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Milí přátelé,

při cestě vlakem jsem se „zakoukal“ na rychle se měnící krajinu, kterou jsme nechávali za sebou. 
Je to zvláštní pocit – ohlížet se a současně být v pohybu na cestě vpřed. Podobně je to s touto výroční 
zprávou. Zatímco na jejích řádcích bilancujeme, vzpomínáme, co dobrého se podařilo v roce minulém, 
jsme téměř v polovině roku současného. I my jsme stále na cestě, stále v pohybu, nových hledáních 
a výzvách. Život neziskové organizace přináší většinou mnoho nejistot týkajících se finančního 
zajištění. Na druhé straně má jednu velkou jistotu – totiž že pomoc a podpora konkrétnímu člověku 
má smysl. A tato jistota nám dávala sílu vypořádávat se se vším, co nás na naší cestě potkávalo. 

Přeji Vám, ať na následujících stránkách „výročky“ zahlédnete, co se nám povedlo, kolika lidem 
jsme mohli pomoci, i náš obdiv a vděčnost za naše dárce, podporovatele i spolupracovníky.

Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Úvodní slovo

Obsah
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Údaje o organizaci

Bunkr, o.p.s. je nezisková organizace, která reaguje na tíživé životní situace dětí, mladých lidí, 
doprovází je k dospělosti, podporuje sociální vazby v rodině i komunitě.
Zabýváme se prevencí, řešíme příčiny, ne následky.  

Soustředíme se na:

• Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru 

• Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí a mládeže 

• Realizaci preventivních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro zainteresované problematikou 
zdravého vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení apod. 

• Provozování volnočasových aktivit se zaměřením na kvalitní a smysluplné naplnění volného času 
dětí, mládeže i celých rodin 

• Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí, zejména pro děti a mládež

Poslání
Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. 



7

Oslavy 
Byl důvod. Terénní 

program Streetwork v 3nci 
chodí ulicemi již 10 let. Šli 
jsme v jeho šlépějích.

Zpráva o činnosti organizace

2 malé velké aktivity
Ovlivňovat veřejný prostor a veřejné 

mínění. Ukázat lidem, že změna je možná 
a vyzvat je k ní. Hlavně v Třinci jsme se 
zaměřili na vytvoření podmínek, aby při 
snídaních lidé zažili sousedskou pospolitost 
a při besedách učitelé i žáci zkoumali fakta, 
mýty i svůj postoj k marihuaně. 

S námi na zkušenou
Po několika letech pauzy jsme, jakožto vysílající organizace EVS, 

umožnili vyjet slečně Anně do rumunské organizace Curba de 
Cultura na půlroční projekt. Dále jsme se zapojili do přípravy dalšího 
projektu, aby i v roce 2017 mohl vyjet další mladý člověk na zkušenou. 

Individuální dárcovství 
Je pro nás důležité. Podařilo se nám oslovit část lidí 

v okolí, aby na naši organizaci mysleli při nákupech. 
Obzvlášť si považujeme, že máme prvního člověka, který 
se rozhodl pro pravidelnou měsíční finanční podporu. 

Naši pracovníci 
Naše společnost ke konci roku 2016 

zaměstnávala 17 pracovníků na HPP 
a spolupracovala s 53 pracovníky 
na DPP (přes 4000h). Proběhly 
významné personální změny na 
postu ekonoma a koordinátora EVS 
projektu. Všichni přispěli svou prací 
a odborností k realizaci celoročních 
i krátkodobých projektů a všeho 
nezbytného k chodu naší organizace. 

Sociální služby a odborné činnosti Volnočasové a další projekty

Klub Bunkr 
Třinec

Streetwork 
v Třinci

Bez nudy

Komunitní centrum
Borek

Preventivní
programy

Sousedské snídaně

Evropská
dobrovolná služba

Služby
pěstounům

VzděláváníKlub Bunkr
Bohumín

Klub Bunkr
Nový Jičín

NZDM
a terénní programy

Činnosti dle pověření
k výkonu SPOD
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Nízkoprahová 
zařízení 
pro děti 
a mládež 
Již malé děti si stavějí své 
bunkry, kde je jim dobře. 
Utíkají do nich také před 
různými problémy. 
Naše kluby jsou pro mladé lidi 
útočištěm ...   

Nízkopraháč je klub, který se snaží být zajímavý 
a bezpečný pro všechny mladé lidi, kteří jsou 
raději venku, než doma; nudí se nebo rádi jen tak 
lenoší; mají vyhraněné názory nebo naopak se cítí 
ztraceni v záplavě příležitostí; rádi by něco dělali, 
ale nemůžou nebo nechtějí chodit do kroužků; mají 
starosti, otázky, zažívají nesnadné situace, a přitom 
se jim nedostává dostatečné pozornosti a zároveň 
jim je od 13 do 20 let.

Informujeme je, podporujeme, nabízíme 
odbornou pomoc, a také ovlivňujeme jejich životní 
styl a hodnoty. 

