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O SPOLEČNOSTI 

 

Naše společnost OPEN HOUSE o.p.s. je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a 

nezisková organizace. Vzniká v roce 2000 jako aktivní reakce občanů na 

špatnou pracovní, kulturní a informační situaci v regionu. Dnes je náplní 

společnosti především poskytování sociálních služeb cílovým skupinám dětí a 

mládeže ohroženými sociálně patologickými jevy a drogově závislých. 

Obsahem této sociální práce je vytváření komplexní podpory zmírňující rizika 

jejich sociálního vyloučení a podpora vedoucí ke zlepšení jejich životní 

situace. Dále společnost vytváří funkční síť návazných a spolupracujících 

organizací a dalších subjektů, poskytuje kvalitní a včasné informace, rozvíjí 

preventivní činnost, pořádá kulturní, vzdělávací a sportovní akce a programy. 

Těmito aktivitami přispíváme ke zlepšení kvality života a mezilidských vztahů 

v regionech Bruntálsko a Opavsko.  

Vizí společnosti je být profesionálem v oblasti sociální práce s cílovými 

skupinami dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy, osob 

ohrožených 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 

pro uplatnění v pracovním procesu a podílet se na kulturním obohacení 

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

zaměstnance zajistit kvalitu práce a dodržování zásad a hodnot organizace. 

 

Poskytované služby a činnosti společnosti  
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Nízkoprahový klub pro děti a mládež (dále jen „NZDM“)  

NZDM OPEN HOUSE  

Ohlédnutím za rokem 2016 … 

Ambulantní forma 

Rozrostl se nám tým pracovníků a díky tomu jsme byli schopni poskytovat vyšší úroveň 

nabízených aktivit, realizovat více konzultací a klientských zakázek, také naplňování 

individuálního plánu bylo efektivní. V rámci hudebny se klientům umožnil zásadní 

posun v jejich uměleckých aktivitách a to díky profesionálnímu a systematickému 

vedení. Díky tomuto přístupu vznikly dvě kapely poměrně na vysoké úrovni, které se 

neustále zlepšují. Proběhly preventivní programy či dny otevřených dveří, díky těmto 

akcím do klubu přišli nový klienti, podařilo se odhalit několik dětí se sklony 

k sebepoškozování a úspěšně se s nimi pracuje. V rámci výtvarných činností 

a kreativní práci s klienty, lze říci, že chodí pravidelně a včas, pracují na svém 

chování vůči druhým a posouvají hranice svých možností. Klienti jsou mnohem jistější, 

pracovitější a troufají si na náročnější tvoření. V rámci sportovních aktivit se podařilo 

odhalit talentovaného klienta a vyjednat mu vstup do sportovního klubu TJ Juventus 

Bruntál. Klienti začínají být více kreativní a přicházejí s vlastními nápady, týkající se 

programu v klubu ale i mají snahu stát se dobrovolníky v NZDM na ICM(počítačová 

místnost). Dobrovolnictví v sobě obnáší nejen dohled nad pořádkem u počítačů, ale 

také úklid místnosti a pomoc ostatním klientům při vyhledávání různých informací. 

Terénní forma 

V rámci OPEN STREET Dlouhá se nám povedlo aktivizovat stávající menší klienty 

(věk 6-12 let) a probudit v nich velký zájem o službu nabízenou novým způsobem. 

Nově jsme nabízeli interaktivní hry, doplňovačky, hry na rozvoj jemné a hrubé 

motoriky, koordinace oko ruka. Individuální plány se dařilo plnit úspěšně, zejména 

u mladších klientů. Dále se zvýšil počet nových zájemců o námi poskytované služby 

a podařilo se navázat důvěru a prohloubit vztahy s rodiči. Doučování, o které děti 

během léta neměly zájem, jsme pojali formou her. Tento nápad klienti ocenili 

a zájem převyšoval kapacitu pracovníků. Klienti se účastnili umělecké výstavy 

v rámci Týdne pro nízkoprahy pořádané na NZDM. Děti navštívily bruntálský zámek, 

cvičil se venkovní work out a hrály se míčové hry. Nově jsme pro menší klienty 

připravili logické hry a úkoly. Děti si tyto činnosti natolik zamilovaly, že každý den 

chodily s jasně danou zakázkou. Rovněž úspěšná byla práce s klienty +15, ti hojně 

využívali informační servis a konzultace. Individuální plány se dařilo plnit úspěšně, 

zejména u mladších klientů. 

