
výroční zpráva 2011



děti 
a mladí 
lidé nám 
nejsou 
lhostejní



Vážení,

jsem rád, že se s Vámi mohu po roce setkat nad stránkami výroční zprávy organizace Bunkr, o. s.,
a udělat stručný úvod tomu, co se v uplynulém roce 2011 odehrálo.
Loňský rok pro nás znamenal výrazný posun v tom, co děláme, a co a kde dělat chceme.
Poskytovali jsme pět sociálních služeb ve třech městech našeho Moravskoslezského kraje, zaměstnávali 
patnáct pracovníků. Rovněž jsme realizovali i projekty zaměřené na smysluplné využití volného času. 
V tomto roce skončilo tříleté financování přes Individuální projekt MSK, který nám pomohl stabilizovat 
naše sociální služby i organizaci.
Nyní jsme v očekávaní, co nám přinese rok 2012 v oblasti financování našich klubů a terénních programů, 
zda se nám podaří udržet všechny služby, neboť přicházející informace nejsou příznivé.

Děkuji všem členům sdružení, zaměstnancům i dobrovolníkům za skvělou spolupráci, bez které by naše 
organizace nemohla fungovat. Zároveň děkuji všem donátorům, kteří finančně podpořili naše aktivity.

Mgr. Roman Brzezina

předseda občanského sdružení
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Název:  Bunkr, o. s.

Právní forma:       občanské sdružení

Datum vzniku:      20. ledna 2003, zapsáno Ministerstvem vnitra 
  pod jednacím číslem VS/1-1/52450/03-R

Sídlo:  Lidická 541, 739 61 Třinec

Bankovní spojení:  Fio banka, a. s.
  č. ú. 2000143107/2010  

IČ:   26617013

DIČ:   CZ 26617013

Motto
děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní 

Posláním sdružení je nabízet sociální služby dětem a mladým lidem, příznivě ovlivňovat jejich způsob 
trávení volného času a preventivně působit v problematice sociálně patologických jevů ve společnosti.

ZaMěřujeMe se na
děti a mladé lidi ve věku 10-26 let, dále pedagogy, rodiče a zainteresovanou veřejnost

KladeMe si tyto cíle:
 ∂ Poskytovat kvalitní sociální služby, zejména nízkoprahového a terénního charakteru, zaměřené na 

cílovou skupinu
 ∂ Příznivě ovlivňovat způsob trávení volného času dětí a mladých lidí a naplnit ho smysluplnou činností
 ∂ Vést děti a mladé lidi k obnovení zodpovědnosti za svůj život, povzbuzovat k „směřování“ - někým být, 

někam patřit, někam mířit
 ∂ Realizovat vzdělávací aktivity pro pedagogy, rodiče a další zainteresované problematikou zdravého 

vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení a podobných témat. 

PRacovní týM 
v roce 2011 čítal 15 zaměstnanců (přepočteno na úvazky: 14,36), který zabezpečoval
5 sociálních služeb a několik dalších projektů ve třech městech (Třinec, Bohumín, Jablunkov).

údaje o 
organizaci
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Sociální služby

Klub Bunkr 
Třinec (od 10/2003)

Streetwork v Třinci
(od 9/2006)

Studentský tým

Mezinárodní
výměny mládeže

Vzdělávací
aktivity

Hřiště
bez nudy

Bunkryt
hudební zkušebna

Evropská
dobrovolná služba

Streetwork v Jablunkově
(od 4/2010)

Klub Bunkr
Bohumín (od 11/2009)

Klub Bunkr
Jablunkov (od 4/2010)

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Terénní programy

Další projektyMgr. Roman Brzezina 
[předseda organizace, statutární zástupce]

Mgr. Renáta turoňová 
[místopředseda organizace, statutární zástupce]

institut euroschola (ing. lukáš szlaur) 
[člen výkonné rady]

Robert Hrycek 
Daniel Czeczotka 
Royal Rangers v ČR (Petr Walach)
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO (Martin Strnad)

seznam 
členů 
valné 
hromady

organizační 
schéma
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zpráva o činnosti organizace

v číslech: 
 ∂ 15 zaměstnanců
 ∂ 31 pracovníků na DPP 
 ∂ 13 českých dobrovolníků (533 hodin)
 ∂ 8 EVS (zahraničních) dobrovolníků (4 900 hodin) 
 ∂ 11 kapel v hudební zkušebně Bunkryt 
 ∂ 241 klientů NZDM a 131 klientů terénních programů Zúčastnili jsMe se: 

 ∂ Prázdninového kolotoče v Bohumíně
 ∂ Akce Prázdniny v Třinci 
 ∂ Týdne pro nízkoprahy
 ∂ Dne sociálních služeb měst Jablunkova, Třince i Bohumína
 ∂ Výzkumu prostředí nízkoprahových klubů 

ZáPasili jsMe s: 
 ∂ Personální obměnou v jablunkovském týmu
 ∂ Novou adresou přestěhovaného bohumínského klubu
 ∂ Narůstající nejistotou v oblasti budoucího financování služeb

novinKy RoKu:
 ∂ Stali jsme se vysílající organizací v programu Evropské dobrovolné služby
 ∂ Stali jsme se koordinátorem Dne pro rodinu 
 ∂ Zorganizovali jsme 3 vzdělávací akce pro kolegy z oboru

jsMe členeM: 
 ∂ České asociace streetwork, o. s. 
 ∂ Pracovní skupiny nízkoprahových služeb pro děti a mládež Moravskoslezského kraje
 ∂ Pracovní skupiny střednědobého (komunitního) plánování rozvoje sociálních služeb v Třinci
 ∂ Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Bohumíně
 ∂ Komise sociálně-právní ochrany dětí v Třinci
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NÍZKOPRAHOVÁ 
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ 

Cíle 
 ∂ vytvářet takový prostor, který by byl pro děti a mladé lidi bezpečný, 

atraktivní a motivující k volnočasovým aktivitám
 ∂ oslovit a kontaktovat cílovou skupinu 
 ∂ vést mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu a povzbudit je 

„k směřování“ (někým být, někam patřit, někam mířit) 
 ∂ nabízet podporu při zvládání obtížných životních situací 

vlastními silami 

Nízkopraháč je klub, který se snaží být zajímavý a bezpečný 
pro všechny mladé lidi ve věku od 13 do 20 let.

