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„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
			
Václav Havel

úvodem

Rok 2012 byl bojem o finance a balancováním na hraně přežití. Organizace se otřásla v základech. Cítili
jsme se jako rukojmí a ne jako partneři, kteří profesionálně poskytují sociální služby. V polovině roku naši
situaci vyřešilo částečné dofinancování Ministerstvem práce a sociálních věcí. V boji o přežití jsme uhájili
svou existenci a jsme tady nadále pro mladé lidi, kterým stojíme po jejich boku v období dospívání. Novým
impulzem pro naše úsilí bylo otevření nového nízkoprahového klubu v Novém Jičíně.
Rok 2013 bude pro nás významný, s radostí se budeme zabývat oslavou 10. výročí existence naší
organizace. Děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům za obětavost, pracovní úsilí, optimismus
a dobrou partu. Děkuji všem našim partnerům i příznivcům, kteří nás v tomto nesnadném roce podporovali
a tím nám dodávali odvahu, naději a víru, že naše práce má stále ještě smysl!

Mgr. Roman Brzezina, předseda sdružení
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údaje o organizaci
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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.

Název:		

Bunkr, o. s.

Právní forma:

občanské sdružení

ZAMĚŘUJEME SE NA

Datum vzniku:

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

Děti a mladé lidi ve věku 10-26 let, dále pedagogy, rodiče a zainteresovanou veřejnost.

Sídlo:		

Lidická 541, 739 61 Třinec

KLADEME SI TYTO CÍLE:

Bankovní spojení:

Fio banka, a. s., číslo účtu: 2000143107/2010

IČ: 		

26617013

DIČ: 		

CZ 26617013

∂∂ 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.
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seznam členů
valné hromady

organizační schéma
Mgr. 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)

Sociální služby

Další projekty

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Terénní programy

Bez nudy

Ostatní

Klub Bunkr
Třinec (od 10/2003)

Streetwork v Třinci
(od 9/2006)

Studentský tým

Evropská
dobrovolná služba

Klub Bunkr
Bohumín (od 11/2009)

Streetwork v Jablunkově
(od 4/2010)

Hřiště
bez nudy

Mezinárodní
výměny mládeže

Bunkryt
hudební zkušebna

Den
pro rodinu

Klub Bunkr
Jablunkov (od 4/2010)

Klub Bunkr
Nový Jičín (od 8/2012)
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zpráva o činnosti organizace
Rok 2012 byl pro naši organizaci zásadním
mezníkem.
Po ukončení tříletého financování sociálních
služeb z Individuálního projektu MSK nám byly
přiděleny dotace z MPSV v absolutně nedostačující
výši, což zapříčinilo nemalou destrukci celé
organizace. Sociální služby byly vystaveny
extrémním podmínkám, které se krutě promítly
do organizačního a personálního zabezpečení
poskytování služby klientům. Organizace se
otřásala v základech. Cítili jsme se jako rukojmí
a ne jako registrovaní, prověření poskytovatelé
sociálních služeb, či dokonce partneři. Nebyli
jsme ochotni přijmout tuto skutečnost s tichým
smířením a na projev nesouhlasu jsme vyhlásili
týdenní protestní akci vůči tomuto „výpadku“
8

financí. Než se však mocní naší země rozhodli
situaci řešit, tak jsme byli donuceni likvidovat
vlastní tříletou práci a ocitli jsme se bezmála na
stavu z roku 2008. Z kompletního pracovního týmu
o počtu 15 zaměstnanců (přepočtené úvazky –
12,8) zůstalo 6 zaměstnanců, přičemž z toho
ještě třem byl krácen úvazek (konečný stav
– 4,9 přep. úv.).
Jarní události ovlivnily provoz v prvním pololetí
natolik, že to je znatelné i ve statistikách – služby
byly v provozu méně dní, tím klesla návštěvnost,
nervozita pracovního týmu, okleštění úvazků,
obměna personálu se projevila i v intenzitě práce
s klienty. Ani přes částečné dofinancování jsme
však již v tomto roce neměli šanci dorovnat ztráty.

