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ÚVODEM
Milí přátelé,
10 let uplynulo od chvíle, kdy jsme se v roce 2003 sešli poprvé, pár kamarádů dobrovolníků,
a založili jsme místní občanské sdružení Bunkr-klub mladých. Od té doby se snad vše
představitelné změnilo. Ze skupiny nadšenců je dnes profesionální organizace, která v současné
době působí nejen na Třinecku, ale i v Bohumíně a Novém Jičíně. Díky Vám a Vaší důvěře se nám
daří pokračovat v naší práci a naplňovat poslání, pro které byla organizace založena.
Největší výzvou minulého roku byly pro nás 3 projekty, a to převzetí provozu Komunitního centra
Borek a vstup do zbrusu nové oblasti odborné činnosti, kdy jsme se rozhodli začít věnovat
rodinám pěstounským a také rodinám, které potřebují řešit výchovné problémy.
Rok 2013 byl pro nás i rokem zásadních změn – v červnu jsme změnili sídlo organizace
a v prosinci se valná hromada rozhodla pro transformaci občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost. Nezměnil se však náš zájem o děti a mladé lidi.
Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce.
Mgr. Roman Brzezina, ředitel

3

ÚDAJE O ORGANIZACI
V ROCE 2013
Název:		
Právní forma:
Datum vzniku:
		
Sídlo:		
Bankovní spojení:
IČ: 		
DIČ: 		
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Bunkr, o. s.
občanské sdružení
20. ledna 2003,
zapsáno Ministerstvem vnitra pod jednacím číslem VS/1-1/52450/03-R
Lidická 541, 739 61 Třinec
Fio banka, a. s., číslo účtu: 2000143107/2010
26617013
CZ 26617013

... PLATNÉ OD ROKU 2014
Název:		
Právní forma:
Datum zápisu:
		
Sídlo:		
Bankovní spojení:
IČ: 		
DIČ: 		

Bunkr, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
5. února 2014,
u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. O 1282
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec
Fio banka, a. s., číslo účtu: 2000143107/2010
26617013
CZ 26617013

Seznam členů valné hromady:

Správní rada:

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)

Mgr. Renáta Turoňová [předseda správní rady]
Martin Strnad [předseda dozorčí rady]
Petr Walach				 Daniel Czeczotka
Ing. et Mgr. Lukáš Szlaur
Robert Hrycek

Ředitel – statutární orgán:

Dozorčí rada:

Mgr. Roman Brzezina
5

POSLÁNÍ
Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. 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:
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✔✔

Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru

✔✔

Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí

✔✔

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

Sociální služby a odborné činnosti

Volnočasové a další projekty

NZDM
a terénní programy

Činnosti dle pověření
k výkonu SPOD

Bez nudy

Ostatní projekty

Klub Bunkr
Třinec

Preventivní
programy

Studentský tým

Evropská
dobrovolná služba

Klub Bunkr
Bohumín

Vzdělávání

Hudební zkušebna
Bunkryt

Komunitní centrum
Borek

Klub Bunkr
Nový Jičín

Služby
pěstounům

Hřiště
bez nudy

Mezinárodní
výměny mládeže

Streetwork
v Třinci

Zařízení odborného
poradenství
PET tým

Den pro rodinu

ZPRÁVA
O ČINNOSTI ORGANIZACE
Leden

– 20. ledna – 10. výročí založení organizace
– na základě smlouvy o partnerství přebíráme provoz Komunitního centra Borek
– spouštíme Služby pěstounům
Únor
– 11. ročník Studentského plesu
Březen – stěhujeme kancelář vedení organizace
Duben
– po 10 letech opouštíme nejstarší adresu v Třinci na Terase, klub se stěhuje na Sosnu
– Streetwork má nové zázemí a kancelář na Sosně, pracovní tým se odděluje od NZDM
– přijíždí první zahraniční dobrovolnice pro Nový Jičín, kde i bydlí
– spouštíme PET tým poradnu
Květen – jsme hlavní koordinátoři Týdne pro rodinu v Třinci
Červen – měníme sídlo organizace
– slavnostní premiéra videoklipu našich klientů o Bunkru
Září
– inspekce kvality v NZDM Nový Jičín
– akce v rámci Týdne nízkoprahových klubů
Říjen
– 10. října – 10. výročí otevření prvního klubu v Třinci
– 7. ročník Bunkrytfestu
Listopad – slavnostní otevření nových prostor třineckého klubu, dodatečná oslava výročí
Prosinec – proces transformace naší organizace z občanského sdružení na obecně prospěšnou
8
společnost (zapsána pak soudem 5. 2. 2014)

ZA PRVNÍ
DEKÁDU
EXISTENCE:
862 klientům jsme poskytli sociální služby NZDM
465 klientů využilo službu STREETu
60 dobrovolníků věnovalo svůj čas a dovednosti naší organizaci
38 pracovníků celkem jsme zaměstnávali na HPP
36 kapel zkoušelo v Bunkrytu
27 zahraničních dobrovolníků, z celkem 14 zemí, jsme hostili v rámci programu EDS
23 pěstounských rodin začalo s námi spolupracovat
18 rodin vyhledalo PET tým poradnu
10 ročníků Studentského plesu jsme uspořádali
7 ročníků Bunkrytfestu - přehlídek kapel ze zkušebny proběhlo
5 mezinárodních výměn mládeže jsme se zúčastnili
4 města se stala našim působištěm
9

2002
(první myšlenka)

2004
rok vytrvalosti

2005
rok rozmachu

2006
rok profesionalizace

2007
rok zátěže

V roce 2002 byl v Třinci
realizován projekt FORUM,
kterého se zúčastnilo
9 organizací, pracujících
s mládeží.
Výsledkem byl dokument
„Strategie partnerství“
a jedním z výstupů byla
absence klubu pro mladé
lidi. Díky entuziasmu a vizím
Romana Brzeziny, se ještě
koncem roku 2002 sešla
skupinka zainteresovaných
lidí, aby zvážili možnosti
realizace.