Cíle: 
Našim záměrem je dělat klub tak, aby byl 

atraktivní a byl v něm prostor pro různé aktivity, 
podporovat mladé lidi, aby se uměli rozhodovat, 
věděli, co chtějí dělat, jak chtějí žít, učit mladé lidi 
zvládat i těžké situace.
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NZDM Klub Bunkr, Třinec  
Adresa:  Jablunkovská 705, Třinec 

Začátkem roku 2016 jsme se rozhodli oslovit a navázat spolupráci s třineckými školami. Cílem 
bylo propagovat naši službu, neboť jsme vnímali snížený počet klientů a prázdnost klubu.V každém 
čtvrtletí se nám podařilo vstoupit do škol s krátkou pozvánkou nebo přivítat žáky přímo u nás v klubu. 
Díky tomu jsme celkově oslovili 762 žáků a individuálně začali pracovat s 23 novými klienty. Také jsme 
cílili na širokou veřejnost. Mohli jsme se tak o sobě dočíst v novinách nebo být viděni v reportážích 
místní televize. 

V průběhu roku a zejména na podzim, jsme začali zaznamenávat větší intenzitu diskusí s klienty  
o konopných látkách a chození na klub pod vlivem. Odrazem této praxe se stal preventivní program  
s názvem „Hulíš? Ne*urvi si zdraví víc než musíš.“ Díky němu jsme dokázali otevřeněji mluvit s klienty 
o jejich rizikovém chování a dokonce ovlivnit některé v užívání marihuany - buďto ho omezili, přestali 
úplně nebo začali využívat speciální vatové filtry, které jsou součástí programu a nabídky služby. 

Po smršti personálních změn v minulém roce jsme uvítali nastalou stabilitu pracovního týmu.  
Ta se zejména odrazila v zachování provozu (z 202 dní provozu zachováno 201), v individuální práci  
a v plánování programů a akcí s klienty, které reagovaly na jejich individuální plány a potřeby. Vzácným 
momentem se pro nás stala rozlučka s klientem, který naplnil bunkrácký věk a otevřely se mu dveře  
k dospělosti.

V dalším roce chceme udržet navázanou spolupráci s třineckými školami, zvýšit počet oslovených 
žáků preventivní kampaní a soustředit se na novou klientskou skupinu. 

NZDM Klub Bunkr, Bohumín   
Adresa: Ad. Mickiewicze 67, Bohumín 

Činnost NZDM je kontinuální a náročná. Důležitá je odborná a profesionální stabilita, což se nám 
v roce 2016 podařilo zajistit. Zásadní význam naší práce spočívá v poradenské a preventivní činnosti, 
kdy je dětem a mládeži umožněno popovídat si, či se svěřit se svými problémy a řešit je. Rozhovory 
by se nikdy neuskutečnily bez důvěry ve vztahu mezi pracovníkem a klientem. Oproti roku 2015 je 
znatelný nárůst v intenzivním kontaktu s klienty, kdy vzrostl počet intervencí o 225. Klienti nejčastěji 
přicházejí s tématy týkající se jejich možností trávení volného času, školy, partnerských a intimních 
vztahů. V loňském roce jsme poskytli službu 66 klientům, průměrně využilo službu 14,65 klientů za 
jeden provozní den. Celkem zařízení mělo 196 provozních dní. 

Začátkem roku jsme absolvovali inspekci poskytování sociálních služeb z MPSV, kdy nám výsledky 
potvrdily, že to, co děláme, má smysl a je to dobré. Laťku jsme se tedy rozhodli dále jen zvyšovat. Mimo 
běžnou činnost našeho zařízení jsme se zaměřili na propagaci služby směrem k veřejnosti a zejména 
k potencionálním uživatelům služby. Na jaře jsme představili žákům místních škol naši klubovou 
činnost. Celkově jsme vstoupili do 3 škol na území města Bohumín. Na podzim jsme začali s kampaní 
„Hulíš? Ne*urvi se zdraví víc než musíš.“ Současně jsme s tímto tématem začali pracovat i v našem 
zařízení. I v následujícím roce budeme pracovat a rozvíjet tuto preventivní kampaň. 

Pro rok 2017 je naší hlavní výzvou rozšíření služby o terénní formu NZDM. Kdy máme za cíl oslovit  
a pracovat s dětmi a mládeží v jejich přirozeném prostředí, tedy venku na ulici. Cítíme, že nás potřebují 
i Ti, kteří nevyhledávají žádnou instituci či službu. Snižujeme pro ně práh a jdeme jim naproti. 
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NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín
Adresa: Tyršova 8, Nový Jičín 

V roce 2016 jsme se rozhodli zvýšit prestiž v oboru a požádat o členství u České asociace streetwork 
na základě rozvojového auditu. V průběhu roku se pracovníci na rozvojový audit intenzivně 
připravovali a v září ho podstoupili s úspěšností 86%. Rok 2016 byl personálně nestabilní, což mělo 
vliv na omezení provozu v měsících duben až červen ze čtyř dnů pouze na tři. Ve druhém a třetím 
čtvrtletí službu zajišťovali pouze dva pracovníci místo tří, vzhledem k neúspěšným výběrovým řízením 
a situaci na trhu práce. Klub byl pro klienty k dispozici 183 dní a evidovali jsme 20 zavřených dní kvůli 
nedostatku personálu nebo jeho vzdělávání. 

