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Rok 2015 pro společnost 

 

OPEN HOUSE o.p.s. v číslech:  

více než 250 dětí a mladých lidí využije ročně našich služeb v Bruntále, 

více než 130 klientů využívá ročně služby drogové prevence, 

ročně vyměníme více než 12 000 injekčních stříkaček, 

více než 300 žáků se ročně účastní našich preventivních programů PVC OH 5P, 

informační centrum pro mládež pořádá 25 akcí ročně pro děti a mladé lidi, 

15 let zkušeností v sociální práci s dětmi a mladými lidmi. 

 
 

 



Organizační schéma společnosti  

 
 

 

OPEN HOUSE o.p.s. 

Sociální dlužby 

NZDM OPEN HOUSE 

(8846615) 

NZDM OPEN HOUSE 
Bruntál 

Zažízení odborného poradenství pro děti, §40, z. 359 

NZDM OPEN HOUSE Bruntál 

OPEN STREET 
Dlouhá 

OPEN STREET  

(5923005) 

OPEN STREET 
Bruntál 

OPEN STREET 
Opava 

SDP OPEN 
HOUSE 

(5144453) 

SDP Bruntál 
SDP Vrbno pod 

Pradědem 
SDP Kravaře 

Další projekty 

 

PVC OH 5P 

 

ICM Bruntál 



Historie společnosti  

2000 Založení občanského sdružení OPEN HOUSE 

2001 Příprava na otevření NZDM – finance získané od MV ČR 

2002 18. 1. otevřeno NZDM Open House Bruntál 

2003 Organizace rozšiřuje svou činnost – zřizuje se zkušebna, arteterapeutické programy, psychologická 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 Organizace začíná provozovat terénní programy a zřizují 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 

ohroženými závislostí 

2011 Stabilizace poskytovaných služeb a klientely, stabilizace pracovního týmu 

2012 Finanční nejistota, snižování úvazku, propouštění pracovníků, přesto všechny služby zachovány 

2013 Díky novým IP nastává určitá finanční jistota, rozšiřujeme pracovní tým, zahajujeme činnost terénního programu 

pro uživatele drog v Kravařích. 

       2014 Realizace IP města i MSK, zkušební provoz Poradny pro závislosti, úspěšná certifikace programů školské 

všeobecné primární prevence, které poskytujeme pod názvem PVC OH 5P.      

       2015 Právě čtete  
  IP:  individuální projekt 



 

Programy společnosti 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM OPEN HOUSE Bruntál“) 

 

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 můžou nacházet v nepříznivé životní situaci, dávají přednost 

pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný životní styl. 

 



Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2015 

 

 

     
 
 
 

Shrnutí roku 2015 

rok 2015 byl pro NZDM OPEN HOUSE Bruntál rokem navazování nových vztahů s klienty, 

v nově zrekonstruovaných prostorách jsme se snažili o zútulnění a zabydlení klubu, společnými zážitky 

se klienti učili vážit si prostoru, udržovat jej a užívat si nových možností, které klub nabízí, 

během roku jsme realizovali tradiční akce, jako projekt Prázdninové proměny, který je oblíbenou 

výjezdovou akcí mezi klienty. Takřka od ledna se klienti těší na jeho opakování. Dále jsme realizovali akce 

jako tvorba Velikonočních výzdob, Halloween večírek, Mikuláš, Vánoční večírek aj. V závěru roku jsme 

s klienty tvořili ve výtvarné dílně, zkoušela se muzika ve zkušebně, realizovaly se filmové odpoledne 

s klienty a celkově hodnotíme rok v NZDM OPEN HOUSE jako plný akcí a zážitků.  

 

Výkony Počet 

Počet kontaktů 5721 

Počet konaktní práce 7538 

Počet intervencí 3269 

Počet klientů 120 

Počet otevíracích dní 197 



Realizované projekty v rámci NZDM OPEN HOUSE Bruntál  

 

Projekt Druh akce 
Financováno 

z rozpočtu 
Termín 

Počet zúčastněných 
klientů 

Prázdninové 
proměny 

výjezdová MSK 
velké 

prázdniny 
30 

Víme co 
s časem 

podpora komunitní práce a 
zmírňování následků 
sociálního vyloučení 

MSK průběh roku 32 

Máme co dělat rozvoj osobnosti Města Bruntál průběh roku 32 

 
Klientka 19 let (dále jen „KL“) 

… Bydlí s matkou a přítelem a mladší sestrou v jedné domácnosti. Rodiče jsou rozvedení, otec žije v Praze. KL nemá dokončené 

středoškolské vzdělání. Má však zájem si SŠ dodělat a získat maturitu. Momentálně však nemůže z finančního důvodu, kdy se musí 

podílet na chodu domácnosti. Pracuje jako pokladní.  