Klub jsme začali formovat jako
NZDM, cíl – udržet provoz, učit
se. Činnost byla zajištěna pouze
dobrovolnicky 18 lidmi.
Poprvé jsme zastřešili
Studentský ples. Byli jsme
u založení krajské Pracovní
skupiny NZDM.

Porozhlédli jsme se a viděli
mnoho možností a výzev.
Zaměstnali jsme první
profesionální pracovníky,
zahájili činnost Studentského
týmu, rozšířili klub o Bunkřík
pro menší děti, vrhli jsme se
do prožitkových programů
pro třídy ZŠ. Zahájili jsme
spolupráci s Dobrovolnickým
centrem ADRY. Vstoupili jsme
do evropských projektů –
realizovali jsme Mezinárodní
výměnu mládeže
a akreditovali jsme se jako
hostitelská organizace pro
evropské dobrovolníky (EDS).
V září k nám nastoupila první
zahraniční dobrovolnice, od té
doby nepřetržitě hostíme
cizince a mluvíme anglicky.

Získali jsme pověření k výkonu
sociálně-právní ochraně dětí.
Pouštíme se do nové služby
– terénní program pro mládež Streetwork v Třinci, a nastupuje
k nám terénní pracovník.
Jsme spoluorganizátory 1. ročníku
Dne pro rodinu v Třinci u příležitosti
Mezinárodního dne rodiny.

V únoru zahajujeme provoz
hudební zkušebny Bunkryt na
Sosně, kdy od první myšlenky
uběhly neuvěřitelné 2 roky
práce a překonávání překážek.
Do konce roku zkouší už 10
kapel. Klub a Streetwork
registrujeme jako sociální
služby dle nového zákona.
V rámci ověření si nastavení
metodiky absolvujeme
dobrovolný audit kvality klubu,
a tím se i stáváme členem
České asociace streetwork.
Naše organizace se
přejmenovává na Bunkr, o. s.
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2003
rok zrození
a experimentů
20. ledna bylo založeno
a zaregistrováno občanské
sdružení s názvem Bunkr-klub
mladých. Hlavní, a tehdy i možná
jedinou, motivací bylo zřídit klub
mladých v Třinci, což se naplnilo
10. října 2003.
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2008
rok pohody i změn

2009
rok expanze

Zažíváme první personální
změny. Připravujeme se na
nový systém financování
v příštích letech, ucházíme
se o veřejnou zakázku na
poskytování sociálních služeb.
Jsme nositeli vzdělávacího
projektu Pevné prahy pro celou
PS NZDM A STREET MSK.

Na jaře spouštíme volnočasový
projekt Hřiště bez nudy.
Historicky překračujeme hranice
města Třince a rozšiřujeme
činnost do Bohumína. V programu
EDS překračujeme hranice Evropy
a přijímáme dobrovolníky
z Brazílie a Turecka. Díky růstu
organizace bylo vytvořeno
ředitelství s oddělenou kanceláří.
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2010
rok dalšího růstu
a práce na stabilizaci
Vstupujeme do dalšího města
– Jablunkova a zahajujeme
zde provoz dvou sociálních
služeb NZDM Klubu Bunkr
a Streetworku.
V Třinci ukončujeme Bunkřík,
naopak otevíráme druhou
klubovnu pro starší na Sosně.
Nesmírně se personálně
rozrůstáme, je nás již 14
zaměstnanců.

2011
rok ticha (před bouří)

2012
rok paradoxů

Naplno fungují všechny činnosti
a projekty ve všech 3 městech.
Akorát trošku složitě stěhujeme
klub v Bohumíně. Rozšiřujeme
akreditaci pro EDS – jsme nejen
hostitelskou, ale i vysílající
organizací.
Narůstá však nejistota v
oblasti budoucího financování
sociálních služeb.

Organizace je v doposud
největším ohrožení existence.
V prvním pololetí zavíráme
služby v Jablunkově. Propouštíme
celkem 60 % zaměstnanců.
Naopak v druhém pololetí
paradoxně otevíráme NZDM
v Novém Jičíně. A koncem roku
jsme osloveni, zda bychom
nechtěli pracovat s pěstounskými
rodinami, což zvažujeme.
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Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež
Motto a poslání:
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. Nízkopraháč je klub, který se snaží být zajímavý a bezpečný pro všechny mladé lidi,
kteří jsou raději venku, než doma; se nudí nebo rádi jen tak lenoší; mají vyhraněné názory nebo
naopak se cítí ztraceni v záplavě příležitostí; by rádi 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.

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.
14
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NZDM KLUB
BUNKR, TŘINEC

Adresa: 		
Provozní doba:
Vedoucí:		

Jablunkovská 705, Třinec
PO–ČT 15:30–19:00
Silvia Tačárová, Mgr.