Počet klientů se v roce 2016 snížil. Máme informace, že někteří klienti přestali klub využívat z důvodu 
založení rodiny, nových partnerských vztahů nebo odstěhování se z města. Avšak přes snížení počtu 
klientů jsme vnímali stabilitu domovské skupiny a velmi pravidelnou četnost jejich návštěvnosti. 
Pokles klientů neměl vliv na efektivitu služby, což je patrné ze srovnání intervencí za rok 2015 a 2016. 
V roce 2016 byl nárůst o 365 intervencí, a to i přes nestabilitu pracovního týmu. Klienti nejčastěji 
přinášeli témata spojená s partnerskými vztahy, práci, školou, zdravím a rizikových chováním. 
Pracovníci se u klientů neustále setkávají s novými situacemi. V roce 2016 se jednalo o bezdomovectví 
u jednoho klienta a odebrání tří měsíčního dítěte klientce, kdy došlo ke spolupráci s OSPOD. Každá 
nová situace je pro nás přínosem k profesnímu rozvoji. 

Celkově proběhlo 47 organizovaných aktivit. Zaměřili jsme se na to, co jsme jako pracovníci 
považovali za důležité, ale také jsme reagovali na potřeby a zakázky klientů. 

Do nového roku vstupujeme s vidinou více službu propagovat u mládeže a otevřít dveře novým 
potencionálním zájemcům o službu. 

Statistika NZDM Klub Bunkr, Třinec
Počet otevíracích dní v klubu      201
Podpořených klientů                       45  (27 mužů, 18 žen)
     (z toho 23 nových klientů)
Počet návštěv klientů (kontaktů)             1540
Průměrný počet klientů /otevírací den   7,7
Počet intervencí                  1733

Statistika NZDM Klub Bunkr, Bohumín
Počet otevíracích dní v klubu      196
Podpořených klientů                                   66 (45 mužů, 21 žen)   
     (z toho 15 nových klientů)
Počet návštěv klientů (kontaktů)            2843
Průměrný počet klientů /otevírací den   15
Počet intervencí    1546

Statistika NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín
Počet otevíracích dní v klubu      183
Počet klientů                                 46 (27 mužů, 19 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů)             1876
Průměrný počet klientů /otevírací den   11
Počet intervencí                   1492
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Terénní programy 
– Streetwork 

Cíle:
• motivovat klienty k pozitivní změně a směřování: 

někým být, někam patřit, někam mířit
• zvýšit kompetence klientů (k učení, k řešení 

problémů, sociální, občanské a pracovní)
• uschopnit klienty k samostatnosti a kreativitě
• podpořit klienty v realizaci aktivit a nápadů

10. VÝROČÍ SLUŽBY
V roce 2016 jsme měli velkou čest oslavit 

výročí naší služby, která funguje v Třinci již 
deset let. Přípravám a realizaci výročí jsme 
věnovali spoustu času a energie. 

Pracovníci připravili naučnou stezku přímo 
v terénu, na které službu blíže představili 
zástupcům vedení města a spřátelených 
organizací. Dále o službě natočili krátký film, 
který dokumentuje vývoj služby od úplných 
začátků po současnost. Kvůli filmu k nám 
vážil cestu až z dalekého Kurdistánu i první 
streeťák, který před deseti lety sám vyrazil do 
ulic. Článek o průběhu výročí i s odkazy na film 
a reportáž z akce lze nalézt na tomto odkaze:

http://bit.ly/2rXPKfa

Během deseti let byla 
služba poskytnuta 
468 klientům na 16 
kontaktních místech. 

Ve službě se vystřídalo 
9 pracovníků, 
z toho 3 muži a 6 žen.

Terénní sociální práce mezi dětmi a 
mladými lidmi ve věku 10–20 let. 
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Adresa (kancelář služby): Sosnová 441, Třinec

Po celý rok 2016 fungoval ve službě stabilní dvoučlenný tým, který doplňovali zahraniční 
dobrovolníci v rámci projektu EVS. V letošním roce jsme oslavili 10. výročí fungování služby.

Od poloviny roku 2013 působíme v lokalitě u Lidového domu a v roce 2016 zde pokračovala 
intenzivní práce s klienty, která je postavená na dobrých základech. Přítomnost a práce terénních 
pracovníků ovlivňuje dění v této lokalitě, kde se kromě dětí a mladistvých nacházejí další sociálně 
rizikové skupiny, a to lidé bez domova a lidé požívající návykové látky. 

První polovinu roku probíhal velmi intenzivní monitoring města, na jehož základě jsme ve druhé 
polovině roku začali pracovat v nové lokalitě Pavučina (modrá průlezka před knihovnou). Skupinka 
těchto klientů patří do mladší cílové skupiny, věkový průměr je 10,4. Na podzim se změnou počasí se 
klienti z této lokality vytratili a nadále probíhal pravidelný monitoring.

 

Statistika Streetworku Třinec
Počet provozních dní  145
Podpořených klientů   43  (z toho 32 chlapců a 11 dívek) 
Počet kontaktů na streetu   1295 
Počet intervencí    1275

Nedílnou a zcela legitimní součástí terénního 
programu je monitoring. Ten však ve službě 
nemůžeme bohužel nijak vykázat (evidují se pouze 
úkony s klienty), takže se tato část naší práce 
nijak neprojevuje ve statistice. V roce 2016 tvořil 
monitoring významných 42 % celkové práce.

Streetwork v Třinci
Věděli jste, že...