Motto 
Již malé děti si stavějí své bunkry, kde je jim 
dobře. Utíkají do nich také před různými problémy. 
Chceme vytvářet místa, která budou pro děti  
a mladé lidi útočištěm ...  
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Posláním NZDM Klubu Bunkr je 
poskytovat podporu, odbornou pomoc 
a informace dětem a mladým lidem 
z Bohumína, ohroženým sociálním 
vyloučením, a pozitivně ovlivňovat jejich 
životní styl a hodnoty.

  
V roce 2011 oslavil bohumínský klub Bunkr své 
druhé narozeniny. Během dvou let se nám zde 
vytvořila stabilní skupina klientů, kteří pravidelně 
využívají našich služeb. Rok 2011 utekl jako 
voda. Byl to rok velkých změn, nabitý bohatým 
programem a pestrými zážitky. Na začátku března 
nastoupila nová pracovnice, která nahradila 
jednoho člena týmu. Největší změna však proběhla 
v červenci, kdy se celý klub přestěhoval do nových 
prostor u vlakového nádraží. Stěhování uvítali 
pracovníci i klienti, nové prostory jsou světlejší  
a mnohem útulnější než ty předchozí. Klienti letos 
měli možnost zapojit se do tří dlouhodobých 
preventivních programů, které se zabývaly tématy 
diskriminace a rasismu, emocí a jejich působení na 
lidské chování a drogových závislostí. Na klubu také 

proběhlo velké množství kreativních aktivit (např. 
masky ze sádry, fimo, výroba adventních věnců, 
pletení náramků přátelství atd.), které vznikaly 
především díky pomoci našich zahraničních 
dobrovolníků. Dobrovolníci jsou velmi oblíbení. 
Klienti díky nim mají skvělou příležitost poznat 
nové kultury, zvyky a jazyky. Stává se docela často, 
že na klubu během jednoho dne uslyšíte češtinu, 
angličtinu i romštinu a někdy taky rumunštinu, 
němčinu nebo maďarštinu. Událostmi roku se staly 
dvě velké akce: prázdninová olympiáda a vánoční 
bruslení v pronajaté hale, kterých se zúčastnili i 
klienti z Třince a Jablunkova. Po celý rok 2011 byla 
vedoucí Mgr. Michaela Mičová. 

„Chodím do bunkru, protože se mi tu líbí. když si 
chci s někým promluvit, tak v bunkru si se mnou 
promluví o mých problémech a pomohou mi.“ 
(kamil)

„…a taky se mi líbí, že tady máme každým rokem 
dobrovolníka. Teď tady máme ancu z rumunska, je 
moc fajná, veselá a hlavně umí plést náramky 
a to jsem velice ráda, protože mě to naučila taky.“ 
(andrea)

Adresa:                   Ad. Mickiewicze 67, Bohumín 
Provozní doba:       PO, ST, ČT  14:30 - 17:30 hodin
Vedoucí:                 Renáta Turoňová, Mgr.

NZDM KLUB BUNKR, 
BOHUMÍN 
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Adresa:                   Sadová 479, Jablunkov 
Provozní doba:       ÚT, ST, ČT 15:00 – 19:00 hodin
Vedoucí:                 Renáta Turoňová, Mgr.

NZDM KLUB BUNKR, 
JABLUNKOV 

 
Posláním NZDM Klubu Bunkr je 
poskytovat podporu, odbornou pomoc 
a informace dětem a mladým lidem 
z Jablunkova, ohroženým sociálním 
vyloučením, a pozitivně ovlivňovat jejich 
životní styl a hodnoty.

Během roku 2011 jsme uspořádali 4 výchovně 
vzdělávací programy formou besed, kdy jsme 
u klientů podporovali vyjádření vlastního názoru 
či pocitu a rozvíjeli dovednosti a schopnosti 
klientů jako jsou spolupráce v týmu, trpělivost, 
spolehlivost, rozvoj představivosti a získávání 
informací. Proběhla Beseda o konci světa v roce 
2012, Beseda o třídění odpadu, Beseda o lásce, 
vztahu, důvěře, toleranci, nevěře u příležitosti 
svátku sv. Valentýna a Beseda o toleranci v Goralii.

Během výjezdových akcí se nám podařilo navštívit 
s klienty třinecký klub Bunkr a bruslák v Bohumíně. 
Dále jsme pořádali přespávání v prostorách klubu, 
turnajový den u příležitosti Světového dne bez 

tabáku a společně jsme trávili čas s klienty na 
bowlingu u příležitosti oslavy Dne dětí. Na konci 
dubna jsme slavili 1. rok fungování NZDM.