Rok 2013 se nesl v duchu stěhování a rekonstrukce. Hned na začátku roku jsme museli klienty
připravit a informovat o změně. Sháněly se nové prostory a začínalo se s balením a loučením
s dlouho provozovaným klubem na Terase. Prostory jsme opustili koncem března, kdy jsme
práci soustředili v klubovně na Sosně. Obměnil se i tým - rozloučili jsme se s pracovnicí Dankou
a přivítali Ingrid. Vlivem stěhování klesla návštěvnost klubu, proto jsme často vyráželi do
ulic, snažili se udržet kontakt s klienty a zároveň propagovali klub všemi možnými způsoby.
Rekonstrukce nových prostor na Jablunkovské 705 nám odčerpávala energii a navíc se časově
prodlužovala. Z plánovaného května to byl nakonec říjen, kdy jsme se stěhovali do nových
prostor, ale o to větší jsme měli radost. Po přestěhování jsme i ukončili provoz druhé klubovny
NZDM na Sosně.
„Chodím tady rád, jsou tady supr pracovníci. Mám nové kamarády.
Mám rád všechny hry (nejraději Bang) a taky miluji stolní fotbálek.“
(klient Marek)
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V nových prostorách jsme oslavili 10. narozeniny klubu a v rámci slavnostního otevření pozvání
přijaly starostka i místostarostka Třince a další významné osoby, s mnohými spolupracujeme
celou dekádu. Ke kulatému výročí tedy NZDM Klub Bunkr v Třinci dostal jako dárek novou adresu
i nový kabát a nyní si už společně s klienty zútulňujeme prostory a plánujeme aktivity.
Od března je sociální služba financovaná v rámci individuálního projektu MSK „Optimalizace sítě
služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“.
V červnu byla oceněna za svou práci vedoucí klubu Mgr. Silvia Tačárová v kategorii Manažer
v sociální oblasti, sociální pracovník. Toto ocenění nás těší.
V roce 2013 jsme se zúčastnili Dne sociálních služeb, Dne pro rodinu a Prázdnin v Třinci.

Poohlédnutí za desetiletou historií klubu
Za deset let fungování prošel klub mnohými změnami. V říjnu 2003 vznikl klub pro mladé lidi
a v té době jsme si ještě nelámali hlavu s tím, o jaký druh klubu se bude jednat. Převládalo
nadšení laiků. První měsíce byly ve znamení provozního i metodického balancování mezi
volnočasovým klubem pro středoškolskou mládež a nízkoprahovým zařízením pro děti
a mládež.
Během prvních měsíců se však rychle ukázala pravá potřeba dospívajících ve městě
a od ledna 2004 klub oficiálně nabral směr nízkoprahového zařízení. Na konci roku 2004 jsme
stáli u založení Pracovní skupiny NZDM Moravskoslezského kraje, kdy pravidelné setkávání
17

zástupců „nízkopraháčů“ sloužilo (a dodnes slouží) k předávání informací, zkušeností,
sebevzdělávání. Byla to důležitá opora pro růst našeho zařízení.
V červnu 2005 se rozšířilo NZDM o Klub Bunkřík pro děti od 7 do 13 let, Bunkr pak byl pro mladé
lidi ve věku od 13 do 20 let. Bunkřík byl otevřen 5 let.

NZDM KLUB
BUNKR, BOHUMÍN

Adresa:
Ad. Mickiewicze 67, Bohumín
Provozní doba: PO–ČT 14:30–18:00 hodin
Vedoucí:
Tereza Palowská, Mgr.

V roce 2007 jsme podstoupili audit kvality a stali se členem České asociace streetwork.
A také registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.
Koncem roku 2009 jsme absolvovali, a se ctí, inspekci kvality sociální služby.
Díky opadajícímu zájmu dětí na Terase a naopak početné skupině dospívajících na sídlišti Sosna,
se koncem roku 2010 změnila koncepce NZDM – byl ukončen provoz Bunkříku a otevřena
klubovna na Sosně.
Rok 2012 byl pak pro klub i celou organizaci zátěžový z důvodu výpadku na financování
sociálních služeb. Tento v celku nešťastný rok služba, i když se znatelnými ztrátami, přežila.
V roce 2013, nově soustředěn na nové adrese, vstoupil nízkoprahový klub do další dekády.
„Bunkr je fajn, jsou tady srandy, spousta hodných kamarádů.
Pomůžou Ti pracovníci, s čím chceš. Mám ráda Bunkr :)“ (klientka Kája)
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Rok 2013 hodnotíme pozitivněji než předchozí rok. S trochou nadsázky byl výjimečný, a to tím,
že jsme se ani nestěhovali, ani neměnili personál, což pomohlo klubu k velké stabilitě. Finanční
situace byla po většinu roku nejistá, v druhém pololetí se však naskytla příležitost přijmout
kontaktního pracovníka díky dotovanému pracovnímu místu. Od prosince jsme rozšířili otevírací
dobu na 4 dny v týdnu, klienti tak dostali dárek k narozeninám klubu stejného čísla. V průběhu
roku jsme mysleli na propagaci klubu. Psalo se o nás v místních novinách a „vyvezli jsme klub“
na bohumínské náměstí.
Během roku jsme průběžně pořádali mnoho akcí pro klienty. Pravidelně jsme realizovali různé
preventivní programy či tvořivé workshopy. Mezi nejzajímavější patřila měsíční výuka angličtiny
se zahraniční dobrovolnicí Albertou. Nejpovedenější preventivní program se týkal významu
vzdělání. I v roce 2013 jsme se zapojili do Prázdninového kolotoče města Bohumína a akce Týden
NZDM, kterou zastřešuje Česká asociace streetwork.
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NZDM KLUB BUNKR,
NOVÝ JIČÍN

Adresa:
Tyršova 8, Nový Jičín
Provozní doba: PO–ČT 14:30–19:00
Vedoucí:
Lucie Březinová, Bc.