Za měsíc nachodí 
pracovník streetu 
zhruba 105 km

Průměrná hmotnost 
street batohu je 8,5 kg

Oficiální pracovní 
ochranné pomůcky 
streeťáka jsou 
pevné boty a termoprádlo
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Pro 
rodiny Práci s celým rodinným systémem 

chápeme jako logické navázání na dosavadní 
dlouholetou praxi v oblasti práce s dětmi 
a dospívajícími, kdy v rozhovorech s nimi 
zaznívá téma rodiny jako primární a určující. 

Oblast Pro rodiny sdružuje 2 odborné 
činnosti sociálně-právní ochrany dětí, které 
naše organizace započala v roce 2013. Jsou 
tedy benjamínky z celé škály služeb, projektů 
a aktivit. Pracovníci, kteří tuto oblast rozvíjí, 
však vkládají do jejího růstu velké úsilí. 

Motto:  
Jsme přesvědčeni,  
že nejlepší cestou poskytnutí 
pomoci dítěti je rozvoj
a posílení jeho rodiny
jako celku.



20 21

Vzdělávání pěstounů  

V roce 2016 jsme připravili pro pěstouny pestrou nabídku povinného vzdělávání. Již tradičně 
jsme zorganizovali semináře na aktuální témata. Nejpozitivnější ohlasy získal seminář s názvem 
“Nerozumím, proč se takto chová“, ve kterém se pěstouni dozvěděli, jak obtížně zvladatelné a pro 
pěstouny obvykle málo srozumitelné chování svěřených dětí, může být důsledkem rané deprivace 
těchto dětí. Nabídku klubových setkání jsme, kromě besed pro prarodiče, rozšířili také o besedy 
speciálně pro ženy pěstounky a speciálně pro muže. Především setkávání žen pěstounek bylo velmi 
oblíbené a plánujeme v něm pravidelně pokračovat i nadále.

V uplynulém roce jsme zorganizovali dva víkendové vzdělávací pobyty pro celé náhradní rodiny. 
Téma jarního pobytu bylo „Cesta k rodině“, cílem bylo především posílit rodinné vazby. Společně 
s pěstouny jsme se zamýšleli nad tématy identity přijatého dítěte a práce s knihou života. Podzimní 
víkendový pobyt byl na téma „Vztahová vazba“. Pěstouni získali vhled so psychologických poznatků  
o nenahraditelném významu vztahu mezi dítětem a matkou nebo pečující osobou. 

Služby pěstounům

Rok 2016 byl pestrý ve více ohledech. Při spolupráci s tolika rodinami se mnoho věcí proměňuje  
a vyvíjí. Všichni průvodci v terénu velmi zodpovědně reagovali na všechny potřeby a změny, přičemž 
současně je konzultovali s kolegy v týmu. Pěstouni nás oslovovali s požadavky na práci s dítětem při 
zpracování knihy života, asistované kontakty s biologickými rodiči dítěte i odbornou pomocí pro sebe 
nebo přijaté děti. 

V celku zásadní novinkou bylo doprovázení 2 pěstounek na přechodnou dobu. Mnohé situace byly 
pro náš tým nové, přesto jsme se snažili vždy jednat ve prospěch pěstounky a dítěte, ve spolupráci  
s pracovníky OSPOD a krajského úřadu. 

Pěstouni mají ze zákona právo na odpočinek, což podle věku dětí a jejich potřeb jsme většinou 
nabízeli ve formě využívání rodinných chův či proplácení pobytů, táborů. Uvolnili jsme pro to bezmála 
200 000 Kč. Věříme, že spokojený a energii naplněný náhradní rodič je pro dítě důležitý. 

V daném roce s námi uzavřely smlouvu 2 nové rodiny, naopak se 6 rodinami byly ukončeny smlouvy 
(4 se rozhodly pro přechod do jiné organizace, 2 rodiny z důvodu dovršení 18 let dítěte). Celkově tedy 
došlo k mírnému poklesu počtu rodin. Ovšem náš upřímný zájem o podporu rodin neklesá. 

Adresa: Jablunkovská 110, 739 61 Třinec                     

Statistika
Počet náhradních rodin  29  Podpoření dospělí   47
– z toho příbuzenská péče     14 (48%)  Podpořené děti                 50
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Komunitní centrum Borek   

Komunitní centrum Borek je místo, kde se mohou lidé z Borku potkávat, trávit společně čas, sdílet 
spolu problémy, ale i radosti.

Komunitní centrum Borek je ve vyloučené lokalitě již 5 rokem. Díky systematické práci, kdy na Borku 
působíme, vidíme menší či větší změny u lidí, kteří Komunitní centrum navštěvují a s pracovníky 
centra spolupracují. Prohlubuje se důvěra v pracovníky, jenž se odráží mimo jiné i v individuální 
práci, ale především v přinášení společných témat a chuti s nimi něco dělat. Obyvatelé začínají být 
motivovaní ke změně, což je jedním z hlavních cílů komunitní práce. V roce 2016 probíhaly, krom 
plánovaných činností, další aktivity navíc, jež vycházely právě z potřeb lidí a byly samotnými obyvateli 
realizovány (angličtina pro nejmenší, taneční kroužek, velká prázdninová akce apod.). Když vidíme 
zaangažovanost lidí z komunity a zájem dělat něco navíc pro sebe a své blízké bez většího zásahu 
pracovníků, vnímáme to jako velký krok a naději pro lokalitu.