Od srpna postupně docházelo ke změně 
pracovního týmu i ke změně vedoucí pobočky, Mgr. 
Evy Bazgierové, čímž podstatnou část naší práce 
zahrnovalo zaškolování nových pracovníků. Tým 
doplňovali v průběhu roku i zahraniční dobrovolníci 
a praktikanti škol různého sociálního zaměření.

V druhé polovině roku 2011 se však začínaly 
objevovat první otázky, zda klub od nového roku 
2012 bude moct fungovat i nadále. Individuální 
projekt kraje končí v prosinci 2011 a od ledna 2012 
chybí dofinancování služby.

„doma bych furt seděla na facekooku, v bunkru se 
aspoň snažím.“ (Maruška, 16 let)
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  Klub na Terase  Klub na Sosně 
Adresa:   Lidická 541, Třinec  Sosnová 411, Třinec
Provozní doba:  ÚT, ČT 15:30-19:00      PO, ST 15:30-19:00     
Vedoucí:  Silvia Tačárová, Mgr.  Silvia Tačárová, Mgr.

NZDM KLUB BUNKR, 
TŘINEC 

posláním nZdM klubu bunkr je poskytovat 
podporu, odbornou pomoc a informace dětem 
a mladým lidem z Třince, ohroženým sociálním 
vyloučením, a pozitivně ovlivňovat jejich životní 
styl a hodnoty.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Třinci má 
dvě klubovny v různých částech města. Po celý rok 
2011 byla vedoucí Bc. Jana Szotkowská. 

KLUB NA TERASE
V tomto roce se v Bunkru konalo plno akcí, turnajů 
a výletů, takže byl opravdu akční. Klientům se líbila 
různá tematická přespávání, na kterých byl rovněž 
pro ně připraven bohatý program.  Nejvíce však 
klienti vzpomínají na výlet do ostravské ZOO 
a MiniUni a také na třídenní výlet na chatu Kyčeru. 
Bylo to pro ně něco nového – neznámého. Vařili 
si na plotně, hráli na kytaru u ohně, zažili 3 
dny bez elektřiny. Bylo tam pro ně vymyšleno 
plno společných aktivit, výšlapů, her. I pro nás, 
pracovníky, bylo super strávit s klienty delší dobu 
a byla to i příležitost je lépe poznat, což má velký 
vliv na další setkávání se v klubu.

„poprvé jsem tady přišel v červnu 2011. Moc se mi 
tady líbilo. naučil jsem se hodně nových věcí např. 
teamová práce, ruční práce, zlepšení ve škole 
apod. Trávil jsem tady čas s oksanou, Verou, sisou, 
dankou atd. a nemají chybu. přespávání jsem si 
vždy užil. Zatím je to tady super a budu tady dál 
chodit :-).“ (klient Štefan)
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KLUB NA SOSNĚ
Klubovna na Sosně funguje teprve od 1. 11. 2010. 

Začátek roku 2011 byl hlavně ve znamení 
vzájemného poznávání klientů s pracovníky. 
Po celý rok jsme se snažili přicházet s pestrou 
programovou nabídkou. Tato nabídka zahrnovala 
například bezpečnost jak na silnicích, tak na 
internetu. Ve spolupráci s Renarkonem jsme se 
zaměřili na drogovou problematiku. V dalším 
z programů jsme se věnovali tématu sexu a 
antikoncepce. Během celého roku jsme k těmto 
tématům promítali různé filmy. Byli jsme s klienty 
na výletě v ZOO a Miniuni v Ostravě. Proběhl i turnaj 
ve stolním fotbálku, o který byl velký zájem.  
V listopadu jsme oslavili první narozeniny, na 
kterých samozřejmě nechyběl dort a přišla nás 
navštívit i třinecká kabelová televize.

„čést, jsem Tomáš. o bunkru jsem se dozvěděl od 
kámoše. od té doby tady chodím. někdy to zde je 
super (nachos Cornitos Muchas Gracias). hrajeme 
ping-pong a stolec. V levém rohu je boxovací pytel. 
Fajne na nervy. Jsou tu perfektní pracovnice, 
s kterýma si dobře rozumím. občas zajdu na 
facebook a hraju hry. Šipky nejsou v provozu, 
ale nevadí. Taky tady je super bufet pult. Je tu 
14 polštářů. Je to tu skvělé, srandovní, smělé. 
rád tady chodím. a to je tak vše, co bych řekl o 
sosnovském bunkru. Zatím čééést :-)“ (klient)
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Celkem jsme poskytli službu NZDM 81 klientům, z toho 34 klientů bylo v tomto roce zcela nových. 

Počet otevíracích dní v klubu 152
Počet klientů 81 (43 mužů, 38 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů) 2212 (z toho 43% mužů a 57% žen)
Průměrný počet klientů /otevírací den 14
Počet intervencí* 301

STATISTIKA NZDM KLUB BUNKR jaBlunKov

Celkem jsme poskytli službu NZDM 74 klientům, z toho 20 klientů bylo v tomto roce zcela nových. 

Počet otevíracích dní v klubu      202
Počet klientů 74  (60 mužů, 14 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů) 2065 (z toho 88,7% mužů a 11,3% žen)
Průměrný počet klientů/otevírací den 11
Počet intervencí* 667

STATISTIKA NZDM KLUB BUNKR BohuMín

*Intervence = strukturovaný rozhovor, vedený pracovníkem, s konkrétním „sociálním“ tématem (vztahy partnerské či kamarádské, situace 
v rodině, škola, práce, návykové látky), které je pro klienta aktuální. Dále jednání s institucí či další fyzickou či právnickou osobou ve prospěch 
klienta. Výchovné a vzdělávací aktivity – doučování, preventivní programy. 