Rok 2013 byl první rok plného provozu klubu v Novém Jičíně. Klub se pravidelně plnil mladými
lidmi, přesto jsme se kromě provozu zaměřili i na propagaci. Naším cílem bylo dostat se
do povědomí jak široké veřejnosti, tak převážně našim dalším potencionálním klientům.
V rámci propagace jsme se účastnili Dne sociálních služeb města Nového Jičína, před letními
prázdninami jsme dodali letáky do základních i středních odborných škol. Zapojili jsme se i do
akce Týden pro nízkoprahy, který pořádá Česká asociace streetwork. V průběhu roku se tak počet
klientů postupně zvyšoval, ale stejně důležité bylo, že se dařilo s klienty vstupovat do kvalitního
kontaktu, který je základem dlouhodobější práce. Zařadili jsme i několik preventivně-výchovných
programů, které považujeme za smysluplné. V prvním pololetí jsme zaznamenávali výrazně více
chlapců než děvčat. Avšak v druhém pololetí se poměr vyrovnal, což ovlivnilo i atmosféru klubu.
Zpestřením a obohacením byl příjezd a roční pobyt španělské dobrovolnice, která v našem
zařízení působila od dubna.
Ač jsme velice mladá sociální služba, tak jsme v září podstoupili inspekci kvality, vedenou
krajskou pobočkou Úřadu práce v Ostravě. Tato kontrola byla náročná pro pracovní tým, který
v té době navíc procházel obměnou. Vzhledem k teprve roční praxi, jsme obstáli velice dobře
a připomínky nám jsou inspirací pro další zvyšování kvality. V prosinci zařízení oslavilo své první
výročí otevření. První rok provozu Bunkru v Novém Jičíně byl dosti rušný až dobrodružný, plný
nových situací. Nejdůležitější však bylo zjištění, že tato služba ve městě má své opodstatnění
a může být užitečná mladým lidem, kteří se s bunkráky potkají.
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Statistika NZDM Klub Bunkr, Třinec
Počet otevíracích dní v klubu		
150
Počet klientů			
57 (33 mužů, 24 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů)
1016
Počet kontaktů se zájemci o službu
2176
(významný počet kontaktů se zájemci způsobila výjimečná situace, kdy NZDM se stěhovalo
na novou adresu, bylo i na přechodné adrese a pracovníci se soustředili na propagaci)
Průměrný počet klientů /otevírací den 6
Počet intervencí			827
Statistika NZDM Klub Bunkr, Bohumín
Počet otevíracích dní v klubu
142
Počet klientů			
85 (57 mužů, 28 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů)
2414
Průměrný počet klientů /otevírací den 17
Počet intervencí			561
Statistika NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín
Počet otevíracích dní v klubu
151
Počet klientů			
69 (40 mužů, 29 žen)
Počet návštěv klientů (kontaktů)
1806
Průměrný počet klientů /otevírací den 12
Počet intervencí			461
21

Terénní
programy –
Streetwork
Motto:
Aby se ti dobře žilo na tvé straně ulice.

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).

Cíle:
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
22

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
23

STREETWORK
V TŘINCI

Provozní doba:
PO, ÚT, ČT 16:00 – 19:00
Vedoucí:		
Lenka Szotkowská, Mgr.
Adresa kanceláře: Sosnová 411, Třinec

Rok 2013 byl pro street plný změn. Kancelář streetu se přesunula na Sosnu, čímž se úplně
odloučil street od NZDM. Na začátku roku se změnila vedoucí streetu a obměnila se většina
pracovního týmu. S personálními změnami se, jak to tak bývá, obměnila i značná část klientů.
Začátek roku, se opouštěl Borek a postupně se hledala nová kontaktní místa. Postupně si
pracovníci získávali důvěru u pár nových klientů a se získanou důvěrou se nabalovali noví a noví
klienti. Tak se nám podařilo zkontaktovat skupinu mladých na Jablunkovské ulici a velká část
klientů je z lokality za Lidovým domem. Momentálně máme dvě velké skupiny klientů v centru
města a Borek navštěvujeme spíše jen dle zakázky starších klientů.
Velkou událostí letošního roku bylo dokončení a představení videoklipu našich klientů
o Bunkru jako takovém, ale hlavně co pro ně znamená streetwork a Komunitní centrum. V rámci
streetworku jsme také letos pořádali spoustu akcí. Největšími z nich byla účast našich klientů
na Break a Beatbox party v Opavě, oslava 7. výročí streetu, přespávačka, kterou zorganizovali
samotní klienti a také fotbalové klání s bohumínským klubem.

Statistika Streetworku Třinec
Počet provozních dní		
145
Počet klientů			
47 (31 mužů, 16 žen)
Počet kontaktů na streetu		
1267
Průměrný počet klientů /provozní den 9
Počet intervencí			429

Videoklip je možné shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=fLk5lZ2ywtY
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Pro
rodiny
Zcela zásadní pro naši organizaci v roce 2013 bylo rozhodnutí, že rozšíříme naše působení
o novou oblast, konkrétně odborné činnosti určené rodinám.
První impulz vyslali pracovníci sociálního odboru v Třinci, kteří naši pozornost upřeli na
novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která otevírala nové pole práce a spolupráce
s pěstounskými rodinami. Třinec rovněž pojmenoval potřebu existence služby typu střediska
výchovné péče.
Reagovali jsme. Pozitivně a aktivně. Naše rozhodnutí, vstoupit do nových vod práce s celým
rodinným systémem, chápeme jako logické navázání na dosavadní praxi s dětmi a dospívajícími,
kdy v rozhovorech s nimi zaznívá téma rodiny jako primární a určující.
V roce 2013 jsme se tedy soustředili na budování hned 3 činností v rámci této kapitoly – Služby
pěstounům, Vzdělávání pěstounů a PET TÝM odbornou poradnu.
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SLUŽBY
PĚSTOUNŮM

Adresa:
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec
Provozní doba: Po–Pá od 8,30 do 16,30 hod.
Vedoucí:
Renáta Turoňová, Mgr.