V roce 2016 probíhaly v KC tyto aktivity:
Kroužky 2x týdně, klub pro mladé 1x týdně, dětský klubík 2x týdně, příprava na školu 1x týdně, 

doučování prvňáku a školáků 2x týdně, otevřený klub pro dospělé 2x měsíčně, angličtina pro dospělé. 
Jednorázové akce 8x, besedy a přednášky 5x, tvořivé dílny 5x.

Díky pestré a soustavné činnosti KC jsme v letošním roce pracovali celkem s 84 návštěvníky. Z toho 
bylo 52 dětí a 32 dospělých.

 Adresa: Staré Město – Borek 323, Třinec                                

Preventivní kampaň 
Hulíš? ne*urvi si zdraví víc než musíš

Rozhodli jsme se pro kampaň, která přináší nejen potřebné a pravdivé informace, ale poctivě otevírá 
téma hulení a vyzývá ke změně. Nechceme jen sledovat popularizaci marihuany, rostoucí toleranci 
společnosti a její stále navyšované užívání hlavně mladými lidmi. 

V dubnu 2016 jsme se setkali se speciálními filtry Rolls69, což nás oslovilo natolik, že jsme je chtěli 
zařadit do naší práce. Přes léto jsme absolvovali seminář o konopných látkách s Renarkonem. 

Následovalo vytvoření mezipobočkové pracovní skupiny s cílem sestavit preventivní program do 
škol a realizovat ho ve třech městech. Výsledkem byl balíček – zpracovaná teorie, praktické pomůcky, 
propagační materiál, a připravenost pracovníků jít do realizace. Program jsme odzkoušeli v našich 
klubech a, povzbuzeni reakcí mladých lidí, jsme se rozhodli přinášet informace o rizicích spojené  
s užíváním konopných látek a s výzvou ke změně i mimo klub. A program se stal preventivní kampaní. 

Za tímto účelem jsme uspořádali ve všech městech Snídaně v nízkoprahu, kde jsme téma otevřeli se 
zástupci škol a představili nabídku programu. Shodli jsme se ve vnímání této problematiky a začali 
jsme domlouvat termíny vstupů do škol. Výsledkem bylo, že program jsme představili 145 žákům  
v Třinci a 133 žákům v Bohumíně. V Novém Jičíně byly domluveny termíny na začátek roku 2017. 

Reakce žáků i učitelů nás přesvědčila, že tento krok byl pouhým začátkem a preventivní kampaň se 
stane naši výzvou i v dalším roce. 
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Sousedské snídaně 

V roce 2016 proběhla série Sousedských snídaní v Třinci. Velmi nás burcuje téma osamělosti  
a lhostejnosti ve společnosti. S trpělivostí jsme opakovaně kousek náměstí proměnili na místo zvoucí 
k zastavení se a pobytí v družném rozhovoru s většinou cizími lidmi, aby se po několika minutách  
z nich stali známí ze sousedství.

V rámci projektu se našemu týmu podařilo uskutečnit 6 sousedských snídaní pro veřejnost, přičemž 
5 bylo na náměstí TGM, jedna v lokalitě „u starého obchoďáku“. Odhadem posnídalo kolem 400 

sousedů. Sedmou snídani jsme uspořádali v adventu pro pracovníky neziskovek v Café Čítárně. 

Lidé, kteří měli odvahu přijmout naše pozvání, často reagovali velkou otevřeností a nezištnost 
akce u některých z nich vyvolala aktivní zapojení na dalším setkání, většinou ve formě chutného 
příspěvku. Víme, že tímto drobným projektem jsme nezměnili zásadně sousedské vztahy. Ovšem 
jsme přesvědčeni, že prožitá zkušenost účastníků, kdy byli vítání a zakusili kromě jídla i zájem o svou 
osobu, je přenositelná a může se v komunitě šířit i mimo náš dosah.

Největším přínosem pro nás je uspokojení, že jsme se pustili do něčeho nového v našem městě,  
a že myšlenka takto koncipovaných snídaní je funkční. Potvrdili jsme si i to, že těch dobrovolnických 
hodin je opravdu hodně (kolem 130) a intenzita 1x za měsíc při naši běžné práci docela i „bolí“  
a je nutná vytrvalost a také nadhled. Ale ta radost.
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Bez nudy Projekt Bez nudy dlouhodobě vytváří, sice 
neokázalý, ale za to bezpečný prostor pro mladé 
lidi k seberealizaci a ověřování svých dovedností. 
Nenápadně tak přispívá k menšímu plýtvání časem 
a potenciálem mladých a rozšiřuje možnosti ne 
zcela organizovaného a výkonově orientovaného 
vyžití ve městě.

Projekt zastřešuje 2 funkční volnočasové aktivity, 
které mají již svou historii a své místo, funkci. 
Jedná se o: 

Studentský tým  
– zázemí pro nápady středoškoláků – od r. 2005 

Hudební zkušebna Bunkryt  
– podpora mladých kapel – od r. 2007 

Všechny aktivity jsou z naší strany vedené tak, aby 
povzbuzovaly mladé lidi k zapojení se, bez důrazu 
na výkon či talent, respektujeme jejich dovednosti, 
nadšení a nápady.
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Hudební zkušebna Bunkryt, Třinec 

V roce 2016 se v hudební zkušebně Bunkryt střídalo 6 kapel. Po celou dobu nad nimi drželo patronát 
6 dobrovolníků z řad kapel i mimo nich. Celkem tito dobrovolníci věnovali hudební  zkušebně 
bezplatně 216 hodin svého času.