Celkem jsme poskytli službu NZDM 86 klientům, z toho 53 klientů bylo v tomto roce zcela nových. 

celkem Klub Terasa Klub Sosna
Počet otevíracích dní v klubu      207 104 93
Počet klientů                          86 (56 mužů, 30 žen) 42 44
Počet návštěv klientů (kontaktů)  1896 (76,4% mužů a 23,6 % žen) 1100 796
Průměrný počet klientů/otevírací den 9
Počet intervencí* 754 433 321

STATISTIKA NZDM KLUB BUNKR třinec



TERÉNNÍ 
PROGRAMY - 
STREETWORK 

Cíle 
 ∂ motivovat klienty k pozitivní změně a směřování: někým být, 

někam patřit, někam mířit
 ∂ zvýšit kompetence klientů
 ∂ uschopnit klienty k samostatnosti a kreativitě a podpořit je
 ∂ podpořit klienty v realizaci aktivit a nápadů
 ∂ nabídnout možnosti a poskytnout prostředky ke smysluplnému 

trávení volného času

Terénní sociální práce mezi dětmi a mladými lidmi ve věku 10-20 let.

Streetworker je vyškolený pracovník, který potkává lidi tam, kde běžně pobývají 
(ulice, dvorky, hřiště, parky).  

25

Motto
…aby se ti dobře žilo na tvé straně ulice 
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Provozní doba:  PO, ČT  16:00 – 19:00 hodin
Vedoucí:  Silvia Tačárová, Mgr.

STREETWORK 
V TŘINCI     

Posláním Streetworku v Třinci je 
podporovat a motivovat mladé lidi 
ohrožené riziky dospívání a nacházející 
se v nepříznivé životní situaci k aktivitě, 
samostatnosti a směřování. Chceme 
jim v jejich přirozeném prostředí pomoci 
předcházet dopadům sociálního 
vyloučení a redukovat je.

Rok 2011 byl pro streetwork plný změn. Začali 
jsme intenzivněji docházet do lokality Borek, kde 
jsme začali pracovat s novou skupinou klientů. 
Docházeli jsme za obchod, kde je rovněž i „hřiště“. 
Naopak trochu jsme snížili intenzitu práce na 
Terase, v Lyžbicích a Starém městě. 

Pro klienty jsme pořádali mnoho akcí, většinou 
spolu s NZDM, jako například výlet do ostravské 
ZOO, MiniUni, třídenní výlet na Chatu Kyčeru, 
proběhlo mnoho přespávání, kterých se účastnil 

hojný počet dětí. Dva naši dobrovolníci z Rumunska 
připravili pro klienty program na Den dětí. Bylo to 
odpoledne plné aktivit a her, které děti naprosto 
nadchl. Povedlo se nám i více spolupracovat 
a komunikovat s rodiči klientů i díky tomu, že za 
námi sem tam za obchod přišli a povídali si s námi.

 „do bunkru chodím druhým rokem a vůbec toho 
nelituji. bunkr pořádá různé akce, ale taky hodně 
umí pomoct pracovníci danka, Tom, sisa a katka, 
např. mi  danka nabídla pomoc se školou. Taky 
chodí za mnou na street. pěkně si popovídáme, 
někdy, když je venku hezky, tak zahrajeme uno. 
Vůbec nelituji, že jsem je poznala. Je to dobrý 
tým, takže doporučuji, kdo ještě neměl možnost 
se seznámit, tak to napravte :). rozhodně se 
nebudete nudit.“ (Gabka)
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Provozní doba:  PO, ST   16:00 – 19:00 hodin
Vedoucí:   Mgr. Eva Bazgierová 

STREETWORK 
V JABLUNKOVĚ    

Posláním Streetworku 
v Jablunkově je podporovat 
a motivovat mladé lidi ohrožené 
riziky dospívání a nacházející se 
v nepříznivé životní situaci k aktivitě, 
samostatnosti a směřování. Chceme 
jim v jejich přirozeném prostředí pomoci 
předcházet dopadům sociálního 
vyloučení a redukovat je. 

V terénu pracovníci navazovali či udržovali kontakty 
s dětmi a mladými lidmi, kteří se nacházeli 
na různých místech Jablunkova. Nejčastěji se 
venku hrály různé hry, pracovníci měli vždy dobře 
vybavený batoh, ujalo se půjčování her a vybavení 
domů. Klienti si tak vyplňovali svůj volný čas,  
i když zrovna nebyli venku s pracovníky. Dalším 
nejčastějším jevem byly rozhovory vedeny na 
různá témata, klienti venku rádi sdělovali své 
zážitky, navazování kontaktu s novými, ze začátku 
neznámými, lidmi bylo pro ně často překvapující.
Z výjezdových akcí se nám podařilo navštívit  
s klienty třinecký klub Bunkr a lezeckou stěnu  
v Mostech u Jablunkova.

Dále jsme pořádali přespávání v prostorách 
klubu, podařilo se nám 2x uspořádat sportování  
v tělocvičně základní školy na ulici Lesní a společně 
jsme trávili čas s klienty na bowlingu u příležitosti 
oslavy Dne dětí. Na konci dubna jsme slavili 1. rok 
fungování služby Streetwork.