Jsme pověřenou osobou k výkonu SPOD a od ledna 2013 jsme se vydali do zcela nové oblasti nabízíme služby osobám pečujícím (pěstounům, poručníkům), které reagují na práva
a povinnosti dle novely zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně – právní ochraně dětí.
Konkrétně naše organizace:
– uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče
– poskytuje výchovnou a poradenskou péči osobě pečující při výkonu pěstounské péče a sleduje
výkon pěstounské péče.
Tuto odbornou činnost můžeme vykonávat ve všech 3 městech, kde působíme, avšak první rok
jsme celou službu chtěli nastavit, a tak jsme působili pouze v Třinci.
I když jsme se v roce 2013 stali nováčky v práci s pěstouny, podařilo se nám v ní zhodnotit naše
letité zkušenosti a praxi v práci s lidmi. Začátek roku byl obdobím příprav a uzavíráním prvních
dohod s pěstounskými rodinami, kterých bylo celkem 23 na konci roku. Tým pracovníků měl plné
ruce práce připravit a vytvořit dokumentaci, organizaci, systém celé práce. Pracovníci - průvodci
rodin - byli v pravidelném kontaktu s pěstounskými rodinami, cílem bylo nastavení dobrých
podmínek pro vzájemnou spolupráci nejen pro tento rok, ale také pro ty další. Pěstounským
rodinám nabízíme v rámci odlehčovacích služeb možnost „rodinných chův“. Dále organizujeme
klubová setkání pěstounů, jejichž záměrem je nejen setkávání, vzdělávání k danému tématu, ale
také sdílení svých postřehů, vzájemné předávání cenných zkušeností a inspirací druhým.
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VZDĚLÁVÁNÍ
PĚSTOUNŮ
Osobám pečujícím vyvstala povinnost celoživotního vzdělávání. Jelikož jsme vstoupili do oblasti
práce s pěstounskými rodinami, rozhodli jsme se na základě pověření pořádat semináře a klubová
setkání – besedy zaměřené na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu. V roce
2013 naše organizace nabídla cca 50 vzdělávacích hodin v „jarním i podzimním běhu“ pěstounům,
s nimiž jsme uzavřeli dohodu. Od podzimu započala spolupráce s obcí Nový Jičín, kdy jsme se
dohodli na pořádání Klubových setkání se vzděláváním, kdy jsme uspořádali tři kluby.
Statistika:
Počet klubových setkání			
6
Počet seminářů				5
Celkem účastníků vzdělávacích akcí za rok
152
Počet seminářů (pro pěstouny na zakázku v Třinci)
2
Celkem účastníků				27
Počet klubových setkání v Novém Jičíně		
3
Celkem účastníků				14

Zpětná vazba pěstounů
po vzdělávání:
„Vše bylo zajímavé a poučné“
„Citové vztahy se nesmí podceňovat“
„Jasné, věcné, děkujeme“
„Zajímavé povídání“
„Těšíme se na další setkání“
„Doporučuji všem, co mají děti,
nejenom pěstounům“
„Je super, že se můžeme
zapojovat do debaty“
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PET TÝM – PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ
A JEJICH RODIČE
Motto:

Adresa:
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec
Provozní doba: Po – Pá od 8,30 do 16,30 hod.
Vedoucí:
Renáta Turoňová, Mgr.

Jsme přesvědčeni, že nejlepší cestou poskytnutí pomoci dítěti
je rozvoj a posílení jeho rodiny jako celku.
PET TÝM je zařízení odborného poradenství, které bylo registrováno v dubnu 2013. Jde o novou
ambulantní službu, jejíž činnost zajišťuje tzv. multidisciplinární tým odborných pracovníků ve
složení: psycholog (P), etoped-speciální pedagog (E), terapeut (T) a další přizvaní odborníci dle
potřeby. Výhodou je koncentrace odborníků na jedno místo, což umožňuje jednotnou, kontinuální
a návaznou službu klientovi. Nabízí výchovné poradenství, odbornou terapeutickou činnost
(individuální, párovou, rodinnou), psychologické konzultace a diagnostiku.
Služba je určena dětem a mladým lidem do věku 18 let, rodinám s dítětem, rodičům a dalším
členům rodiny, osobám pečujícím z Třince a spádové oblasti, kteří se ocitli v tíživé životní situaci
a potřebují řešit rodinné, vztahové či výchovné problémy.
V roce 2013 jsme se soustředili na tvorbu postupů práce, nastavení komunikace s OSPOD
a samozřejmě přímou odbornou práci s klienty.
Statistika služby:
Konzultací celkem			71
Počet klientů 			
18
30

(TÝ)DEN PRO RODINU – 8. ROČNÍK
Jak je již dobrým zvykem v Třinci, i letos jsme oslavili Mezinárodní den rodiny, který je stanoven
na datum 15. května. A to rovnou několika akcemi. Chceme upozornit na důležitost rodiny
a jejich hodnot v dnešní době, poukázat na smysluplnost rodiny a na to, že rodina má stále ve
společnosti nezastupitelné místo. Akci společně připravilo 7 organizací i ve spolupráci s městem
Třinec. Letošní ročník jsme koordinovali, proto má své místo i v naší výroční zprávě.
Hlavní den oslav proběhl ve středu 8. 5. – Sraz účastníků byl u Křesťanského centra Hutník, kde
oslavu zahájil místní farář zamyšlením o důležitosti rodiny. Město jsme pak vyburcovali k pozoru
dechovkou (Malý dechový orchestr), která nám hrála do kroku během průvodu rodin městem.
Uvítání v areálu STARS zajistila dech-beroucí exhibice pánů na kolech. Pak si rodiny již mohly
vybírat z programu -minigolf, in-line brusle, stanoviště s úkoly, ohniště. Také si mohli napsat
či nakreslit přání pro svou rodinu na balonek. Pak nastal moment, kdy jsme společně balonky
vypustili. Program uzavíral Večerníček naživo a nakonec vodní dovádění v bazénu.
Oslava pokračovala v sobotu 11. 5. rodinnou Férovou snídaní – happeningem na podporu Fair
Trade výrobků a později Literárním večerem. Týden oslav tradičně uzavíralo promítání rodinného
filmu – Čtyřlístek ve službách krále, kterému předcházel tematicky Klub MRKni.
Účastníci – 320 lidí (dospělých a dětí) na společném odpoledni, 250 diváků v kině.
Organizátoři – 35 lidí – většinou dobrovolníci a pak pracovníci, kteří věnovali den volna

Počet rodinných příslušníků		
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Letošní ročník hodnotíme jako zatím nejzdařilejší, a máme chuť jej v podobném duchu zopakovat.
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KOMUNITNÍ
CENTRUM BOREK

Adresa:
Vedoucí:

Staré Město – Borek 323, 739 61 Třinec
Lenka Szotkowská, Mgr.