Naše zkušebna se snaží mladé lidi motivovat k hraní a tvoření, a aby se stala dostupnější pro více 
lidí, byl založen facebookový profil. Jsou zde publikovány naše nákupy všech věcí do zkušebny a lidé 
si ji mohou prohlédnout na fotkách. Našim největším cílem bylo zlepšení zázemí pro hudebníky.  
Na konci roku tak bylo zakoupeno vybavení pro zpěv i nástroje v podobě nového mixpultu zesilovačů 
a mikrofonu. 

V roce 2016 se po jednoroční odmlce konal opět Bunkrytfest, na kterém si mohly vyzkoušet naše 
začínající kapely živé hraní. V tomto ročníku vystoupily 2 naše kapely a 3 hosté. Tuto přehlídku navíc 
ozvláštnil bod programu, kdy kapela (u nás zkoušející už delší dobu) pokřtila své první DEMO CD. 
Bunkrytfest se konal v třineckém klubu MC Barrocko za velké účasti fandů, kteří si přišli kapely 
poslechnout a podpořit je. 

Krokem do budoucna pro zkušebnu je snažit se pomoci mladým hudebníkům v jejich rozvoji  
a zdokonalení se. Pro zkušebnu je také velkou prioritou snažit se zlepšovat zázemí komunikaci a tým 
dobrovolníků, který tuto službu drží v provozu schopném a náladu zlepšujícím stavu.

Studentský tým

Začátkem roku 2016 měl studentský tým plné ruce práce při organizaci hlavní akce roku  
– Studentského plesu. Po celý rok probíhaly schůzky základní skupinky týmu (15 setkání), na kterých 
se řešila aktuální témata, která mladé lidi zajímala. V druhé polovině roku se pozornost zaměřila 
opět na organizaci plesu, jelikož nás čekal 15. ročník a studentům byly předány větší kompetence  
a zodpovědnost za organizaci, než v předchozích letech.

Během roku se v rámci projektu realizovaly následující aktivity:

Leden   14. ročník STUDENTSKÉHO PLESU
Únor   DEBATA o uprchlících
Duben     FILMOVÁ NOC na téma muzikály
   účast a aktivní zapojení do akce „QUO VADIS MSK očima mladých“
Květen – Září   nápady na sportovní akci pro veřejnost (nakonec neproběhla)
Září – Prosinec   organizace 15. ročníku plesu

Tým je pro studenty nejen možností neformálního vzdělávání, ale také prostorem pro společné 
setkávání a dobrou zábavu, kterou do něj studenti svou živostí a spontánností přinášejí.

Koordinátorka za studenty: Barbora Sikorová  Adresa: Sosnová 411, Třinec                                
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Evropská dobrovolná služba 

Projekt EDS byl, jako i jiné roky, obohacující pro naši organizaci, klienty i dobrovolníky. 

S výsledkem tohoto projektu jsme spokojeni, i když jsme jako vždy řešili společně různé situace, 
které jsou koneckonců určitým způsobem také součástí neformálního vzdělávání všech zúčastněných 
stran. Během celého projektu jsme se dobrovolníky snažili podpořit zejména v oblasti osobního  
a profesního rozvoje. Dobrovolníci se podíleli na přímé práci s klienty, podporovali streetworkera při 
jeho práci v terénu, působili v Třinci, Novém Jičíně a dojížděli i do klubu v Bohumíně. Připravovali 
aktivity a účastnili se i dalších mnohých jednorázových akcí. 

V Třinci a Bohumíně působily v prvním pololetí Ivone z Portugalska a Lidia z Rumunska.  
Po jejich odjezdu nastala v projektu EVS nezvyklá situace – po několika letech souvislé přítomnosti 
dobrovolníků u nás, jsme nehostili v Třinci po dobu 2 měsíců nikoho. To nám dopomohlo k uvědomění 
si, jak EVS považujeme za samozřejmou součást činnosti naší organizace. 

V Novém Jičíně svůj projekt končil Liviu z Rumunska v září a i tam si zažili nečekanou pauzu. Návazný 
projekt s novými mladými lidmi se lehce opozdil z důvodu neuvěřitelných průtahů při vyřizování víz. 
Tak jsme jej začali realizovat v říjnu, kdy přijel Christoph z Německa, Aliona z Běloruska a později 
dojela do Nového Jičína Alina z Arménie. 

Všech 6 dobrovolníků přineslo znovu a opět 
sebe a svůj čas, který byl v roce 2016 vyčíslen 
na přibližně 1850 hodin pro naši organizaci.

„Gate 
into many 
cultures“ 
– Brána 
do mnoha 
kultur.  