Na klub přichází s kamarády, vystupovala sebevědomě, měla dobré hygienické návyky. Působila dojmem, že se v našem zařízení 

ocitla omylem. Znovu se objevuje až po dvou měsících, kdy zařízení vyhledala s konkrétní zakázkou. Její zakázka byla velice 

rozmanitá a měla řešit spoustu rozdílných problémů, které neuměla sama vyřešit. S KL byl sestaven individuální plán s prvky úkolově 

orientovaného přístupu a přístup orientovaného na klienta. Kroky k dosažení cíle „distance od matky“ zahrnovaly zjištění jejich dluhů, 

které vznikly neplacením ZP a u telefonní společnosti, následné oddlužení se a zajištění vlastního bydlení. Doporučena do zařízení 

Help – In. S postupem času se začal zvyšovat tlak matky na KL – zakazovala jí chodit ven, navyšovala finanční závazky a povinnosti 

v domácnosti. Situace eskalovala do chvíle, kdy ji matka zmanipulovala k nebankovní půjčce, která měla pokrýt klientčiny „údajné“ 



náklady v domácnosti. KL utíká od matky. Poskytujeme ji podporu a pochopení, hledaly jsme dočasné útočiště, kde by 

mohla složit hlavu. Nakonec se klientka spojuje s otcem, který ji umožňuje u ní bydlet za předpokladu, že si najde 

zaměstnaní a ze mzdy se bude podílet na nájemném. Během týdne KL odjíždí do Prahy.  

I přesto, že od matky odešla bez jejího vědomí, považujeme tuto spolupráci za kladnou. Klientčin cíl byl naplněn i 

vlivem jiných činitelů na 100 procent. Klientka se s pracovníky zhruba po měsíci telefonicky spojila. Sdělovala, že je v 

současné době spokojená, vyřídila si splátkové kalendáře a snaží se splácet dluhy, do kterých ji matka dostala. Svěřila 

se s tím, že po splacení všech dluhů by si chtěla dodělat maturitu, v tomto rozhodnutí ji podporuje i otec. 

 

 

Terénní forma Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  

(dále jen „OPEN STREET Dlouhá“)  
 

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 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Shrnutí roku 2015 

v roce 2015 poskytovali službu kolegové pracující terénní formou, kteří se stabilně zapojili do akcí 

uskutečněných v lokalitě, 

Výkony Počet 

Počet kontaktů 876 

Počet konaktní práce 1266 

Počet intervencí 197 

Počet klientů 53 

Počet otevíracích dní 149 



pravidelně byla realizována asistence s přípravou do školy, doučovací, volnočasové, vzdělávací a preventivní aktivity, 

byly zde realizovány projekty: „Víme co s časem“ financovaného z prostředků Moravskoslezského kraje a „Máme co 

dělat“ financován Městem Bruntál, 

rádi bychom poděkovali klientům, jejich rodičům a příbuzným za spolupráci a také organizacím a osobám, se kterými se 

snažíme vždy odvést dobrou práci.  

 

Zařízení odborného poradenství pro děti, §40, z. 359 NZDM OPEN HOUSE Bruntál  

 

V rámci své činnosti poskytl své služby jednomu klientovi. Dále ve spolupráci s OSPOD Bruntál a za finanční podpory 

Moravskoslezského kraje byly realizovány dvě výjezdové akce, kterých se účastnilo dohromady 30 klientů. Program 

výjezdových akcí byl zaměřen na preventivní aktivity, práva dítě a aktivizační činnosti. S klienty nadále spolupracujeme a 

rozvíjíme jejich dovednosti a znalosti, jenž získali na výjezdových akcích. 