za NZDM Mgr. Veronika Žáková  

vedoucí sociálních služeb  

 



Výroční zpráva OPEN HOUSE 2016 

Terénní program 

OPEN STREET  

 

Ohlédnutí za rokem 2016… 

Pracovníci se zaměřovaly na klienty v lokalitě skateparku, docházelo k prohlubování 

práce s nimi. Byly mapovány lokality sídliště, vodárenských hal, které jsou atraktivní 

především pro svou anonymitu. Dále pak se docházelo do městského parku, 

monitorovalo se kolem SOU a nádraží, dochází se k lokalitě kolem obchodu 

Kaufland. Při práci s klienty na skateparku docházelo k úklidům místa, s klienty byly 

vedeny rozhovory na téma volného času, sportu, návykových látek (marihuana, 

alkohol, cigarety). Podařilo se postupně klienty namotivovat a o lokalitu skateparku 

se začali starat i sami, odpadky již byli schopni odnášet pryč a ne je zde zahazovat. 

V roce 2016 pokračovala organizace akcí na skateparku za spolupráce s Městem 

Bruntál a Střediskem volného času, stejně jako v roce 2015. Akce jsou pořádány 

především za účelem prevence kriminality, pokud se klienti naučí vhodnému trávení 

volného času a dokážou se zapojit do činností, mohou tak předejít rozvoji 

negativních jevů. V rámci terénní práce byly v roce 2016 uskutečněny s klienty 

návštěvy kina. Klientům je poskytováno základní i odborné sociální poradenství, jsou 

s nimi vedeny motivační rozhovory. Klienti nás oslovili s tématem sociálně – právní 

ochrany dětí, především klienti náctiletí, kteří řešili úpravu styku k nezletilému dítěti. 

Klienti nás oslovovali v dalších tématech, jako byla zaměstnanost. Na základě 

rozhovorů s klienty a jejich zájmů a potřeb byly sestavovány individuální plány, 

především na aktivní trávení volného času, řešení osobních záležitostí. S klienty byla 

prováděna zejména sociální práce s jednotlivcem a sociální práce se skupinou.  

 

za OPEN STREET Mgr. Veronika Žáková 

vedoucí sociálních služeb  
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Služby drogové prevence OPEN HOUSE (dále jen „SDP) 

SDP Bruntál, Kravaře, Vrbno pod Pradědem 

 

Ohlédnutí za rokem 2016… 

Služby drogové prevence jsou realizovány na území města Bruntál, Vrbno pod 

Pradědem a Kravaře s cílovou skupinou osob závislých na návykových látkách nebo 

ohrožených závislostí. Projekt probíhá v souladu s metodikou sociální služby, která je 

v souladu se SQSS a zákonem o sociálních službách. Služba prošla v říjnu 2015 

certifikací s návrhem platnosti udělení certifikátu na 4 roky. 

Práce terénního programu probíhá v ulicích těchto měst v odpovídajícím časovém 

rozsahu práce s drogově závislými. V Bruntále byla v roce 2016 práce zaměřená více 

na to informovat CS a širokou veřejnost o rizicích užívání drog, proto hlavní téma 

kontaktů a intervencí bylo bezpečného braní. S tím souvisí standardně motivace ke 

změně životního stylu osob CS 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 poskytovali sociální poradenství, informace, sterilní zdravotnický materiál 

s cílem zlepšit sociální a zdravotní situaci uživatelů drog a motivovali uživatele drog 

k pozitivní změně v chování a u několika případů k léčbě závislosti. 

SDP Bruntál 

 Služba je poskytována  4x týdně (v pracovní dny kromě středy), tým je složený ze 

dvou pracovníků (muže a ženy). 

 Pravidelný monitoring patologických jevů a vyloučených lokalit (např. Západní 

lokalita. 

 Dobrý a aktivní kontakt s cílovou skupinou, vysoká úroveň Harm Reduction. 

 Městem Bruntál zajištěné testování na krví přenosné nemoci (žloutenky). 

 Akce nejen pro klienty  - Čepujeme proti násilí a drogám, 2x Malujeme proti násilí 

a drogám a OPENFEST. Tyto aktivity mají za cíl informovat odbornou i širší veřejnost 

o činnostech a potřebnosti sociální služby. Zapojujeme i školy, kdy se žáci nebo 

studenti ve výkresech zamýšlejí např. nad vznikem a dopady závislostí.  