V druhém pololetí jsme velmi pomalu ožívali
z této nedobrovolné paralýzy. Možná největším
paradoxem byl počin vstupu do nového města
a zřízení zde NZDM.
Také jsme byli u zrodu Komunitního centra v Třinci
v lokalitě Borek, které zřídilo Město Třinec. Koncem
roku pak proběhla jednání, kdy bylo dohodnuto,
že komunitko od nového roku převezme naše
organizace. Na podzim také začala s městem
jednání o vstupu naší organizace do zcela nové
oblasti – služeb pěstounům.
Těžký rok, neskutečný rok.
Mgr. Renáta Turoňová, metodik sociální práce
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NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ

Nízkoprah
áč je klub
snaží být
, který se
za
pro všechn jímavý a bezpečný
y
ve věku od mladé lidi
13 do 20
let.

NZDM KLUB
BUNKR,
BOHUMÍN
Adresa:
Provozní doba:
Vedoucí:

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

Ad. Mickiewicze 67, Bohumín
PO, ST, ČT 14:30 – 17:30
Renáta Turoňová, Mgr.

Statistika NZDM Klub Bunkr, Bohumín

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.

Počet otevíracích dní v klubu
111
Počet klientů
81 (58 mužů, 31 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů)
1951
Průměrný počet klientů /otevírací den
17
Počet intervencí*
336

Rok 2012 byl pro Bohumínský klub zásadní. Díky
finanční situaci a existenční nejistotě se původní
pracovní tým natolik oslabil, že zařízení bylo
dokonce 2 měsíce uzavřeno. V polovině roku se
znovu otevřelo se zcela novými pracovníky. Další
ranou byla výpověď z prostor, náročné hledání
nových a konečně stěhování.
Navzdory všemu proběhlo nemálo aktivit.
V průběhu celého roku jsme se v klubu věnovali
aktuálním tématům, např. Velikonoce, Olympijské
hry, začátek školního roku, Dušičky, Vánoční svátky
a další tematické preventivní programy.
Zapojili jsme se i do činností pořádaných městem
(Den sociálních služeb, Prázdninový kolotoč) a do
akce Týden NZDM, zastřešenou Českou asociací
streetwork, kterou jsme nazvali „Klienti sobě“.

*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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NZDM KLUB
BUNKR,
JABLUNKOV
Adresa:
Provozní doba:
Vedoucí:

Sadová 479, Jablunkov
ÚT, ST, ČT 15:00 – 19:00
Renáta Turoňová, Mgr.

Statistika NZDM Klub Bunkr, Jablunkov
Počet otevíracích dní v klubu
57
Počet klientů
21 (9 mužů, 12 žen)
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Služba byla zřízená v dubnu 2009 v rámci
Individuálního krajského projektu. Po ukončení
IP na tuto službu byla přidělení dotace z MPSV
pokrývající 37% plného rozpočtu. I přes největší
snahu úpravy rozpočtu na úroveň „přežití“ služby,
bychom pokryli sotva 50% nákladů. Jednali
jsme, bojovali, protestovali, pak čekali. Odmítnutí
dofinancování bylo likvidační pro provoz služby.
Ve čtvrtek 12. dubna proběhl poslední provozní
den nízkoprahového klubu Bunkr v Jablunkově.
S klienty, kteří tehdy došli, jsme si spontánně mlčky
podali ruku. Nešlo nahlas říci: zítra už nechoďte.
Truchlíme. Opouštíme prostory. Propouštíme.
Sociální služba byla ukončena ke dni 31. 5. 2012.
Dva roky, jepičí život pro klub.

NZDM KLUB
BUNKR,
NOVÝ JIČÍN
Adresa:
Provozní doba:
Vedoucí:

Tyršova 8, Nový Jičín
PO, ST, ČT 14:30 – 19:00
Roman Brzezina, Mgr.