Komunitní centrum Borek je místo, kde se mohou lidé z Borku potkávat, trávit společně čas,
sdílet spolu problémy, ale i radosti.
Bunkr, o. s. převzal projekt Komunitní centrum Borek v lednu 2013, který již rok spravovalo
Město Třinec ve spolupráci s našimi terénními pracovníky. Za tu dobu se v centru udála spousta
změn, ale taky se ustalovaly a stabilizovaly osvědčené aktivity. Kromě stávajících a již zaběhlých
pravidelných aktivit, jako jsou kroužky - sportovní, tvořivý, kroužek breakdance, kroužek her, volné
kluby, či také velmi oblíbené mateřské centrum, jsme rozjeli v KC doučování. To si získává velké
obliby hlavně u dětí mladších, kteří navštěvují doučování prvňáčku a doučování předškoláků.

„Do Komunitka chodím už rok a moc se mi tam líbí.
Můj nejlepší kroužek je klub pro mladé. Hrajeme tam
různé hry, potom tancujeme na taneční podložce
a kreslíme. Ještě mám ráda doučování školáků s Katkou.
Nemůžu uvěřit, jak je to Komunitko dobré. Tancujeme,
hrajeme si někdy i zpíváme a chodíme ven, a to je můj
nejlepší zážitek.“ (Liliana)

Na přání aktivních mladých maminek z komunity se jednou týdně v KC mohou cizím jazykům
přiučit i dospělí. Kromě těchto pravidelných aktivit jsme během roku spolu uspořádali 12
workshopů, 6 tvořivých dílen, společně s komunitou jsme 9krát vyjeli na různá místa a výlety,
a společně s vedoucími i za pomocí rodičů jsme zorganizovali 9 společných akcí v komunitě.
Za nejúspěšnější a nejoblíbenější akce, můžeme uvést společný výlet rodin do ZOO spojený
s návštěvou Festivalu v ulicích, společně s rodiči jsme zorganizovali stezku odvahy pro děti,
oslavili jsme také první narozeniny KC, které byly spojeny s premiérovým videoklipem našich
klientů.
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Bez nudy
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.“

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.
Největší novinkou v roce 2013 bylo vytvoření pracovního místa koordinátora, který má kompletní
projekt Bez nudy a jeho veškeré aktivity na starosti, což jsme považovali za důležitý krok ke
stabilizaci projektu.
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STUDENTSKÝ
TÝM

Koordinátorka projektu:
Koordinátor za studenty:

Iveta Kowolová, Mgr.
Adam Kubík

Studentský tým (ST) je skupina třineckých středoškoláků, která v roce 2013 disponovala 11
aktivními členy. Opět převažovali členové gymnázia v Třinci. Tento rok se nesl v duchu stability
členské základny, a protože většina členů jsou maturanti a v tomto školním roce nás opustí,
zaměřili jsme se na hledání nových členů, což se nám ke konci roku povedlo a Studentský tým se
opět zvětšil.
Celý rok byl velmi pestrý a vydařený, pořádali jsme několik akcí a největší úspěchy měly filmové
večery. Na začátku roku již tradičně probíhaly intenzivní přípravy velmi vydařeného 11. ročníku
Studentského plesu. Kromě toho jsme uspořádali Odpoledne s novými členy, ve spolupráci
s komunitním centrem Taneční workshop a také Rumunský večer s dobrovolníkem Paulem.
Na podzim se studenti zapojili do organizace Bunkrytfestu a pomáhali s propagací této akce
(přehlídka začínajících skupin).
Studenti se nadále zapojují i do jiných projektů organizace Bunkr, o. p. s. Mentorují naše
zahraniční dobrovolníky a také docházejí na hřiště v roli správců v rámci projektu Hřiště bez
nudy. Tímto se členové Studentského týmu neformálně vzdělávají. Kromě zmíněných akcí
a aktivit se ST setkává na pravidelných pracovních schůzkách, v tomto roce jich proběhlo 19.
Přestože činnost je přerušována prázdninami a každým rokem ohrožena obměnou členů, stále
je Studentský tým zázemím pro všechny středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet a rozšířit nové
dovednosti.
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HŘIŠTĚ BEZ
NUDY
Aktivita Hřiště bez nudy usiluje o zpřístupnění hřišť a zatraktivnění jejich využití pomoci správců.
Cílem 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 probíhal v období od poloviny června do konce září 2013. Celkem
aktivita probíhala na 6 hřištích - předem vytipovaných a domluvených třech bohumínských
a třech třineckých hřištích. Vyškolili jsme 10 správců, většinu z řad studentů. Ti na hřiště
docházeli 3x týdně za hezkého počasí. Celkem letos správci odpracovali 902 hodin, kdy se snažili
nadchnout děti pro pohyb, které se jen tak na hřišti nudily nebo nevěděly, co by.
Napočítali jsme cca 2 450 návštěv dětí na hřištích. Koncem září jsme hřiště symbolicky
zazimovali.
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HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
BUNKRYT, TŘINEC

Adresa: Sosnová 411, Třinec
Koordinátor projektu: Iveta Kowolová, Mgr.