 V roce 2016 bylo uspořádáno 34 preventivních besed na školách a 2 besedy ve firmě. 

SDP Vrbno pod Pradědem  

 Upevnění pracovní pozice poskytovatele terénních programů pro uživatele 

návykových látek. 

 Službu poskytujeme 1x týdně ve středu, terénní práci neposkytujeme pouze 

v centru obce, ale docházíme také do přilehlých částí obce (Mnichov, Ludvíkov, 

Železná).  

 Spolupracujeme s obcí, praktickou školou a především s DD Vrbno pod Pradědem 

i dalšími institucemi a spolupracujícími organizacemi v rámci návazných služeb 
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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 začleňování.   

SDP Kravaře 

 Služba je poskytována kontinuálně, pravidelný kontakt s aktuální CS.  

 Úspěšný kontakt s částí skryté scény. 

 Službu poskytujeme 2x týdně a to v pondělí a pátek.  

 Aktivní monitoring - mapování patologických jevů, vyhledávání nových klientů. 

 Spolupráce s MěU Kravaře, odborem SPOD, městskou policií, pracovní skupina KP 

a komise prevence. 

 

za SDP OPEN HOUSE Bc. Romana Daněčková 

vedoucí sociální služby 
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STATISTICKÉ ÚDAJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 

 

NZDM OPEN HOUSE a OPEN STREET 
 

Statistické údaje NZDM OPEN HOUSE OPEN STREET 

Klienti 102 45 

Kontakty 3 032 698 

Intervence 1 541 204 

Počet otevíracích dní  198 198 
 

 

 

 

 

SDP OPEN HOUSE 
 

Statistické údaje Bruntál 
Vrbno pod 

Pradědem 
Kravaře 

Klienti 91 21 27 

Kontakty 1 557 370 321 

Intervence 330 110 365 

Injekční materiál IN 11 178 4 279 1 194 

Injekční materiál OUT 11 194 4 194 1 280 

Počet nálezů 6 8 0 

Počet besed 36 7 0 
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POŘÁDANÉ AKCE  
 

Na NZDM OPEN HOUSE a OPEN STREET byly pořádány tyto akce:  

 

 Grilovací párty 16. 6. 2016 

Počet zúčastněných: 11 

 Kino 30. 6. 2016, 

Počet zúčastněných: 10 

 Sportovní hry na hřišti 3. 8. 2016,  

Počet zúčastněných: 4 

 Akce v lese 17. 8. 2016 

Počet zúčastněných: 4 

 Akce Skatepark 15. 10. 2016 

Počet zúčastněných: 6 

 Vycházka po Bruntálu 5. 12. 2016 

Počet zúčastněných: 9 

 Vánoční trhy 19. 12. 2016 

Počet zúčastněných: 3 

 

SDP OPEN HOUSE pořádaly tyto akce:  

 

 Čepujeme proti násilí a drogám 21. 1. 2016  

Téma: Mýty a fakta kolem drog 

Místo: Africa pub Bruntál 

Počet zúčastněných: cca 50 

 Malujeme proti násilí a drogám 23. 6. 2016  

Téma: Svět bez cigaret 

Místo: ZŠ Bruntál 

Počet zúčastněných: 30 

 Malujeme proti násilí a drogám 22. 9. 2016  

Téma: Alkohol a gambling 

Místo: ZŠ a SŠ Bruntál 

Počet zúčastněných: 60 

 Open Fest – 16. 11. 2016 

Místo: Africa pub 

Počet zúčastněných: 100 
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DALŠÍ PROJEKTY  

Programy všeobecné primární prevence 

Programy všeobecné primární prevence jsou realizovány od roku 2008, na 

bruntálských školách a v rámci poskytovaných služeb  NZDM OPEN HOUSE 

(nízkoprahového zařízení pro děti a mládež).  Jsme držitelem certifikátu – Národního 

ústavu vzdělávání pro programy školské všeobecné primární prevence od roku 

2015.  Pravidelně spolupracujeme s pedagogicko- psychologickou poradnou (Mgr. 

Stanislavem Tomanem), Městem Bruntál (Odborem sociálních věcí), jsme účastni na 

plánování strategií týkající se prevence kriminality. V letošním roce se nám daří 

realizovat preventivní programy i na Základní škole ve Vrbně pod Pradědem. 