 

 

 



 

 

Terénní programy 

 

OPEN STREET Bruntál 

 

 

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 můžou nacházet v nepříznivé životní situaci, dávají přednost 
pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný životní styl. 

 



Statistické údaje poskytnutých služeb za rok 2015 

 

 

Shrnutí roku 2015 

v roce 2015 poskytovali službu kolegové pracující terénní formou, kteří se stabilně zapojili do akcí 

uskutečněných v lokalitě, 

pravidelně byla realizována asistence s přípravou do školy, doučovací, volnočasové, vzdělávací a 

preventivní aktivity, byly zde realizovány projekty: „Víme co s časem“ financovaného z prostředků 

Moravskoslezského kraje a „Máme co dělat“ financován Městem Bruntál, 

rádi bychom poděkovali klientům, jejich rodičům a příbuzným za spolupráci a také organizacím a 

osobám, se kterými se snažíme vždy odvést dobrou práci.  

Výkony Počet 

Počet kontaktů 1399 

Počet konaktní práce 912 

Počet intervencí 583 

Počet klientů 70 

Počet otevíracích dní 196 



OPEN STREET Opava  

 

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 můžou nacházet v nepříznivé životní situaci, dávají 
přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný životní styl. 

Statistické údaje poskytovaných služeb za rok 2015 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Výkony Počet 

Počet kontaktů 192 
Počet intervencí 210 
Počet klientů 27 

Počet otevíracích dní 109 



Shrnutí roku 2015 

propagace terénního programu OPEN STREET Opava na opavských středních 

školách v rámci výzkumu Mall Junkies, 

čestné místo na Dni sociálních služeb konaných 17. června, 

naplnění cílů ve smyslu prohloubení vztahu s klienty a účast klientů na výjezdových akcích, a to natolik, že 

se podařilo zapojit některé klienty do výjezdové akce ve spolupráci NZDM OPEN HOUSE Bruntál, která se 

uskutečnila v červenci 2015, 

proběhla spolupráce se zástupci NZDM Modré kočky ohledně spolupráce s OPEN STREET Opava, 

v rámci této spolupráce došlo k návštěvě terénních programů na NZDM Modrá kočka a prezentaci terénních 

programů klientům klubu, 

propagace terénních programu pro děti a mládež prostřednictvím reportáží v České televizi, 

Během roku došlo ke změně zaměstnanců v terénním programu, díky těmto změnám se nepodařilo 

uskutečnit akci ve skateparku, 

plánovanou přednášku pro učitele, výchovné poradce na téma „Záškoláctví v OC Breda“ se také 

nepodařilo uskutečnit, 

prohloubení spolupráce s Probační a mediační službou a Střediskem výchovné péče, Eurotopie o.p.s., 

Elim o.p.s., OSPOD a navázání spolupráce s Českým červeným křížem.  

 

K 31. 12. 2015 UKONČUJEME poskytování terénního programu OPEN HOUSE Opava z důvodu 

nedostatečných finančních prostředků na provoz.  



Služby drogové prevence OPEN HOUSE (dále jen „SDP OPEN HOUSE“) 

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. 
 

Cílovou skupinou jsou 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 jednotlivých služeb SDP OPEN HOUSE  

 

 

 

 

 

 

 

*IS: injekční stříkačky 

Výkony Bruntál Vrbno p. P. Kravaře 

Kontakty 1 921 330 258 
Intervence    323 89 249 

Počet klientů    101 21 26 
Počet vydaných IS* 12 838 3 895 1088 

Počet přijatých IS* 12 870 3 915 1430 

Počet nalezených IS* 6 1 0 



…z temného tunelu za světlem …  

 

Rasputin 

Vrací se z Brna, kde přišel o střechu nad hlavou i osobní doklady, přišel o přítelkyni. Zůstává mu pouze nějaká základní hotovost. 

Nemá kde bydlet, spát, má hlad a žízeň, na sobě špinavé oblečení a má zájem jít na detox. 

 

Pracovník 

Klient mluvil velmi rychle, proplétal témata v jedno, neustále věci opakoval (vše je na houby, nic už nemá cenu…) Projevoval ve svém 

chování výrazné „suicidní sklony“ (opakovaně hovořil o sebevraždě).  