Ke konci roku jsme však hodnotili efektivitu celé 
služby, a výsledkem bylo zjištění, že se částečně 
dubluje s působením NZDM, kdy nezanedbatelná 
část klientely se překrývá. Proto jsme se rozhodli 
terénní program ukončit. Registrace bude zrušena 
k 31. 3. 2012. Část klientů jsme přesměrovali  
do klubu.
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Počet otevíracích dní v klubu 98
Počet klientů 60 (28 mužů, 32 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů) 472 (z toho 50% mužů a 50% žen)
Průměrný počet klientů /otevírací den 5
Počet intervencí* 123

STATISTIKA stReetwoRK v jaBlunKově

Počet provozních dní služby 160
Počet klientů 71 (47 mužů, 37 žen)
Počet návštěv klientů 1966 (z toho 63% mužů a 37% žen)
Průměrný počet klientů/provozní den 12
Počet intervencí* 500

STATISTIKA stReetwoRK v třinci

*Intervence = strukturovaný rozhovor, vedený pracovníkem, s konkrétním „sociálním“ tématem (vztahy partnerské či kamarádské, situace 
v rodině, škola, práce, návykové látky), které je pro klienta aktuální. Dále jednání s institucí či další fyzickou či právnickou osobou ve prospěch 
klienta. Výchovné a vzdělávací aktivity – doučování, preventivní programy. 
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Koordinátorka projektu: Kateřina Moškořová 
Koordinátorka za studenty: Radka Kaletová 

STUDENTSKÝ 
TÝM
Studentský tým (ST) je skupina třineckých 
středoškoláků, která v současné době čítá 13 
aktivních členů. Letos Studentský tým sice 
opustili maturanti, ale doplnil se o nově přijaté 
členy. Po dlouhé převaze pouze členů z gymnázia 
nyní můžeme říct, že opět jsou zastoupeny 
všechny střední školy v Třinci. Rok 2011 byl 
pro Studentský tým pestrý. Jako každoročně 
na začátku roku probíhaly intenzivní přípravy 
tradičního studentského plesu, který proběhl ke 
spokojenosti jak organizátorů, tak návštěvníků. 
Později na jaře jsme se rozhodli stmelit nový tým 
na teambuldingu, který byl veden profesionálními 
lektory z Euroscholy. Na podzim se studenti poprvé 
zapojili do organizace Bunkrytfestu (přehlídka 
začínajících skupin).

Studenti se nadále zapojují i do jiných projektů 
organizace Bunkr, o. s. Mentorují naše zahraniční 
dobrovolníky a taky docházejí na hřiště v roli 
správců v rámci projektu Hřiště bez nudy. Členové 
ST pomáhali také na Prázdninách v 3nci. Koncem 
roku ST spoluorganizuje setkání na Gymnáziu a SŠ 
na Kanadě, kdy proběhnou prezentace Evropské 
dobrovolné služby. Toto propojení projektů 
vnímáme jako formu neformálního vzdělávání, 
která je pro studenty velmi přínosná. 

Kromě zmíněných akcí a aktivit se ST setkává na 
pravidelných pracovních schůzkách. V roce 2011 
jich proběhlo 11.  

Přestože činnost je přerušována prázdninami 
a každým rokem ohrožena obměnou členů, 
stále je Studentský tým zázemím pro všechny 
středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet, rozšířit 
nové dovednosti, přichomýtnout se 
k zajímavým příležitostem. 

DALŠÍ 
PROJEKTY 

Vedle poskytování sociálních služeb realizujeme 
spoustu dalších projektů, jsme spoluorganizátory 
různých akcí, které jsou v souladu s naším posláním 
a zaměřují se na volný čas neorganizovaných dětí 
a mládeže. 

Uvedli jsme v život několik volnočasových aktivit, 
která mají různá zaměření, leč celkově tvoří již 
zajímavou síť nabídky trávení volného času, či 
dokonce možnost rozvoje a seberealizace.   
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Adresa: Sosnová 411, Třinec
Koordinátorka projektu: Daniela Pietrová 

HUDEBNÍ 
ZKUŠEBNA 
BUNKRYT, 
TŘINEC 
Rok 2011 byl pro Hudební zkušebnu Bunkryt 
klidným a úspěšným. Za tento rok se zde vystřídalo 
11 hudebních skupin hrajících různé hudební styly. 
Tři kapely u nás tento rok začínaly od samotných 
základů. Jedna skončila po prvním měsíci 
a další dvě stále zkoušejí a mají za sebou již i první 
vystoupení. K dnešnímu dni Hudební zkušebna 
Bunkryt poskytuje zázemí celkem sedmi kapelám, 
z nichž někteří již pravidelně vystupují na 
koncertech. Kapacita zkušebny byla a je 
plně vytížena. 

V listopadu jsme pro tyto kapely pořádali již  
5. ročník BunkrytFestu – přehlídky hudebních 
skupin, na kterém mají kapely možnost vystoupit a 
zviditelnit se. Akce se letos účastnilo 8 kapel, z čehož 
tři kapely byly hostující a pět z naší zkušebny. Akci 
navštívilo přes 200 hudebních nadšenců. Na přípravě 
a organizaci akce se podíleli také dobrovolníci ze 
zkušebny a členové studentského týmu.

Zvláštní kapitolou je dobrovolnictví v Bunkrytu. 
Provoz zkušebny je závislý na ochotných mladých 
hudebnících, kteří dělají Patrony kapelám. Jsou na 
jejich zkouškách, dohlíží, ale také jsou připraveni 
poradit. Tento rok nám přibyl jeden nový patron,  
který se rychle se svou službou seznámil a jak sám 
říká, je pro něj přínosem. Za rok 2011 byl jejich 
celkový počet 13. Tito dobrovolníci věnovali za tento 
rok provozu zkušebny a kapelám přes 530 hodin 
svého volného času. 

