00 Kč  

501400 Spotřeba materiálu - Nákup kancelářských potřeb 26 061,70 Kč  

501500 Spotřeba materiálu - Nákup čisticích prostředků   8 859,00 Kč  

501600 Spotřeba materiálu - Nákup ošatného -   Kč 

502,503 Spotřeba energie - elektrické, plynu, vody (vodné/stočné)  111 441,65 Kč  

504 Prodané zboží - hospodářská činnost (vrácené obaly) -   Kč 

511 Opravy a udržování   5 554,00 Kč  

512 Cestovné  132 102,00 Kč  

518 Služby  417 131,06 Kč  

518010 Ostatní služby – hlavní  66 693,20 Kč  

518011 Ostatní služby – nízkoprahové -   Kč 

518100 Ostatní služby – poštovné   5 911,00 Kč  

518110 Ostatní služby – internet 19 117,00 Kč  

518120 Ostatní služby – propagační 10 517,00 Kč  

518130 Ostatní služby - svoz odpadu  7 680,00 Kč  

518141 Ostatní služby – očkování -   Kč 

518150 Ostatní služby – vstupenky                600,00 Kč  

518151 Ostatní služby - ubytování skupiny -   Kč 

518160 Ostatní služby předplatné             742,00 Kč  

518180 Ostatní služby - kopírování, vazba -   Kč 

518200 Ostatní služby – telefony  62 042,86 Kč  

518300 Ostatní služby – nájem  97 899,00 Kč  

518310 Ostatní služby - nákup hotových jídel  1 003,00 Kč  

518400 Ostatní služby - právnické a ekonomické    102 879,00 Kč  

518500 Ostatní služby - školení a kurzy  13 180,00 Kč  

518510 Ostatní služby – software             850,00 Kč  

518600 Ostatní služby – supervize  28 017,00 Kč  

521,524 Osobní náklady  1 894 312,00 Kč  

521000 Mzdové náklady - pracovní poměr   1 169 518,00 Kč  

521100 Mzdové náklady – DPP  327 150,00 Kč  

524 Zákonné pojištění zdravotní a sociální 397 644,00 Kč  

528000 Ostatní sociální náklady - náhrady za nemoc   1 561,00 Kč  

538 Ostatní náklady - poplatky bankám, kolky, OSA  4 498,00 Kč  

542 Ostatní penále a pokuty  12 381,00 Kč  

544 Úroky -   Kč 

549 Ostatní -  poj. Odpověd., zák.poj.zaměstnanců, stravenky  12 966,00 Kč  

581 Poskytnuté příspěvky 7 000,00 Kč  

 

 

 

 

 

  VÝNOSY 2 759 266,41 Kč  

602000 Tržby z prodeje služeb – půjčovné    12 880,00 Kč  

602100 Tržby z prodeje služeb - spojené s projekty 618 565,00 Kč  

604000 Tržby za prodané zboží -   Kč 

644000 Úroky    2 111,43 Kč  

548000 Zúčtování fondů - zisk z minulých let   1 461,97 Kč  

649000 Jiné ostatní výnosy – zaokrouhlení               0,01 Kč  

6801,682 Přijaté příspěvky z ÚP a bonusy (dary)  39 215,00 Kč  

690000 Provozní dotace ze SR (MPSV) 1 091 000,00 Kč  

690300 Provozní dotace ze SR (Úřad vlády ČR)  284 000,00 Kč  

691000 Provozní dotace z ÚSC (Město Bruntál) 216 633,00 Kč  

691200 Provozní dotace z ÚSC (MSK) 236 400,00 Kč  

691400 Provozní dotace z ÚSC (Město Vrbno pod Pradědem)  50 000,00 Kč  

691700 Provozní dotace Statutárního města Opava  207 000,00 Kč  

   Hospodářský výsledek 0,-   Kč  
 

V Bruntále dne 26. 3. 2014 

Zpracovala: Eva Kadlecová
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Partneři a donoři
 ESF ČR, OP LZZ – Individuální projekty kraje 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Úřad vlády 

 Moravskoslezský kraj 

 Město Bruntál 

 Město Opava 

 Město Vrbno pod Pradědem 

 Primeros – kondomy pro preventivní programy a akce 
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poděkování 

Poděkování patří Liboru Vrbovi a Marcele Kročilové za Opíkovského ducha a dalším členům sdružení za podporu 

Evě Kadlecové a Evě Růžičkové za vedení účetnictví, 

Lukáši Carlosovi Hrubému a Jiřímu Valnohovi za supervizi, 

Standovi Tomanovi za oborovou podporu, 

Ladislavu Olejníčkovi a Karlu Soukopovi za mediální podporu sdružení, 

Pracovníkům sdružení,  

Kolegům a přátelům z pracovní skupiny „NZDM a Streetwork Moravskoslezského kraje“, 

Městu Bruntálu, Opavě, Vrbnu pod Pradědem a Kravaře za finanční podporu a spolupráci, 

Odboru SPOD a kurátorce pro mládež v Bruntále a Opavě za spolupráci, 

Vedoucím sociálních odborů v Bruntále, Opavě, Vrbně pod Pradědem a Kravařích, 

Bc. Veronice Žákové, Lucii Rybové, Ivaně Remešové DiS. A Bc. Ireně Uličkové– komunitní plánování (Br, Op, Vrb, Kra), 

Členům pracovních skupin komunitního plánování v Bruntále, Opavě, Vrbně pod Pradědem a Kravařích, 

Mgr. Jozefu Balážovi a poté Romaně Dudušové– romským poradcům v Bruntále, 

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, aj., 

Markétě Brziakové za iniciativu při vzniku PVC OH 5P, 

všem donorům, nadacím a sponzorům a partnerům a všem dalším podporovatelům 

a Bc. Tereze Korabové za stylizaci a konečnou podobu výroční zprávy a celoroční podporu v kanceláři  

 

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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Kontakty (aktuální od 05/02/2014) 
Název organizace     OPEN HOUSE o.p.s. 

IČ   706 45 671 

Zápis u krajského soudu v Ostravě   O 1271 (dne 5. 2. 2014) 

Právní forma   Obecně prospěšná společnost 

Sídlo organizace   Dr. E. Beneše 47, Bruntál 

Telefon   554 713 716 

Bankovní spojení   172657690/0300 

Webová adresa   www.openhousebruntal.cz 

E-mail   openhouse@seznam.cz 

Statutární zástupce           Bc. Romana Daněčková 

 

http://www.openhousebruntal.cz/
mailto:openhouse@seznam.c