Come in!
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Náklady v Kč
Materiálové náklady vč. DDHM 342,731
Spotřeba energií vč. vodného a 
stočného

219,440

Náklady na služby 1,470,826

Mzdové náklady 3,807,106

Sociální a zdravotní pojištění 1,121,284

Zákonné pojištění odpovědnosti 22,461

Ostatní náklady 140,734

Náklady celkem 7,124,582

Výnosy v Kč
Tržby z prodeje služeb a zboží 213,284
Úroky 0
Dary 0
Finanční příspěvky 1,332,357
Provozní dotace 5,490,694

Ostatní výnosy 134,109

Výnosy celkem 7,170,444

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
za rok 2016

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016

Kompletní účetní závěrka a příloha k účetní závěrce je zveřejněna ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě.

Aktiva v Kč
Dlouhodobý hmotný 
majetek

690,431

Dlouhodobý finanční 
majetek (půjčka)

0

Oprávky k dlouhodobému 
majetku

-215,916

Zásoby (zboží na skladě) 5,847
Odběratelé 3,760
Provozní zálohy poskytnuté 135,180
Jiné pohledávky 207,780

Pokladna 102,886
Účty v bankách 1,690,379
Náklady příštích období 0
Příjmy příštích období 0
Aktiva celkem 2,620,347

Pasiva v Kč
Vlastní jmění 660,961
Fond rozvoje a stability 381,825
Hospodářský výsledek ve 
schvalovacím řízení

45,862

Dohadné účty pasivní 126,980
Dodavatelé -26,259
Přijaté zálohy 13,350
Ostatní závazky 23,554
Zaměstnanci 296,254
Závazky vůči institucím soc.
zabezpečení a veřejného 
zdrav.pojištění

130,954

Ostatní přímé daně 38,670
Výdaje příštích období 0
Výnosy příštích období 928,196
Pasiva celkem 2,620,347

Rozvaha k 31. 12. 2016



Hlavní projekty v roce 2016 (v Kč)

Zdroje krytí:

NZDM  
Třinec

Streetwork 
Třinec

Bez nudy
Komunitní 

centrum Borek
NZDM  

Bohumín
NZDM  

Nový Jičín
Služby 

pěstounům

EDS - evropská 
dobrovolná 

služba
CELKEM

Provozní náklady 261,763 66,955 220,392 155,648 246,997 293,716 503,803 438,361 2,187,635

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

997,030 426,949 31,368 509,904 963,588 1,116,369 835,138 70,505 4,950,851

CELKEM 1,258,793 493,904 251,760 665,552 1,210,585 1,410,085 1,338,941 508,866 7,138,486

MSK – z kap. 313 státního rozpočtu 365,000 224,000 0 0 840,000 842,000 0 0 2,271,000
MSK 796,5001 239,4002 0 67,300 0 156,000 0 0 1,259,200
Úřad vlády ČR 0 0 0 285,000 0 0 0 0 285,000
MŠMT 0 0 51,000 99,000 0 0 0 0 150,000
Město Třinec 53,000 17,000 50,000 200,000 0 0 0 0 320,000
Město Bohumín 0 0 0 0 344,000 0 0 0 344,000
Město Nový Jičín 0 0 0 0 0 377,800 0 0 377,800
 Úřad práce ČR 0 0 0 0 0 0 1,236,000 0 1,236,000
 Dům zahraniční spolupráce 0 0 0 0 0 0 0 483,694 483,694
Ostatní zdroje 44,293 13,504 150,760 14,252 26,585 34,285 102,941 25,172 411,792
CELKEM 1,258,793 493,904 251,760 665,552 1,210,585 1,410,085 1,338,941 508,866 7,138,486

1)  na této částce se podílelo Město Třinec ve výši 398,250 Kč (v rámci udržitelnosti IP MSK)
2 )  na této částce se podílelo Město Třinec ve výši 119,700 Kč (v rámci udržitelnosti IP MSK)
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Zdroj dotace
Poskytnuta výše 

dotace v roce 2016
Město Třinec - projekt NZDM v Třinci  53,000 

Město Třinec - projekt Streetwork v Třinci  17,000 
Město Třinec - projekt Komunitní centrum Borek  200,000 
Město Třinec - projekt Bez nudy  51,000 
Město Bohumín - projekt NZDM v Bohumíně  344,000 
Město Nový Jičín - projekt NZDM v Novém Jičíně  377,800 
MSK - projekt NZDM v Třinci  796,500 
MSK - projekt Streetwork v Třinci  239,400 
MSK - projekt NZDM v Novém Jičíně  156,000 
MSK - projekt Komunitní centrum Borek  67,300 
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu - projekt NZDM v Třinci  365,000 
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu - projekt Streetwork  v Třinci  224,000 
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu - projekt NZDM v Bohumíně  840,000 
MSK - z kap. 313 státního rozpočtu - projekt NZDM v Novém Jičíně  842,000 
Úřad vlády - projekt Komunitní centrum Borek  285,000 
MŠMT - projekt Komunitní centrum Borek  99,000 
MŠMT - projekt Bez nudy  50,000 

Zdroj dotace
Poskytnuta 

výše dotace v 
roce 2016

Dům zahraniční spolupráce (NA) - na projekty EVS/evropská dobrovolná služba
 – v r. 2016 bylo zaúčtováno do výnosů projektu (07–15) 373 739 Kč, dotace přijata 
již v roce 2015