Dalším zajímavým příspěvkem je spolupráce 
s organizací PathFinder, která využívá hudební 

zkušebny k práci s dětmi v rámci projektu Most 
přátelství. Nápad vzešel přímo od jednoho 
našeho dobrovolníka, který působí ve výše 
zmíněné organizaci.

Díky grantu od města Třinec jsme letos 
mohli dokoupit a částečně obnovit vybavení 
zkušebny, čímž je naše zkušebna zase o něco 
profesionálnější a přínosnější pro své uživatele.

HŘIŠTĚ BEZ 
NUDY   
Projekt Hřiště bez nudy usiluje o zpřístupnění hřišť 
a zatraktivnění jejich využití pomoci správců. Cílem 
projektu je zpřístupnit hřiště ve městě natolik, aby 
na nich děti a mladí lidé znovu a efektivněji trávili 
svůj volný čas. Systém správcovství jim poskytuje 
bezpečný prostor pro jejich hry a sportovní vyžití 
a zároveň zamezuje vandalství na hřištích v době 
přítomnosti správce.

Tento rok se projekt Hřiště bez nudy realizoval již 
třetím rokem. V Třinci tedy potřetí, v Bohumíně 
podruhé a zcela nově v Jablunkově. 
Vše začalo v květnu, kdy proběhlo společné školení 
správců. Správci jsou vyškolení mladí lidé z řad 
studentů či členů jiných NNO, kteří jsou vedeni 
v každém městě koordinátorem. Následně 
v období od května do září správci docházeli 
celkem na 8 hřišť dvakrát až třikrát týdně, zapojilo 
se 15 správců, kteří odpracovali dohromady 
955 hodin. I přes červencovou nepřízeň počasí 
zorganizovali velké množství her a sportovních 
utkání, hrál se fotbal, basketbal, házená, stolní 
tenis, učil se lakros a ringo. Na všech hřištích se 
postupně vytvořily skupiny dětí, které pak služby 
správců využívaly pravidelně. Uspořádalo se 
i několik turnajů a soutěží. 

Koncem října byla hřiště opět symbolicky 
zazimována, a pokud okolnosti dovolí, budeme je 
znovu na jaře otevírat. 
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EVROPSKÁ 
DOBROVOLNÁ 
SLUŽBA 
Koordinátorka projektu: Mgr. Silvia Tačárová 

BUNKR – PESTROST 
JAZYKů A KULTUR 
Letos jsme se rozloučili s Olenou z Ukrajiny, 
Danielem z Brazilie, Mariusem a Simonou 
z Rumunska. Byli velmi aktivní co se týče vymyšlení 
různorodých aktivit pro  klienty (pletení náramků-
mimochodem velmi návykové :-), výtvarné 
aktivity, už tradičně se zapojili do spoluorganizace 
Prázdnin v 3nci, výletů a přespávání a zároveň 
byli aktivní v prezentaci EVS v různých městech 
Moravskoslezského kraje ve spoluprácí 
s regionálním koordinatorem Mládeže v akci pro 

Moravskoslezský kraj Petrem Kantorem. Letos 
jsme v naší organizaci přivítali Veroniku z Německa, 
Ancu z Rumunska, Oksanu z Ukrajiny a Mathieu 
z Francie.  Dobrovolníci se taky zapojili do mini 
projektu ve spolupráci s “domem na půl cesty” 
a s jeho klienty si společně uvařili tradiční 
jídla. Dětem z “Paprsku” připravili  Mikulašské 
překvapení. Tento rok byl pro projekt EVS díky 
8 zahraničním dobrovolníkům velmi pestrý.

Přelomovou událostí programu EVS bylo získání 
akreditace vysílající organizace v lednu 2011. 
Začátkem července jsme vyslali do zahraničí první 
2 dobrovolnice - Ivanu a Adélu. Rozhodly se pro 
ekologický projekt na Slovensku, kde stráví rok.

„eVs should be compulsory for everyone!It really 
helps you open your eyes, mind and heart!It‘s a 
truly amazing experience from a lot of point of 
views!I‘ve met here, in bunkr and Czech republic, 
people who touched me!I‘m grateful for the time 
i‘ve spent here, for the people who surrounded 
me and added more color to my life! eVs has the 
power to change your life, it surely changed mine!“ 
(anca, rumunsko)

„all what I’ll be missing after my eVs is: to travel 
a lot, speak Czech (sometimes it’s so soft and 
sometimes such a tongue-twister!), all the 
different kids, my colleagues, games, not to 
express myself completely but to be somehow 
close to each other, Czech food, flavoured 
sparkling water and above all my beloved 
international flatmates!

Was ich nach meinem eVs alles vermissen werde: 
das viele reisen im Zug, Tschechisch zu sprechen 
(manchmal ganz weich, manchmal ein wahrer 
Zungenbrecher!), die vielen unterschiedlichen 
kinder und Jugendliche, meine kollegen, spiele, 
sich nicht richtig ausdrücken können aber 
sich trotzdem nah sein, tschechisches essen, 
aromatisiertes Wasser und vor allem mein 
allerliebsten internationalen Mitbewohner!!!“ 
(Veronika, německo)