Statistika NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín
Počet otevíracích dní v klubu
54
Počet klientů
21 (17 mužů, 4 ženy)

Rok 2012 byl výjimečný z toho důvodu, že vznikla
nová pobočka Bunkru, o. s., a to v Novém Jičíně.
Jelikož se jednalo o novou službu, probíhaly kroky
přípravy - výběr pracovníků, první monitoring ve
městě. Služba byla zaregistrovaná od srpna, ale
práci jsme zahájili terénní formou. Důvodem byla
komplikovaná rekonstrukce prostor. Pracovnice
pravidelně docházely do terénu, kde oslovovaly
případné klienty v jejich přirozeném prostředí, tedy
venku na ulici, v parcích, ale také ve školách.
Celému otevření klubu předcházela propagace
klubu, kdy se o nás psalo v novinách, byli jsme
v televizi či v rádiu. Dále jsme se zaměřili na
kontakt a navázání spolupráce se všemi ZŠ a SŠ ve
městě i Dětským domovem, kdy jsme vyexpedovali
více než 1100 letáčků mezi cílovou skupinu. Byli
jsme v kontaktu se sociálním odborem i pracovníky
OSPODu. Kolaudace a předání prostor proběhlo
6. prosince, načež jsme klub úspěšně v prosinci
otevřeli. Vzápětí začali klub navštěvovat první
zájemci. Prvními návštěvníky v klubu byla partička
kluků, kteří od té doby patří mezi aktivní klienty,
a kteří využívají nabízené volnočasové aktivity
a službu jako takovou. I díky této partě se naše
klientela rozrůstá.
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NZDM KLUB
BUNKR, TŘINEC
Klub na Terase
Adresa:	
Provozní doba: 	
Vedoucí:	

Lidická 541, Třinec
ÚT, ČT 15:30 – 19:00
Silvia Tačárová, Mgr.

Klub na Sosně
Adresa:
Provozní doba:
Vedoucí:

Sosnová 411, Třinec
PO, ST 15:30 – 19:00
Silvia Tačárová, Mgr.

Statistika NZDM Klub Bunkr, Třinec

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Třinci
má dvě klubovny v různých částech města.
Rok 2012 byl celkově dost pestrý a současně
náročný. Hned ze začátku roku se změnila vedoucí
třineckého týmu. Ke konci roku - v listopadu - jsme
podstoupili hodnocení kvality u České asociace
streetwork, o. s. Tento rozvojový audit proběhl
s výsledkem naplnění 95 % kritérií a ujistil nás tak
v kvalitním směřování naší služby, což nás potěšilo
i povzbudilo k další práci.

Počet otevíracích dní v klubu
156
Počet klientů
66 (41 mužů, 25 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů)
1057
Průměrný počet klientů /otevírací den
7
Počet intervencí*
334
14

*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.

KLUB NA SOSNĚ

KLUB NA TERASE

Roku 2012 byl pro klub na Sosně jako na houpačce.
Ze začátku roku velký nával klientů, kteří postupně
během roku, tím jak dorůstali a mnozí skončili
studia, z klubu odešli. Otevírací doba byla tedy
omezena. Během celého roku jsme promítali filmy
na různá témata a vedli k nim diskuze. V listopadu
jsme oslavili druhé narozeniny.

Po celý rok jsme se snažili přicházet se zajímavou
programovou nabídkou pro naše klienty. Konalo se
plno akcí jako například Valentýnské přespávání,
Velikonoční den v klubu, zúčastnili jsme se Dne
sociálních služeb, Prázdnin v Třinci, udělali jsme
si Helloweenský klub. Během roku jsme shlédli
i filmy s různou tématikou. V rámci Týdne pro
nízkoprahové kluby jsme otevřeli dveře pro
veřejnost s akcí Bunkrování a velmi pestrým
programem, kde si každý mohl vyzkoušet různé
aktivity. Proběhly také miniturnaje ve stolním
fotbálku. V říjnu jsme oslavili deváté narozeniny.