 

Lektorský tým: 

Mgr. Veronika Žáková – speciální pedagog, vedoucí týmu 

Kamil Gavenda – pracovník v sociálních službách NZDM OPEN HOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Komplexní program v rozsahu 10 hodin – zdravé třídní kolektivy (pod vedením Markéty Brziakové) 

*Komplexní program v rozsahu 20 hodin – Spektrum – zaměřen na posílení spolupráce v třídním kolektivu, 

prevence šikany, vrstevnických vztahů, sebepřijetí (pod vedením Mgr. Veroniky Žákové) 

 

 

 

 

Přehled poskytovaných témat 

na školách 

Šikana, kyberšikana 

Alkohol, kouření 

Poruchy příjmu 

potravy 

Ostatní návykové 

látky  

Komplextní program  
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Informační program pro děti a mládež 

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. 
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Poradna pro závislost 

Ohlédnutí za rokem 2016… 

Služby Poradny pro závislosti v loňském roce využilo celkem 23 osob. Převážná většina 

klientů zneužívala pervitin, případně pervitin v kombinaci s jinými látkami, nejčastěji 

s marihuanou a alkoholem. Část užívala léky bez lékařského předpisu (např. Rivotril), 

část řešila potíže s gamblerstvím.  

Jádrem služby (cca 40 %) bylo tzv. „provázení“, které využívaly dvě skupiny klientů. 

Skupina motivovaných klientů pokoušejících se o abstinenci z vlastního rozhodnutí a 

skupina klientů s návykovým chováním, které k docházce do služby přiměli jejich 

blízcí. Péče spočívala v podpoře, či udržení motivace k postupnému omezování 

rizikového chování, respektive k abstinenci. 

Přibližně třetina klientů využila terapeutickou podporu. Ta spočívá zejména 

v postupném objevování silných a slabých osobních stránek klientů a jejich životních 

témat, rozvíjení sebeúcty, schopnosti odolávat stresu, dovednosti vyhýbat se 

nežádoucím způsobům chování a plánovat důležité životní kroky. 

Asi 15 % klientů využilo poradenské služby. Obsahem poradenství je podávání 

základních informací týkajících se obvykle charakteru užívaných látek, rozpoznání 

závislého chování, jeho závažnosti apod. Poradenské služby obvykle využívali klienti 

za přítomnosti rodičů nebo jiných blízkých. 

Necelých 10 % klientů vyhledalo službu za účelem poskytnutí tzv. krizové intervence, 

asi 5 % objemu práce bylo věnováno psychodiagnostice 

2 klienti vydrželi abstinovat po celý rok, 2 klienti léčbu ukončili s tvrzením, že ji 

považují za úspěšně ukončenou.  

Zhruba 10 % klientů na dohodnutou schůzku nedorazilo. 

S ohledem na omezené možnosti propagace služby (stále není vyjasněna 

budoucnost jejího financování, proto službu veřejně nepropagujeme), považujeme 

objem i kvalitu jejího provozu v roce 2016 za uspokojivou. 

 

 

za adiktologickou poradnu Mgr. et Mgr. Stanislav Toman 

adiktolog 
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ZHODNOCENÍ ROKU 2016 A CÍLE PRO ROK NÁSLEDUJÍCÍ 
 

 

Rok 2016 byl …. 

 

pro nás všechny velmi obohacující a inspirující. Všichni zúčastnění jsme měli možnost 

nabýt nových zkušeností z uplynulých událostí. ... 

 

Byl také rokem hledání finančních zdrojů na funkční zajištění sociálních služeb 

a dalších programů společnosti. Ty jsme nalezly ve výzvách ESF, realizace od 2017. 

Výhledově nám skýtají zajištění části stávajícího personálu a jeho další posílení 

v přímé i nepřímé práci s klienty. 

 

Byl rokem významné výměny personálního zabezpečení ve službách NZDM a TP 

pracujících s dětmi a mládeží. Odchod dlouholetých pracovníků přinesl možnost pro 

pracovní realizaci pracovníkům novým. První chvíle očekávání a napětí ze změny se 

nad očekávání brzy jeví pozitivním směrem. Pod zkušeným vedením Mgr. Veroniky 

Žáková dostává nový tým prostor pro realizaci, uplatňuje jejich individuální a tvůrčí 

kvality. Mění se přístupy poskytování ve službě, nastavuje nové komunikační nástroje 

s klienty. Změna přináší nové "palivo"  a nese ovoce. 