 

Cílem bylo především stabilizovat klienta v jeho nelehké životní situaci, naplánovat řešení jeho krize a postupným plněním plánu mu 

pomoci od „bezvýchodné“ situace z jeho pohledu až směrem k detoxu a následnému nástupu do léčby.  

Po stanovení jednotlivých kroků k naplnění daného cílů ať už společných či individuálních byli zajištěny základní potřeby (nocleh, 

hygiena, jídlo a pití, nákup) a následná emoční stabilita. Následovalo zajištění dokladů, ekonomické zajištění a bydlení, navázání 

kontaktů s rodinou, vyřizování detoxu a možnosti následné léčby a nástup na detox do PL Opava a vyřizování léčby.  

 

Veškeré domluvené a stanovené cíle se podařily naplnit poměrně rychle. 9. den po „nejčernějším dnu svého života“ (jak 

označil sám Rasputin) nastoupil na detox, po 10-ti dnech pak do léčebny.  

 



Shrnutí roku 2015  
 

Bruntál  

potvrzení pozice poskytovatele terénních programů pro uživatele návykových látek, 

úspěšné naplňování individuálního projektu města Bruntál, 

certifikace RVKPP na 4 roky (nejvyšší délka udělení certifikace), 

projekt „Testování na žloutenky anonymně a zdarma“ za spolupráce města Bruntál, Podhorskou nemocnicí 

v Bruntále. Zapojilo se 41 klientů, z toho 2 testy se ukázaly pozitivní na HVC, 

daří se nám chránit spolčenost před riziky poranění o injekční materiál a bráníme rozšíření přenosných nemocí 

zvláštní péči věnujeme vyloučené lokalitě na Dlouhé ulici, kam pravidelně docházíme – mezi Romy jsme 

navázali kontakt s mladšími lidmi, experimentátory a uživateli konopných drog, 

spolupracujeme s Poradnou pro závislost OPEN HOUSE o.p.s., MěÚ Bruntál, NZDM OPEN HOUSE, Slezská 

diakonie, Liga o.p.s., PPP Bruntál, Help in o.p.s., APK MP Bruntál, Lékarny. 
 

 

Jsme součástí pracovní skupiny prevence kriminality a spolupracovali jsme rovněž v rámci Agentury pro sociální 

začleňování. Jsme aktivními účastníky skupiny Tým pro úkol, která řeší témata závislostí na území města 

Bruntálu. Zúčastnili jsme se Letní školy Harm Reduction, doplňovali vzdělávání v oblasti první pomoci a Krizové 

intervence. Procházíme pravidelnou supervizí Jiřího Valnohy z organizace Podané ruce o.p.s. 

 



Vrbno pod pradědem 

potvrzení pozice poskytovatele terénních programů pro uživatele návykových látek,  

staráme se o uživatele drog také z měst Karlovic, Široké Nivy, pro které je Vrbno střediskovou oblastí. 

daří se aktivním přístupem chránit společnost před riziky poranění o infekční materiál a bráníme tak rozšíření 

přenosných nemocí, 

spolupracujeme s MěÚ Vrbno pod Pradědem, Dětský domov Vrbno pod Pradědem a dalšími institucemi a 

spolupracujícími organizacemi v rámci návazných služeb komunitního plánu města, PPP Bruntál, Help in o.p.s., 

SVČ Kotlík, lékárny.   

 

Jsme součástí pracovní skupiny Prevence kriminality a spolupracujeme rovněž v rámci Agentury pro sociální 

začleňování.  

Kravaře 

 služba je poskytována kontinuálně, je zachován pravidelný kontakt s aktuální CS, 

podařilo se nakontaktovat jádro a část okolí jedné hlavní drogové skupiny, kontakt je pravidelný, bez problémů, 

po zavření nonstopu Harry je pohyb cílové skupiny směřovaný na skrytou scénu – byty, domy uživatelů drog, či 

jejich rodičů i přesto se podařilo udržet kontakt se spolupracujícími osobami, 

problémy spojené s gamblingem, prohrávání peněz trávení času hraním v podstatné míře u CS vymizely, 

 spolupracujeme s MěU Kravaře, jsme členi komise prevence kriminality a komunitního plánu. 