Bunkr je to nejlepší, co mě mohlo potkat.
Najdete tady suprové a milé pracovníky, kteří
Vám se vším pomůžou, dokonce i s osobními
záležitostmi. Bunkr je má velká opora a jsem
s ním spokojený a tím chci za všechno taky
moc poděkovat. Takže Díky s velkým D.
(klient Štefan)

Děkuji vedoucí tohoto klubu. Tento klub je
výborný. Ráda v něm jsem, je tam sranda
a člověk se tam nenudí. Jsou tam hodní
pracovníci. Rádi pomůžou i s osobními věcmi.
Na tomto klubu bych nic neměnila. Mám je
tam ráda a chtěla bych tam chodit i nadále,
o tom není pochyb. Bunkr na Terase je nejlepší.
(klientka Sára)
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TERÉNNÍ
PROGRAMY
– STREETWORK
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).

ti dobře
Aby se
tvé
žilo na
ce
li
straně u

STREETWORK
V JABLUNKOVĚ
Provozní doba: 	
Vedoucí: 		

PO, ST 16:00 – 19:00
Renáta Turoňová, Mgr.

Statistika Streetwork v Jablunkově
Počet provozních dní služby
24
Počet klientů
21 (10 mužů, 11 žen)

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

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.
Služba byla zřízená od 1. dubna 2010 jako
požadavek města Jablunkov v rámci Individuálního
krajského projektu. Po dobu provozu služby jsme
postupně vyhodnotili, že služba se částečně
dubluje s působením NZDM, kdy nezanedbatelná
část klientů se překrývá. Proto jsme se rozhodli
terénní program ukončit. V tomto rozhodnutí nás
utvrzovala i zcela nejistá vyhlídka financování.
Registrace byla zrušena k 31. 3. 2012. Část klientů
jsme sice přesměrovali do jablunkovského klubu,
ale vzhledem k ukončení i této služby, bylo toto
řešení dočasné.
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STREETWORK
V TŘINCI
Provozní doba: 
Vedoucí:

PO, ÚT, ČT 16:00 – 19:00
Silvia Tačárová, Mgr.

Statistika Streetwork v Třinci
Počet provozních dní služby 
116
Počet klientů
46 (29 mužů, 17 žen)

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.

nazpívali vlastní píseň, kterou složili o streetu
a Bunkru jako takovém. Probíhalo také natáčení
materiálu k videoklipu, jenž bude dokončen
začátkem nového roku. Tento počin proběhl
s velkým úspěchem.

„Já chodím na street, protože minule, když
ještě nebyl street, tak jsem se nudil a teď
se nenudím. Jezdíme na výlety, chodíme na
hokeje, byli jsme i v ZOO atd.“ (klient Láďa)

„Já jsem doma a vždycky se těším na Bunkr.
A když je otevřené centrum, no, tak tam jdu.“
(klient Filip)

Rok 2012 byl ve znamení Borku, což je lokalita, kde
jsme soustředili převážnou část streetu. V polovině
roku zde vzniklo Komunitní centrum a my se
z Borku mohli začít pomalu vzdalovat a hledat
nové lokality.
V letošním roce jsme s klienty podnikli povícero
akcí, z nichž dominovalo oblíbené přespávání
(Valentinské, a v rámci ukončení prázdnin).
Navštívili nás, a do terénu s námi vyšli, také
zahraniční dobrovolníci, jež působili v hostitelské
organizaci v Čadci. Asi největším zážitkem byla
návštěva nahrávacího studia, kde naši 2 klienti
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BEZ
NUD

STUDENTSKÝ TÝM

Y

Během několika let jsme postupně uvedli v život
3 větší volnočasové projekty, které mají různé
zaměření, leč celkově tvoří již zajímavou síť nabídky
trávení volného času, či dokonce možnost rozvoje
a seberealizace. Tyto, již dobře zavedené a funkční,
aktivity jsme spojili do jednoho celku s názvem Bez
nudy. U všech využíváme neformálního vzdělávání,
smysluplného směřování a partnerského přístupu,
kdy každá aktivita má své cíle.
Všechny však naplňují jeden cíl naší organizace
- „Příznivě ovlivňovat způsob trávení volného
času dětí a mladých lidí a naplnit ho smysluplnou
činností.“