 

Služby drogové prevence jsou ve své historii realizace na kvalitativním vrcholu. 

 

Všeobecná primární prevence - preventivní programy nastavují novou tvář. 

Podstatnou funkční změnu plánujeme a očekáváme v roce 2017. 

 

Plány pro rok 2017 jsou: 

 poskytování sociálních služeb ve stávajícím rozsahu 

 zapracování evropských projektů do sociálních služeb 

 posílení personálu v přímé i nepřímé práce (EU projekty) 

 zajištění adaptace a stabilizace novým pracovníkům 

 podpora, motivace a rozvojové prostředí pro pracovníky společnosti 

 práce na kvalitě poskytovaných služeb, využití kreativních a trendových nástrojů v 

práci s CS 

 nová strategie všeobecné primární prevence, profesionalizace preventivních 

programů 

 finanční stabilizace - EU projekty a další více - zdrojové financování 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
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FINANČNÍ PODPORA/ SPOZOŘI  

 

 

Moravskoslezský kraj 

 

 
Podporuje sociální služby: 

NZDM OPEN HOUSE 

OPEN STREET 

Služby drogové prevence OPEN HOUSE 

 

 

Vláda české republiky/ RVKPP 

 

 
Podporuje sociální službu:  

Služby drogové prevence OPEN HOUSE 

 

 

 

Město Bruntál 

 
  

 

 

 

Město Kravaře 

 
Podporuje sociální službu:  

Služby drogové prevence OPEN HOUSE 

Projekt:  

Služby drogové prevence Kravaře 

 

 

 

 

Město Vrbno pod Pradědem 

 

 
 

Podporuje sociální službu:  

Služby drogové prevence OPEN HOUSE 

Projekt: Služby drogové prevence 

Vrbno pod Pradědem 201

Podporuje sociální služby: 

NZDM OPEN HOUSE 

OPEN STREET 

Služby drogové prevence OPEN HOUSE 

Projekt:  

OPEN FEST 2016,  

"Kdo si hraje, nezlobí" 
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PODĚKOVÁNÍ  

…patří Liboru Vrbovi a Marcele Kročilové za „Opíkovského“ ducha. Děkuji také 

ostatním lidem ze správní a dozorčí rady za jejich práci, přínos a souníležitost s 

posláním společnosti. 

Evě Kadlecové a Evě Růžičkové za vedení účetnictví. 

Poděkování za supervizi Jiřímu Valnohovi a Mgr. Zuzaně Faldýnové. 

Standovi Tomanovi za profesní podporu, rozvojové nápady, nekončící inspiraci a 

oborovou spolupráci v roli adiktologa. 

Ladislavu Olejníčkovi a Karlu Soukopovi za mediální podporu. 

Pracovníkům - kolegům :).  

Oborovým kolegům a přátelům z pracovních skupin „NZDM a Streetwork 

Moravskoslezského kraje“. 

Městu Bruntálu, Vrbnu pod Pradědem a Kravařím za spolupráci a finanční podporu, 

Odboru SPOD a kurátorce pro mládež v Bruntále a Kravařích za spolupráci. 

Vedoucím sociálních odborů a sociálních úseků na KU MSK, v Bruntále,  Vrbně pod 

Pradědem a Kravařích, 

Bc. Vendule Bradové, Ivaně Remešové DiS. a Bc. Ireně Uličkové – komunitní 

plánování (Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Kravaře). 

Členům pracovních skupin komunitního plánování v Bruntále, Vrbně pod Pradědem 

a Kravařích. 

Bc. Romaně Dudušové– romské poradkyni v Bruntále, 

Zařízením PPP Bruntál, p.o. a Citadela Bruntál, z.s. – za metodickou a oborovou 

spolupráci. 

Metodikům a výchovným poradcům na základních a středních školách za 

spolupráci a inspiraci. 

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 svědomitou práci ve společnosti OPEN HOUSE o.p.s., jako asistentka 

ředitele . 

 

Opět a zase už pokolikáté děkujeme všem, se kterými jsme se potkali a mohli se 

vzájemně obohatit, inspirovat a podpořit tak vzájemný 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.  

 

 

 

 

 

Bc. Romana Daněčková  

ředitelka společnosti  
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 

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 

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