„osobně si myslím, že tento projekt má určitě 
smysl. Je to dobré hlavně pro děti ze sociálně 
slabších rodin, které nemají doma hračky ven, jako 
balóny, rakety, atd. nebo pro ty, kterým se tyto 
věci nechce tahat s sebou. dětí na hřiště chodilo 
poměrně dost a skoro pořád stejné tváře, takže 
si na přítomnost správců za chvíli zvykly 
a chodili si za námi různé věci půjčovat. nikdy se 
nám naštěstí nestalo, že by půjčenou věc nevrátili. 
na hřišti bylo v průměru, tak od 15 do 20 dětí, ale 
někdy i více. občas byly, ale problémy s tím, že 
někteří chodili na hřiště kouřit nebo pít alkohol, 
ale když byli upozorněni na to, že v rámci hřiště 
nesmějí kouřit a požívat alkohol, tak odešli nebo 
s tím přestali a většinou příště se to už 
neopakovalo. žádný úraz nebo něco vážného se 
na hřišti v době mého správcování nestalo, 
akorát pár odřenin. někdy chodili na hřiště 
s dětmi i rodiče, a ti si projekt a přítomnost 
správců na hřišti pochvalovali a byli rádi, že tam 
jsme. Vzpomínky mám na tento projekt dobré 
a byla bych ráda, kdyby to fungovalo dál.“ 
(petra Macháčová, správce) 
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DEN PRO 
RODINU 

VZDĚLÁVACÍ 
AKTIVITY 

V Třinci již několik let probíhá akce Den pro rodinu 
u příležitosti Mezinárodního dne rodiny  
(15. květen).  Smyslem akce je přimět jednotlivce 
i skupiny k zamyšlení nad hodnotami a významem 
rodiny a iniciovat dialog o důležitosti rodiny. 
Poukázat na to, že rodina má stále ve společnosti 
nezastupitelné místo a oslovit tímto tématem 
širokou veřejnost. Akci společně připravuje 
vždy několik organizací.  Letošní, šestý ročník 
zastřešoval koordinačně Bunkr, o. s., proto ji 
zařazujeme i do výroční zprávy.   

Každý rok opakujeme věci osvědčené, a pouštíme 
se do věcí nových. Letos jsme si svépomocně 
vyrobili 900 propagačních placek a spolu s přáním 

Naše organizace si mimo jiné pokládá za cíl 
realizovat vzdělávací aktivity pro různé cílové 
skupiny.  V rámci krajské oborové pracovní 
skupiny (PS NZDM a STREET MSK), ve které 
jsou dlouhodobě zapojené naše kluby a terénní 
programy, zazněla konkrétní poptávka po kurzech 
přímo od oborových kolegů. V minulých letech 
skupina realizovala podobné balíček vzdělávání 
v rámci projektů Pevné prahy, z nichž v roce 2008 
jsme administrovali my. 
V letošním roce jsme pomyslně navázali na 
předchozí zkušenosti a ujali se zakázky. 

hezkého dne s rodinou je dobrovolníci rozdávali 
v autobusech MHD. Tento nápad měl velmi pozitivní 
odezvu mezi občany. 

Následoval přednáškový den s několika 
tematickými bloky pro širokou laickou i odbornou 
veřejnost. Převažovala však ta odborná. Stále 
hledáme cestu, jak oslovit občany, leč vytrhnout 
je z lhostejnosti a získat jejich pozornost pro 
„nekomerční“ téma se jeví jako velmi těžký úkol. 
S větším ohlasem se setkalo loutkové divadelní 
představení scény Bajka Těšínského divadla. Příběh 
O Malence vidělo bezmála 100 diváků. 
Do poslední chvíle nejistým vyvrcholením oslavy 
rodiny byla přednáška p. Prekopové, přední dětské 
psycholožky, autorky mnoha knih. 

Proběhly 3 kurzy: 
 ∂ Základy krizové intervence 

(ve spolupráci s Remediem Praha) 
 ∂ Oborové minimum nízkoprahových služeb 

(ve spolupráci s ČAS)
 ∂ Motivační rozhovory a práce s klientem 

- 3 fázový výcvik se sebezkušenostními 
technikami (lektoři: Tomáš Nevrkla, Mgr. 
Monika Vaňková)  

Do budoucna chceme reagovat na konkrétní 
zakázky či připravovat vzdělávání, které budou  
v rozsahu naší kapacity a v souladu s našimi 
cíli a posláním.  
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ROZVAHA 
K 31. 12. 2011

aktiva v Kč
Pokladna 72 724
Ceniny 18 720
Bankovní účet 331 168
Zboží 4 662
Odběratelé 1 375 692
Ostatní dlouhodobé půjčky 90 000
Provozní zálohy poskytnuté 114 690
Jiné pohledávky 5 146
Jiné pohledávky 
(přijatá záloha-grant ČNA)

-301 550

Náklady příštích období 390
Příjmy příštích období 45 000
aktiva celkem 1 756 642

Pasiva v Kč
Dodavatelé 460 319
Zaměstnanci 179 001
Závazky vůči institucím 131 994
Výnosy příštích období 29 700
Dohadné účty pasivní 114 700
Vlastní jmění 171 564
Fond rozvoje a stability 399 513
Hospodářský výsledek 
ve schvalovacím řízení

269 851

Pasiva celkem 1 756 642

náklady v Kč
Materiálové náklady vč. DDHM 413 655
Spotřeba energií vč. vodného a 
stočného

185 447

Náklady na služby 2 946 119
Mzdové náklady 2 822 611
Sociální a zdravotní pojištění 890 171
Ostatní náklady 124 834

náklady celkem 7 382 837

výnosy v Kč
Tržby z prodeje služeb a zboží 5 513 966
Úroky 20 505
Dary 56 558
Finanční příspěvky 1 029 215
Provozní dotace 1 022 000
Ostatní výnosy 10 444

výnosy celkem 7 652 688

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  
ZA ROK 2011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  
K 31. 12. 2011



NZDM 
Třinec

Streetwork 
Třinec

NZDM         
Bohumín

NZDM 
Jablunkov

Streetwork 
Jablunkov

Studentský 
tým

BUNKRYT hudební 
zkušebna Třinec

Hřiště bez 
nudy

EDS - evropská 
dobrovolná služba

Den pro rodinu  
v Třinci

Vzdělávací 
aktivity celKeM

Provozní náklady 437 957 117 154 474 027 214 753 95 449 190 268 73 489 22 056 763 909 28 685 121 802 2 539 549

Mzdové náklady  
vč. odvodů na soc. 
a zdrav. poj.