Koordinátorka projektu: Kateřina Moškořová
Koordinátorka za studenty: Adam Kubik

Jedná se o:
∂∂ Studentský tým
- zázemí pro nápady středoškoláků - od r. 2005
∂∂ Hudební zkušebna Bunkryt
- podpora mladých kapel - od r. 2007
∂∂ Hřiště bez nudy
- správcovství vybraných hřišť ve městech
- od r. 2009
Projekt Bez nudy tedy zasahuje do oblastí hudby,
sportu, kultury, takže poskytl širokou možnost
zapojení se, jak aktivního, tak spíše „uživatelského“.
Za přínosné považujeme fakt, že několik let
postupně vznikající a samostatně se rozvíjející
aktivity byly uchopeny do jednoho celku. Vznikla
tak oblast naší činnosti, která má své ohraničení,
koordinaci. Projekt Bez nudy považujeme za
harmonicky fungující a stabilně se rozvíjející a jsme
s objemem aktivit v roce 2012 velmi spokojeni.

Studentský tým (ST) se v roce 2012 hodně
obměnil, připojili se k nám noví členové a ke konci
roku měl Studentský tým 11 aktivních členů. Jako
každoročně studenti pořádali hodně akcí, a tím byl
rok 2012 hodně pestrý.

Studenti se zapojili rovněž do jiných projektů. Byli
mentory zahraničních dobrovolníků, jako správci
docházeli na hřiště a pomáhali také s organizací
Bunkrytfestu a s rozdáváním reklamních placek
na Dni pro rodinu.

Začátek roku se již tradičně nesl v duchu příprav
na Studentský ples, letos 10. ročníku, který byl
úspěšný a proběhl ke spokojenosti návštěvníků
i organizátorů. Během roku se pak uskutečnil
filmový klub s autobiografickým příběhem, výlet
do archeoparku a přespávání v Bunkru, večer
společenských her. Také jsme náš obměněný tým
stmelovali na teambuildingu. Se zahraničními
dobrovolníky proběhlo německé odpoledne
s Veronikou, ukrajinský večer s Oksanou i španělský
večer se Sandrou. Na Mikuláše se studenti vydali
za dětmi a jejich rodiči do Komunitního centra
na Borku.
Kodex

Kromě zmíněných akcí a aktivit se členové ST
setkávali na pravidelných pracovních schůzkách.
V roce 2012 jich proběhlo 19, během letních
prázdnin měli ale studenti zasloužené volno.
Činnost týmu je každoročně ohrožena obměnou
členů, stále je ale zázemím pro všechny
středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet své
dovednosti a přiučit se nové.

Studentský tým je pro všechny mladé lidi a studenty, kteří mají chuť něco vymyslet a udělat něco
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HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
BUNKRYT, TŘINEC
Adresa: Sosnová 411, Třinec
Koordinátorka projektu: Daniela Pietrová
Rok 2012 byl pro hudební zkušebnu Bunkryt
opět úspěšným. Na začátku roku sice odešel náš
pracovník – hudebník a koordinátor zkušebny
a provoz zajišťovala koordinátorka, která však
nebyla muzikantkou. Výborně ji však doplnil náš
dlouhodobý dobrovolník, který převzal právě tuto
odbornou oblast. Za tento rok se zde vystřídalo
12 hudebních skupin hrajících různé hudební
styly. Během roku to znamenalo, že každý týden
zkoušelo 5-7 kapel a kapacita zkušebny byla plně
vytížena.
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V listopadu jsme již tradičně pro tyto kapely
pořádali 6. 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 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 Patronech, kteří
pečují o kapely. Za rok 2012 byl jejich celkový
počet 12. Tito dobrovolníci věnovali za tento rok
provozu zkušebny a kapelám 451 hodin svého
volného času.
Díky dotacím jsme letos mohli v druhé fázi
dokoupit a částečně obnovit vybavení zkušebny,
z čehož měly samozřejmě největší radost všechny
kapely a několik „černých krabic“ jim dodalo
neuvěřitelnou energii.