 



Další projekty 

Preventivně vzdělávací centrum (dále jen „PVC OH 5P“) 

5P = pět základních principů, které deklarujeme při poskytování našich služeb. Dva z těchto principů – 

profesionalita a odbornost mohou na první pohled působit jako klišé. Pro mě se však stali součástí mého (nejen) 

profesního životního stylu a skrývá se pod nimi autenticita, empatie, porozumění lidské duši, schopnost 

pojmenovat nevyřčené, schopnost přenést myšlenky do praxe, celoživotní učení se, hledání cest, odvahu vydat 

se do nejistoty, odvahu říci „tohle neumím“ nebo „potřebují“…, vědět co je dělám, jaký to má význam a jakou  

metodu, či techniku mám zvolit. Jako příměr se mi líbí: „Jsem něco jako lékař“. Když operuji (třídní kolektiv), měla 

bych umět rozpoznat nemocný orgán od zdravého (co je zdravé a naopak nezdravé ve třídě), a měla bych umět 

vyhodnotit, zda je operace nutná, v jakém rozsahu a jaké nástroje pro operaci zvolím (práci se třídním 

kolektivem). Vím, léčba někdy může bolet, ale věřím, že na konci ní přichází úleva a to zdravé si říká o své místo. 

Místo ve třídě, místo v mezilidských vztazích, místo v životě každého znás… 

 

 

 

 

 



 

Spolupracující školy a školy, kde proběhla realizace preventivních programů v roce 2015: 

Základní škola Školní 2, Bruntál, 

Základní škola Cíhelní 6, Bruntál, 

Základní škola Rýmařovská, Bruntál, 

Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, 

Základní škola Horní Benešov, 

Střední odborná škola Bruntál.  

Statistické údaje realizovaných preventivních programů ve školských zařízeních 2015 



 

 

 

 

 

 

 

Preventivní program Typ programu 

Počet 
podpořených 

Počet 

Žáků tříd 
zapojených 

škol 
realizovaných 

hodin 
Komplexní program VPP 
rizikové chování 

Dlouhodobý rozsah 10 
setkání po 2 vyučovacích 
hodinách 

24 1 1 20 

Komplexní program VPP 
Zdravé třídní kolektivy 

Dlouhodobý, rozsah 10 
setkání po 2 vyučovacích 
hodinách 

51 2 2 40 

Program zaměřený na 
posílení třídního kolektivu 

Zakázka v rámci adaptačního 
pobytu  

80 4 2 20 

 
Program zaměřený na 
šikanu a kyberšikanu  

 
Zakázka v rámci adaptačního 
pobytu 

 
46 

 
2 

 
1 

 
6 

 
Prevence projevů 
extrémního agresivního 
chování – šikana, 
kyberšikana 

 
 
Úvod do problematiky, rozsah 
3 vyučovací hodiny 

 
 

57 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

15 

 
Prevence v adiktologii – 
marihuana 

 
Úvod do problematiky, rozsah 
3 vyučovací hodiny 

 
10 

 
1 

 
1 

 
3 

 
Prevence rizikového 
sexuálního chování  

 
Úvod do problematiky, rozsah 
2 vyučovací hodiny 

 
14 

 
1 

 
1 

 
2 



Shrnutí roku 2015  

 

V roce 2015 byl v rámci PVC OH 5P realizován projekt „Regenerace mladé generace“, 

který finančně podpořilo Město Bruntál a několik dílčích zakázek, které si financovali školy svépomocí. Těší mě, 

že školy hledají v oblasti preventivních aktivit vlastní zdroje financování a velmi si vážím toho, že do nás 

opakovaně vkládají svou důvěru a chtějí naše programy. To je pro mne, jako lektorku, dobrá zpětná vazba k mé 

práci a dává mi opakovanou naději, že má význam pokračovat, že to má pozitivní dopad na žáky a daří se 

některé zaběhnuté stereotypy, postoje a návyky asi měnit. Ale je to dřina“ Aby byla prevence účinná a efektivní, 

je potřeba pracovat kontinuálně nejen s žáky a studenty, ale i pedagogickými týmy a rodič/rodinami. Proto jsme 