920 542 377 950 835 862 426 077 303 564 30 300 0 49 043 72 818 0 41 000 3 057 156

celKeM 1 358 499 495 104 1 309 889 640 830 399 013 220 568 73 489 71 099 836 727 28 685 162 802 5 596 705

IP MSK 878 488 395 104 927 889 567 835 358 513 0 0 0 0 0 0 3 127 829
MPSV 338 000 0 237 000 0 0 0 0 0 0 0 0 575 000
Město Třinec 70 000 100 000 0 0 30 000 30 000 0 0 17 000 0 247 000
Město Bohumín 0 0 145 000 0 0 0 0 45 000 0 0 0 190 000
Město Jablunkov 0 0 8 000 2 000 0 0 0 0 0 0 10 000
Walmark, a.s. 11 111 0 25 889 0 0 0 0 0 0 0 37 000
Úřad práce - projekt Start  0 0 38 500 38 500 0 0 0 0 0 0 77 000
Kvalifikační a personální 
agentura, o.p.s. - projekt 
Paklíč 

60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000

ČNA - Mládež v akci 0 0 0 0 0 0 0 770 765 0 0 770 765
Ostatní zdroje 900 0 606 0 190 568 43 489 26 099 65 962 11 685 162 802 502 111
celKeM 1 358 499 495 104 1 309 889 640 830 399 013 220 568 73 489 71 099 836 727 28 685 162 802 5 596 705

NÁKLADY HLAVNÍCH PROJEKTů V ROCE 2011 (V KČ)

Zdroje krytí:
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V období 2009-2011 jsou všechny sociální služby spolufinancovány z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

V období 2010-2011 jsou 2 pracovní místa spolufinancovány v rámci projektu START z prostředků ESF 
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

V období 9/2011-12/2012 je 1 pracovní místo spolufinancováno v rámci projektu PAKLÍČ z prostředků ESF 
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

DÁLE NÁS PODPOŘILI:

podpořili nás

Finanční příspěvky
Příjem v roce 2010

Město Třinec - kultura 60 000
Město Třinec - sociální služby 187 000
Město Bohumín 190 000
Město Jablunkov 10 000
MPSV 575 000
Úřad práce 173 315
KAPA, o.p.s. 60 000
ČNA Mládež - Evropská dobrovolná služba (EDS) 775 845*
celKeM 2 032 925

* z dotace ČNA přijaté v r. 2011 bude 280.000 Kč použito ke krytí nákladů v roce 2012 - 
projekt EDS pro roky 2011-2012

Finanční příspěvky  
A PROVOZNÍ DOTACE (V KČ)
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kontakt adresa telefon email

Bunkr, o. s. 
www.bunkr.cz

Lidická 541,  
739 61 Třinec

731 444 370 info@bunkr.cz

nZdM Klub Bunkr, 
třinec

Lidická 541,  
739 61 Třinec

558 987 757
731 444 371

nzdm.trinec@bunkr.cz

(adresa klubovny na 
Sosně)

Sosnová 411, 
739 61 Třinec

558 989 828

Bunkryt – hudební 
zkušebna, třinec 

Sosnová 411,  
739 61 Třinec

558 989 828 
739 401 802

bunkryt@bunkr.cz

streetwork v třinci 739 401 802  streetwork.trinec@bunkr.cz

studentský tým, třinec 731 444 371    student-tym@bunkr.cz

nZdM Klub Bunkr, 
Bohumín

Ad. Mickiewicze 67, 
735 81 Bohumín

734 321 931 nzdm.bohumin@bunkr.cz

nZdM Klub Bunkr, 
jablunkov

Sadová 479,  
739 91 Jablunkov

734 326 080 nzdm.jablunkov@bunkr.cz

streetwork 
v jablunkově

Sadová 479,  
739 91 Jablunkov

734 326 080 streetwork.jablunkov@bunkr.cz

PODPOŘILI NÁS

Poskytnutím finanční částky: 
Walmark a.s.        37 000 Kč 
TOS SECURITY, Třinec       3 000 Kč 

Poskytnutím věcného daru v hodnotě:
PAPER DESIGN, Papír-hračky,velko-maloobchod s.r.o., Třinec  501 Kč 
MUDr. Mieczysɫaw Szwarc, Jablunkov     2 400 Kč 
Knihkupectví a papírnictví, Jaroslava Procházková, Třinec  1 667 Kč 
Richard Niemczyk, Třinec     1 200 Kč 
LaG Sun s.r.o., Moravská Ostrava - Přívoz     2 000 Kč 
Lumír Žemla, Ostrava - Nová Bělá    8 000 Kč 
Květinářství a zahradnické potřeby JASMÍNA, Třinec   300 Kč 
Taťána Stawarczyková, Návsí      300 Kč 

Jsme vděčni za podporu a peníze, které jste nám s důvěrou svěřili. Děkujeme všem.