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.
Samotný provoz na hřištích v Třinci a Bohumíně
probíhal v roce 2012 v období 5. června až 27. září.
Sportovalo se na 6 hřištích, předem vytipovaných
a domluvených třech bohumínských hřištích
(hřiště na ul. Tovární, hřiště na ul. Svatopluka
Čecha, hřiště u ZŠ Starý Bohumín) a třech
třineckých hřištích (hřiště na Sosně, hřiště na ul.
Palackého, hřiště u ZŠ Koperníkova). Celkem bylo
vyškoleno 12 správců, většina byla z řad studentů
a všichni fungovali po celou dobu projektu a plnili

si zodpovědně své povinnosti. Správci na hřiště
docházeli v červnu 2x týdně,
v červenci až září pak 3x týdně za hezkého počasí,
vždy od 16:00 do 19:00 hodin. V letošním roce
nám počasí přálo a za celou dobu projektu jsme
rušili hřiště kvůli nepřízni počasí zcela minimálně.
Celkem letos správci na hřištích odpracovali 888
hodin a zorganizovali velké množství her
a sportovních utkání. Správci odhadem evidovali
počty dětí na hřištích a došli jsme k číslu 2 500
návštěv. Celá aktivita vyvrcholila velkým turnajem
na všech hřištích současně, a to dne 27. září, kdy
jsme hřiště symbolicky zazimovali.
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EVROPSKÁ
DOBROVOLNÁ SLUŽBA

Koordinátorka projektu: Mgr. Silvia Tačárová

země a Sandra byla významným aktérem při
natáčení písničky a videoklipu o Bunkru, na které
pracovala společně se streetovými klienty.

BUNKR – PESTROST JAZYKŮ A KULTUR

Jakožto vysílající organizace jsme měli v roce
2012 v zahraničí 4 dobrovolnice, a to na Slovensku,
v Itálii a Rumunsku.

Již sedmým rokem hostíme zahraniční
dobrovolníky a jejich soupiska se neustále
prodlužuje. Letos jsme se rozloučili s Ancou
z Rumunska, Veronikou z Německa a Oksanou
z Ukrajiny. Předchozí, ryze ženské období, změnil
příjezd alespoň jednoho mladého muže - Andrey
z Itálie. Poté jsme přivítali Sandru ze Španělska
a Albertu z Chorvatska. Dobrovolníci úzce
spolupracovali s týmem napříč všechny projekty.
Celkem těchto 6 dobrovolníků strávilo v projektech
bezmála 3 450 hodin. Za zmínku stojí, že v rámci
programu Studentského týmu prezentovali své
24

„Time I‘ve spent here it change me alot. I
learned many new things while helping others,
I gained new perceptions, meet new people
from different cultures, visited new places.
EVS gave me experience that have and will
have influence my life. Time spent here is very
special for me as the people I have meet. I am
looking forward to face many new challenges. I
still belive that any kind of volunteering brings
all the different people together, promoteing
tolerance, understanding and knowledge.“
(Alberta, Chorvatsko)

Projekt, na kterém jsem strávila KRÁSNÝ
rok, mi dal do života hrozně moc zkušeností.
Strávila jsem ho na Sklabinském hradě v
okrese Martin. Poznala jsem spoustu nových
lidí, kteří v mém životě zůstanou. Naučila
jsem se samostatnosti a otevřené komunikaci
s lidmi. Myslím si, že jestli má člověk v životě
něco zkusit, tak je to právě ta možnost
vycestovat někde do zahraničí přes Bunkr.
Mrz mě, že EDS trvá maximálně rok, protože
každému se rok zdá dlouhý, ale na EDS to
uteče bohužel tak rychle …
(Adéla, projekt na Slovensku)
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DEN
PRO RODINU
Den pro rodinu v Třinci proběhl již po sedmé.
I letošní ročník zastřešoval koordinačně Bunkr,
o. s., ale celkově se na akci podíleno 5 organizací.
Toto osvědčené spojení sil považujeme za dobrou
praxi nejen pro tuto akci.
Každý rok opakujeme věci osvědčené, a pouštíme
se do věcí nových. Ve spolupráci s kinem Kosmos
jsme dne 14. 5. promítali rodinný film Modrý tygr,
který zhlédlo bezmála 100 diváků. Hlavním dnem
pak byla středa 16. 5., kdy na náměstí Svobody
proběhly další aktivity. Letos DPR probíhal ruku
v ruce s Dnem sociálních služeb. V rámci oslav
rodiny jsme již tradičně nabídli loutkové divadelní
představení. Příběh Tajemná skříň vidělo kolem 80
dětí s rodiči.
26