ve v roce 2015 zapojili s PVC OH 5P do pracovní skupiny prevence v rámci koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám, realizovaných na území města Bruntál Agenturou pro sociální začleňování. Věnovali jsme 

mnoho úsilí a času tomu, abychom naplánovali komplexní projekt v oblasti prevence rizikového chování, které se 

zaměřuje na prevenci primární i indikovanou, zahrnuje vzdělávání pedagogických týmu a v neposlední řadě i 

vzdělávání rodičů. Projektový záměr byl schválen Radou města a je součástí strategického plánu sociálního 

začleňování pro období 2015 – 2018. Držíme si tedy palce, neboť prostřednictvím projektu bychom mohli vytvořit 

stabilní realizační tým s jasnou koncepcí prevence rizikového chování na 3 leté období.  

Další úspěšný rok absolvování 5 letého sebezkušenostního výcviku KVP III., realizovaným společností Život 

bez závislostí, o.p.s. pracovníka poskytující PVC OH 5P.  
 

Děkuji všem, kdo chápou prevenci jako nedílnou součást vyspělé moderní společnosti. Děkuji zejména základním školám, které s námi 
spolupracují, opakovaně nám vyslovují důvěru a nevzdávají své snahy vzdělávat a preventivně působit tam, kde jiní (zejména rodiny) 
z nejrůznějších příčin selhávají. Osobní poděkování patří Standovi Tomanovi, za dlouhodobou duchovní a metodikou podporu, osobitý 
humor, náhled, porozumění.  



Informační centrum pro mládež Bruntál (dále jen „ICM 

Bruntál“) 

Cílovou skupinou jsou děti do 15 let, mládež ve věku do 26 let (včetně). Starším dveře 

nezavíráme.  
 

Historie 

Činnost ICM Bruntál byla zahájena, na podzim roku 2005. ICM Bruntál vzniklo z potřeb vyhovět zájmům mládeže 
-zmodernizovat stav internetové místnosti a zkvalitnit vykonávané služby.  
Registrace přidruženého člena AICM ČR od roku 2006. 
 

V současné době je ICM Bruntál centrum "denního docházkového typu", kde jsou připraveny informace z oblastí 

dotýkajících se života mladých lidí. Tyto oblasti jsou například: 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, … 
ICM Bruntál 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 Bruntál jsou systematicky tříděné soubory informací v tištěné podobě. 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. K doplňkovým službám 

patří např. kopírování, tisk informačních materiálů, e-mailová služba, skenování obrazových a textových předloh, 
přenos dat na nosiče elektronických informací. 

Shrnutí roku 2015 

 

 

 

 

  
   
 

 

 

 

  

 

Statistika návštěvnosti v roce 2015 

Oblast Počet klientů 
Fyzické osoby v ICM  570 

Akce v ICM  12 
Návštěvy na webu 2897 

Otevírací doba v roce 2015 

Otevřeno hodin v týdnu 16 

Dotazy v roce 2015 

Forma Počet dotazů 
Osobně 150 
Email 5 
Telefon 9 
Komentáře na webu  0 
Facebook  0 



 

 

 

 

 

 

 

Účast a prezentace služeb na akcích, pracovních skupinách …:  

 

Veletrh sociálních služeb ve městech Bruntál a Vrbno pod Pradědem, 

Vstupte prosím, 

Hudební odpoledne,  

Den země, 

Ukaž, co umíš, 

překonej sám sebe aneb outdoor park tě naučí,  

akce pro školy, 

Dětský den Opava,  

pravidelná účast na pracovních skupinách komunitního plánování ve městech Bruntál, Opava, Kravaře, Vrbno 

pod Pradědem, 

pravidelná účast na pracovních skupinách NZDM a terénu pro Moravskoslezský kraj. 

 

Projekty a aktivity v roce 2015 

Počet realizovaných projektů  3 

Počet akcí ICM pro veřejnost 
(beseda, veletrh, školení, 
workshop, přednáška apod.) 