373,739

 – nárok (100%) na dotaci pro projekt (07–16), který trvá od 1.5.2015 do 30.4. 2018 1,038,150
v r. 2016 bylo zúčtováno do vynosů projektu (07–16) 109 955 Kč
z částky 1 038150 Kč bylo 928 196 Kč převedeno do výnosů příštích období – ke 
krytí provozních nákladů v roce 2017 a 2018

-928,195

CELKEM 5,456,946

Finanční příspěvky a provozní dotace (v Kč)

Zdroj finančního příspěvku
Poskytnuta výše  

pro rok  2016
Úřad práce ČR (státní příspěvek na výkon pěstounské péče)  1,236,000 
Nadace Via - nadační příspěvek Sousedské snídaně  21,000 
CELKEM  1,257,000 

(pokračování tabulky na protější straně) Finanční příspěvky a dotace nejsou ve stejné výši čerpány viz „Zdroje krytí hlavních projektů“ (tj.výnosy) – z důvodů časového rozlišení
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Podpořili nás

Dále nás v roce 2016 podpořili finančním či věcným darem: 

Podpořili nás

Poskytnutím finanční částky:
GIVT.cz s.r.o. 1,110 Kč

RK GEOFOL s.r.o. 1,000 Kč

HONORIS FINANCE, a.s. 10,000 Kč
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. 20,000 Kč
Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. 12,000 Kč
Daniela Nieslaniková 1,200 Kč

Poskytnutím věcného daru v hodnotě:
Jaroslava Procházková-Knihkupectví, Třinec 1,000 Kč

www.smart-filter.com s.r.o. 6,450 Kč

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

V rámci dobrovolnické činnosti nám svůj vzácný čas ve větší míře darovali: 
Pro Bunkryt – Václav Čmiel, Lukáš Turner, Ondřej Hanisch, Jindřich Martynek, Jan Poláček.
Pro Sousedské snídaně – Renáta Turoňová, Jitka Dudysová, Pavla Golasowská, Martina Wolna. 
A víme, že mnozí další nezištně nabídli pomoc.
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Auditorská společnost: Finaudit Třinec, s.r.o., oprávnění KA ČR čís. 100

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti Bunkr, o.p.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor: Ing. Lumír Ivánek, 
oprávnění KAČR čís. 2369

Datum zprávy auditora: 
2. června 2017

Zpráva o auditu v plném znění je zveřejněna 
ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě. 

Každoročně nám vznikají náklady, které jsou pro provoz nezbytné, ale pro podivnost různých pravidel 
je nemůžeme proplatit z žádné dotace ani příspěvku. Ač ve zprávě o hospodaření uvádíme docela 
vysokou částku, kterou jsme schopni pro naši práci získat, aby vše v naší společnosti fungovalo,
chceme Vás ujistit, že každá další podpora nám pomáhá zaplatit všechno potřebné. 

 POŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR  
Jednorázový dar pro Bunkr v jakékoli částce na účet 2000143107 / 2010, do zprávy pro příjemce 
napište DAR. V případě zájmu o potvrzení o daru nás prosím kontaktujte na e-mail: info@bunkr.cz. 

 PODPORUJTE NÁS PRAVIDELNĚ  
Pravidelná měsíční pomoc od 100 Kč na účet 2000143107 / 2010. Stačí zadat trvalý příkaz a ozvat se 
nám na e-mail: info@bunkr.cz.

 NAKUPUJTE PŘES GIVT  
Váš běžný nákup na internetu nám přihraje peníze.  Vstupujte do internetových obchodů přes 
podpůrný projekt GIVT (www.givt.cz), označte Bunkr, nakupujte běžným způsobem a obchodník nám 
pošle část peněz z Vaší útraty. Je to velmi jednoduché. 

SLEDUJTE NÁS NA WEBU, POTKEJTE SE S NÁMI OSOBNĚ, 
FANDĚTE NAŠI PRÁCI. DĚKUJEME. 

Finanční audit Jak nás podpořit



kontakt adresa telefon email

Bunkr, o. p. s.
www.bunkr.cz

Jablunkovská 110,
739 61 Třinec

558 997 999
731 444 370

info@bunkr.cz

NZDM Klub Bunkr,  
Třinec

Jablunkovská 705, 
739 61 Třinec

558 987 757
731 444 371

nzdm.trinec@bunkr.cz

NZDM Klub Bunkr, 
Bohumín

Ad. Mickiewicze 67, 
735 81 Bohumín

734 321 931  nzdm.bohumin@bunkr.cz

NZDM Klub Bunkr, 
Nový Jičín

Tyršova 118/8,
741 01 Nový Jičín

734 178 556  nzdm.novyjicin@bunkr.cz

Streetwork v Třinci
Sosnová 411, 
739 61 Třinec

739 401 802
734 409 956

streetwork.trinec@bunkr.cz

BEZ NUDY 
Bunkryt – zkušebna
Studentský tým

Sosnová 411, 
739 61 Třinec

734 178 563 beznudy@bunkr.cz

Evropská dobrovolná
Služba (EVS)

734 178 555 evs@bunkr.cz

Komunitní centrum Borek
Borek 323,
739 61 Třinec

734 326 080 kcborek@bunkr.cz

Služby pěstounům
Jablunkovská 110,
739 61 Třinec

734 178 557 pestouni@bunkr.cz

Děti 
      a mladí lidé 

nám nejsou 
lhostejní.
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