Specialitou letošního ročníku byl happening
Balonky přání, kdy po celý den návštěvníci akce
mohli na balonek napsat nebo nakreslit přání
pro svou rodinu. Takto shromážděné balonky byly
na konci dne hromadně vypuštěny za přítomnosti
spousty malých i dospělých diváků.
Po velkém úspěchu z loňska, jsme se rozhodli
opět pro propagaci myšlenky pomocí „buttonků“ –
placek, které jsme si svépomocně vyrobili v počtu
1000 kusů. Dobrovolníci (studenti ze Studentského
týmu) je pak rozdávali spolu s přáním hezkého dne
s rodinou ve městě.
Letošní ročník akce, která již několik let poukazuje
na důležitost rodiny a připojuje se tak k několika
aktivitám v republice s podobným cílem,
hodnotíme jako velmi úspěšný a je povzbuzením
pro spojení sil zase do přípravy dalšího ročníku.

EXCHANGE
– MEZINÁRODNÍ
VÝMĚNA MLÁDEŽE
Ve dnech 15. – 25. 7. 2012 se čtyři studenti (Radka,
Michaela, Eva a Ondřej) z třinecka pod vedením
Mgr. Silvie Tačarové vydali na výměnu mládeže
(Youth Exchange) do Lotyšska. Projekt s názvem
On the Crossroad of Democratization neboli Na
křižovatce demokratizace byl podpořen Evropskou
unií. Výměny se účastnila i mládež z jiných zemí –
z Ruska, Arménie, Ukrajiny, Estonska či hostící
země. Celá desetidenní akce probíhala v kempu
u jezera v malé vesničce Ugale v západním
Lotyšsku. Cílem bylo především obohatit své
znalosti a sdílet zkušenosti z jednotlivých zemí,
podívat se na proces demokratizace, jeho stádium,

politickou či sociální situaci v jednotlivých zemích
bez předsudků. Studenti se zúčastnili nejedné
přednášky a exkurze, podívali se do Lotyšského
parlamentu a pohovořili i s několika poslanci.
Navštívili i hlavní město Rigu a užili si Baltské
moře. Vizuálním výstupem celého projektu pak byla
výstava fotografií v galerii C-Clubu, které účastníci
nafotili na téma projektu.
Exchange v Lotyšsku pro mě byla výzvou, jak
jazykovou, tak i osobní; byla pro mě totiž první
velkou zkušeností, co se týče jazykové bariéry,
tématu celkově, zahraničí a neformálního
vzdělávání vůbec. Byl to skvělý program, ze
kterého jsem se snažila získat co nejvíce
a myslím si, že se mi to podařilo! (Radka)
Exchange pro mne byla jedním z významných
okamžiků života, kdy si člověk uvědomí, čeho
všeho je schopen, jak úžasné lidi má kolem
sebe, jak málo toho ještě o světě ví a kolik by
toho ještě vědět a zažít chtěl. (Eva)
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2012

ROZVAHA
K 31. 12 2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
K 31. 12. 2012
Náklady
Materiálové náklady vč. DDHM
Spotřeba energií
vč. vodného a stočného
Náklady na služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění odpovědnosti
Ostatní náklady
Náklady celkem
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v Kč
842,359
303,599
1,105,402
1,894,614
540,636
10,142
87,957
4,784,709

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a zboží
Úroky
Dary
Finanční příspěvky
Provozní dotace
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

v Kč
167,492
13,297
16,922
1,058,209
3,505,000
79,181
4,840,101

Aktiva
Pokladna
Ceniny
Bankovní účet
Zboží
Odběratelé
Půjčky organizačním složkám
Provozní zálohy poskytnuté
Jiné pohledávky
Jiné pohledávky (přijatá
záloha-grant ČNA)
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

v Kč
231,436
13,140
1,078,718
3,717
12,677
30,000
158,450
30,000
-274,930
0
30,000
1,313,208