5 



Napsali o nás … 

Sociální pracovníci zkoumají mládež v OC Breda  

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/socialni-pracovnici-oc-breda06122014.html 

 

Mládež tráví stále více volného času v nákupních centrech 

 http://www.munimedia.cz/prispevek/mladi-travi-stale-vice-volneho-casu-v-nakupnich-centrech-9368/ 

 

S jakými drogami je u nás problém? 

 http://bruntalsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/s-jakymi-drogami-je-u-nas-problem-20150124.html 

 

Reportáže… 

 

Česká televize  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030330-udalosti-v-

regionech 

          http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech/415231100030710/video/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240033 

 

http://bruntalsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/s-jakymi-drogami-je-u-nas-problem-20150124.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030330-udalosti-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030330-udalosti-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech/415231100030710/video/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/415231100240033


Polar 

Reportáž o službách drogové prevence 

 http://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/26257/v-bruntalskem-klubu-cepovali-proti-drogam-a-nasili  

Reportáž o akci na skateparku  

http://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/17931/adrenalinova-soutez-v-bruntalskem-skate-parku  

Reportáž o Veletrhu sociálních služeb 

 http://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/36005/jedenacty-veletrh-socialnich-sluzeb-v-bruntale 

 

 

 

http://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/26257/v-bruntalskem-klubu-cepovali-proti-drogam-a-nasili
http://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/17931/adrenalinova-soutez-v-bruntalskem-skate-parku
http://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/36005/jedenacty-veletrh-socialnich-sluzeb-v-bruntale


Rozvaha a výsledovka 2015 



Zpráva auditora 

 

 

 

 

 

 



Sponzoři a donoři 



Poděkování … 

                       …patří Liboru Vrbovi a Marcele Kročilové za „Opíkovského“ ducha. Děkuji osobám ze správní a 
dozorčí rady za jejich práci a přínos. 
Evě Kadlecové a Evě Růžičkové za vedení účetnictví. 
Poděkování za supervizi Jiřímu Valnohovi a Mgr. Zuzaně Faldýnové. 
Standovi Tomanovi za oborovou podporu, rozvojové nápady a nekončící inspiraci. 
Ladislavu Olejníčkovi a Karlu Soukopovi za mediální podporu. 
Pracovníkům - kolegům :).  
Oborovým kolegům a přátelům z pracovních skupin „NZDM a Streetwork Moravskoslezského kraje“. 
Městu Bruntálu, Opavě, Vrbnu pod Pradědem a Kravařím za finanční podporu a spolupráci, 
Odboru SPOD a kurátorce pro mládež v Bruntále, Opavě a Kravařích za spolupráci. 
Vedoucím sociálních odborů v Bruntále, Opavě, Vrbně pod Pradědem a Kravařích, 
Bc. Vendule Bradové, Mgr. Lucii Rybové, Ivaně Remešové DiS. a Bc. Ireně Uličkové – komunitní plánování 
(Bruntál Opava, Vrbno pod Pradědem, Kravaře). 
Členům pracovních skupin komunitního plánování v Bruntále, Opavě, Vrbně pod Pradědem a Kravařích. 
Bc. Romaně Dudušové– romské poradkyni 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. 
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 a záslužnou práci ve 
velíně OPEN HOUSE o.p.s., jako asistentka ředitele a jako nenahraditelná pomoc a podpora . 
 
Také opět mockrát děkujeme všem, se kterými jsme se potkali a mohli se tak vzájemně obohatit, podpořit pracovní a 
osobnostní růst. Díky našim trpělivým rodinám, příbuzným, kamarádům a dalším příznivcům za Váši nemizící podporu a 
trpělivost, stále dobrou náladu a povzbuzení, vtip v pravý čas a podporu v naší práci.  



                                                                                                                                                  To vše i díky Vám všem! 
Název organizace:                           OPEN HOUSE o.p.s. 
Právní forma:                       obecně prospěšná společnost  

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

IČ: 706 45 671 

Registrace u MV ČR: k 5. 2 .2014 zápis u KS v Ostravě: 

 O 1271 

Bankovní spojení:  172657690/0300 

Webové stránky: www.openhousebruntal.cz 

Email:  openhouse@seznam.cz 

Manager a ředitelka společnosti: Bc. Romana Danečková 

 

Správní rada: Mgr. Marcela Kročilová 

 Mgr. Libor Vrba 

 Kateřina Havlíčková  

Dozorčí rada: Mgr. Stanislav Toman 

 Kateřina Olejníčková 

 Michaela Stiskalová  

                                     

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