Pasiva
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky vůči institucím
Výdaje píštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Fond rozvoje a stability
Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení
Pasiva celkem

v Kč
12,131
3,400
127,675
104,868
40
30,000
209,500
171,564
598,638
55,392
1,313,208
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NÁKLADY HLAVNÍCH PROJEKTŮ V ROCE 2012 (V KČ)
Provozní náklady
Mzdové náklady
vč. odvodů
na soc. a zdrav. poj.
CELKEM
Zdroje krytí:
MPSV
MŠMT
Moravskoslezský kraj
Město Třinec
Město Bohumín
Město Nový Jičín
Nadace OKD
KAPA o.p.s. - projekt
Paklíč
ČNA Mládež v akci
Ostatní zdroje
CELKEM

NZDM
Třinec

Streetwork
Třinec

NZDM
Bohumín

NZDM
Jablunkov

NZDM
Nový Jičín

Bez nudy

EDS - evropská
dobrovolná služba

Exchange

Vzdělávací
aktivity

Den pro rodinu
v Třinci

CELKEM

344,435

129,535

406,652

93,576

358,083

328,366

587,827

23,066

33,621

21,537

2,326,698

796,284

402,956

546,914

146,519

300,117

185,240

39,300

0

17,920

0

2,435,250

1,140,719

532,491

953,566

240,095

658,200

513,606

627,127

23,066

51,541

21,537

4,761,948

671,000
80,000
185,000
0
0
0

334,000
0
0
188,000
0
0
0

660,500
0
80,000
0
200,000
0
0

234,500
0
0
0
0
0
0

0
0
250,000
0
0
400,000
0

0
85,500
0
80,000
40,000
0
150,000

0
0
0
16,500
0
0
0

0
85,500
410,000
469,500
240,000
400,000
150,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
17 000
0
0
0
0

1,900,000
0
0
0
0
0
0

180,000

0

0

0

0

0

0

180,000

0

0
24,719
1,140,719

0
10,491
532,491

0
13,066
953,566

0
5,595
240,095

0
8,200
658,200

0
158,106
513,606

617,742
9,385
627,127

23,066
23,066

51,541
51,541

0
0
5,037
21,537

617,742
309,206
4,761,948

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
A PROVOZNÍ DOTACE (V KČ)
Město Třinec - kultura
Město Třinec - sociální služby
Město Bohumín - kultura
Město Bohumín - sociální služby
Město Nový Jičín
Ministerstvo práce a soc. věcí (MPSV)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Nadace OKD
Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.(KAPA) - projekt Paklíč
Moravskoslezský kraj (MSK)
Česká národní agentura (ČNA) Mládež - Evropská dobrovolná služba (EDS)
CELKEM

PODPOŘILI NÁS

Příjem v roce 2012
80,000
389,500
40,000
200,000
400,000
1,900,000
85,500
150 000*
180,000
410,000
591 122**
4,426,122

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

* - z částky 150 000 Kč bude 30 000 Kč doplaceno až po vyúčtování projektu v r. 2013
** - část dotace ve výši 62 585 Kč byl doplatek, týkal se vyúčtováné dotace v r. 2011
- z části dotace 528 537 Kč bude 144 000 Kč použito ke krytí nákladů v r. 2013
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PODPOŘILI NÁS
Dále nás v roce 2012 podpořili:
Poskytnutím finanční částky:
Nadace České spořitelny - dar ve výši
Poskytnutím věcného daru v hodnotě:
Jan Pieter, Písek u Jablunkova
L a G Sun s. r. o., Moravská Ostrava
PAPER DESIGN s. r. o., Třinec
Autoškola Podermanski, Třinec
ENEZA, s. r. o., Třinec
Marek Roszka, Třinec

30,000 Kč

2,000 Kč
2,000 Kč
455 Kč
1,200 Kč
4,417 Kč
6,850 Kč

JSME VDĚČNI ZA PODPORU A PENÍZE, KTERÉ JSTE NÁM S DŮVĚROU SVĚŘILI. DĚKUJEME VŠEM.

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

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,
Nový Jičín

Tyršova 118/8,
741 01 Nový Jičín

734 178 556

nzdm.novyjicin@bunkr.cz

731 444 371

evs@bunkr.cz

Evropská dobrovolná
služba (EDS/EVS)
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Děti
a mladí
lidé nám
nejsou
lhostejní.