V roce 2013 se v hudební zkušebně Bunkryt vystřídali celkem 3 koordinátoři, kteří zajišťovali její
provoz. Pro zkoušející kapely byl tak velkou oporou hlavní patron zkušebny Václav Čmiel, který
má s chodem a fungováním Bunkrytu mnoholeté zkušenosti.
Během tohoto roku u nás zkoušelo 8 hudebních skupin, mezi nimiž se prolínaly různé
hudební styly. I v tomto roce si mohly kapely vyzkoušet opravdové koncertování na 7. ročníku
BunkrytFestu, což je akce organizovaná na podporu začínajících kapel, do jejíž organizace jsou
zapojení jak dobrovolníci ze zkušebny, tak členové Studentského týmu.
Zkušebna funguje hlavně díky patronům, kteří sem docházejí jako dobrovolníci. Jsou to ochotní
mladí hudebníci, kteří jsou na zkouškách kapel, dohlížejí na pohodový provoz a jsou připraveni
kapelám poradit. V roce 2013 bylo ve zkušebně celkem 12 dobrovolníků a věnovali zkušebně
a kapelám celkem 320 hodin svého volného času.
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NAPSALI O NÁS
„K Bunkru mám srdečný vztah. Před 10 lety jsme chtěli pomoci vytvořit klub pro mladé, nakonec
se z toho vyklubalo nízkoprahové zařízení Bunkr. Málokdo věřil, že se ujme. Mám obrovskou
radost, že naopak se Bunkru daří vymýšlet další aktivity, za což patří dík vedení Bunkru, bez
jehož nasazení a nadšení by to vůbec nešlo. Přeji, aby Vám to vydrželo do dalších let, a my Vám
rádi pomůžeme.“
(RNDr. Věra Palkovská, starostka města Třince)
„Je pro mne radostí vidět lidi, kteří se chytili naší původní, společné myšlenky udělat něco pro
neorganizovanou mládež v našem městě, zůstali, překonali mnohé překážky a vybudovali skvěle
fungující organizaci. Je neuvěřitelné, kolik skvělé práce může udělat několik zapálených lidí.“
(Petr Walach, předseda Národní rady Royal Rangers v ČR)
„V roce 2001 jsem poprvé uviděl nízkoprahové zařízení. Bylo to ve Walesu. Říkal jsem si, že by
bylo fajn, kdyby něco obdobného fungovalo i v Třinci. Tehdy jsem netušil, že vznikne Bunkr. Těší
mne, že jsem mohl stát při jeho založení a obdivuji, jak se profesionálně za posledních 10 let
rozvíjel. Přeji městu Třinec i obyvatelům jiných měst, ať Bunkr žije dál.“
(Ing. etc Mgr. Lukáš Szlaur – předseda organizace Institut EuroSchola)
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EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ
SLUŽBA

Koordinátorka projektu:
Silvia Tačárová, Mgr.

„Gate into many cultures“ – Brána do mnoha kultur.
Opět a nadále hostíme dobrovolníky v rámci EDS. Začátkem února, po ročním pobytu u nás,
odjeli Sandra do svého rodného Španělska, Andrea do Itálie a Alberta do Chorvatska. Do Třince
postupně zavítali noví dobrovolníci z podpořeného projektu – Paul z Rumunska, Lilit z Arménie
a Joe z Anglie.
Vůbec poprvé má Bunkr dobrovolníka z Anglie a Arménie, tudíž si opět všichni v organizaci,
společně s klienty, rozšiřujeme své obzory.
Pobočka v Novém Jičíně, sama ještě velmi nová, získala samostatnou akreditaci. Jako první
dobrovolnici novojičínští hostili Amaru ze Španělska, kterou si klienti velmi oblíbili.
Dobrovolníci nejen asistují v sociálních službách, ale i v dalších činnostech organizace, hlavně
v Komunitním centru Borek. Také se účastní jednorázových akcí jako Studentský ples, Den pro
rodinu, Bambiriáda, Den sociálních služeb a dalších. Jako již několik let, i letos se dobrovolnicí
zapojili do celoměstské akce Prázdniny v 3nci a připravili hru “Putování s cizinci“, kdy děti se
seznámili se zeměmi, ze kterých naši dobrovolníci pochází. Pro dobrovolníky to byla nová
zkušenost a pro mnohé účastníky vůbec první osobní kontakt s cizincem. Kromě trochy exotiky
a mnohých překvapivých mezinárodních situací, přináší dobrovolníci znovu a opět sebe a svůj
čas, který byl v roce 2013 vyčíslen na 4080 hodin pro naši organizaci.
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In July 2013 I was reluctant to finish a job I loved at Byron Wood Primary School in Sheffield, UK.
Living in this part the Czech Republic has given me a good insight into the romani gypsy and
Czech culture. I have particularly enjoyed special events for clients and high school students
such as the dance and beatbox competition, roller skating, the student ball and filmovy vecer.
The experience has helped me present my own ideas better and benefit from ideas we share in
non-formal education. The challenges I have faced during EVS have strengthened my resolve to
be tolerant and understanding.
(Joe Priestley, Velká Británie)
If you are chosen as an EVS from a non-European country like me, be prepared to experience
cultural differences and face many challenges. But don‘t be afraid, for sure, soon you will start
enjoying European life and will explore a new world for you, you will get exited from small
and sometimes stupid things, you will compare, will distinguish the things, but whenever or
wherever you will start your EVS, remember the life as an Evs is totally something else. You
will discover all the essence of being a volunteer in your almost each activity. Be carefull once
a volunteer, volunteer forever. Even though not visibal EVS is a route to a better and to a more
peaceful world. Now the world for me is not a merely place composed of different counties,
I don‘t see countries I don‘t feel the borders, world for me is the people who surrounded me
during my EVS and who live in different corners of that same World. EVS is peace, EVS is
tolerance, EVS is all the periods of life in one year, so be carefull don‘t let your one -year life pass
by, embrace, breath and live it.
(Lilit, Arménie)
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Rozvaha k 31. 12. 2013

za rok 2013

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013
Náklady
Materiálové náklady vč. DDHM
Spotřeba energií vč. vodného a
stočného
Náklady na služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění

238 898
1 653 081
2 838 289

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a zboží
Úroky
Zúčtování věcných darů
Finanční příspěvky
Provozní dotace

v Kč
1 853 971
14 068
88 222
1 531 865
3 121 795

798 334

Ostatní výnosy

5 234

Zákonné pojištění odpovědnosti

12 564

Výnosy celkem

6 615 155

Ostatní náklady

63 452

Náklady celkem
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v Kč
791 307

6 395 925

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

Aktiva
Dlouhodobý hmotný
majetek
Dlouhodobý finanční
majetek (půjčka)
Oprávky k dlouhodobému
majetku
Zásoby (zboží na skladě)
Odběratelé
Provozní zálohy
poskytnuté
Jiné pohledávky
Jiné pohledávky (přijatá
záloha-grant ČNA)
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

v Kč
381 031
30 000
-5 334
2 189
27 323
222 247
20 334
-159 466
182 948
1 425 782
336 570
2 463 624

Pasiva
Vlastní jmění
Fond rozvoje a stability
Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení
Dohadné účty pasivní
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky vůči institucím soc.
zabezpečení a veřejného
zdrav.pojištění
Ostatní přímé daně
Výdaje píštích období
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

v Kč
551 601
403 999
219 230
227 765
11 809
528 826
32 677
256 738
103 423
24 436
103 120
2 463 624
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Náklady hlavních projektů v roce 2013 (v Kč)

Provozní náklady
Vnitroorganizační náklady
Mzdové náklady vč. odvodů
na soc. a zdrav. poj.
CELKEM

Bez nudy

Komunitní
centrum Borek

NZDM
Bohumín

NZDM
Nový Jičín

PET TÝM
poradna

Služby
pěstounům

Den pro
rodinu
v Třinci

EDS - evropská
dobrovolná
služba

CELKEM

102 979

205 674

128 579

353 510

387 549

65 405

364 106

52 549

615 828

2 665 745

0

0

0

0

0

0

75 500

0

0

75 500

775 006

340 179

186 609

403 254

696 885

793 717

112 379

290 074

0

38 520

3 636 623

1 164 572

443 158

392 283

531 833

1 050 395

1 181 266

177 784

729 680

52 549

654 348

6 377 868

91 000

45 000

740 000

742 000

65 000

190 000
100 000

80 000
33 220

240 000

NZDM
Třinec

Streetwork
Třinec

389 566
0

Zdroje krytí:
MPSV
MŠMT
Úřad vlády ČR
Moravskoslezský kraj
Město Třinec
Město Bohumín
Město Nový Jičín
Nadace OKD
KaPA, o.p.s., Centrum soc.
služeb Ostrava, o.p.s.
Úřad práce ČR
ČNA, Program Mládež v akci
IP MSK
Ostatní zdroje
CELKEM

1 618 000
255 000
100 000
78 600
459 475
263 220
400 000
48 170

78 600
69 975

17 000

52 500
230 000
400 000

48 170
20 100

42 002

62 102
718 000
648 191

1 001 931
1 666
1 164 572

381 158
443 158

145 793
392 283

1 833
531 833

38 393
1 050 395

39 266
1 181 266

99 184
177 784

11 680
729 680
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52 549

6 157
654 348

718 000
648 191
1 383 089
344 021
6 377 868

Finanční příspěvky a provozní dotace (v Kč)
Město Třinec
Město Třinec - investiční příspěvek
Město Bohumín
Město Nový Jičín
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Úřad vlády ČR
Úřad práce ČR (státní příspěvek na výkon pěst.péče) 1
Centrum soc.služeb Ostrava, o.p.s.,
Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. 2
Nadace OKD 3
Moravskoslezský kraj
Česká národní agentura Mládež (ČNA)- Program Mládež v akci 4
CELKEM

Podpořili nás
Příjem v roce 2013
459 475
71 000
263 220
400 000
1 618 000
255 000
100 000
764 000
62 102

V období 3/2013-12/2014 jsou sociální služby NZDM a STREETWORK v Třinci spolufinancovány
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

V období 9/2013-3/2014 je 1 pracovní místo spolufinancováno v rámci projektu „Zaměstnávání
mladých dospělých - průvodcovstvím“ a v období 12/2013-11/2014 je 1 pracovní místo
spolufinancováno v rámci projektu „Cílem je zaměstnání“ z prostředků ESF prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

100 000
78 600
793 363
4 964 760

1) z toho 46 000 Kč bude použito v r. 2014
2) z toho 20 100 Kč jsou příjmy příštích období tj. r. 2014
3) část dotace 51.830 Kč bude použito ke krytí nákladů v r. 2014, z toho 20 000 Kč bude teprve přijato v r. 2014
4) část dotace 130 471 Kč je doplatek, který se týkal vyúčtované dotace v r. 2012; dále z části dotace
46 662 892 Kč pro rok 2013-2014 bude ve výši 188 517 Kč použito ke krytí nákladů v r. 2014
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Podpořili nás

Podpořili nás
Dále nás v roce 2013 podpořili:
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Poskytnutím finanční částky:
Distribuce tepla Třinec, a. s.
Třinecké železárny, a. s.
Farní sbor Českobratrské církve, Nový Jičín

v Kč
30 000
30 000
5 290

Poskytnutím věcného daru v hodnotě:
Jaroslava Procházková-Knihkupectví, Třinec
LAG Sun s.r.o., Ostrava
Lékarna pod podloubím, s.r.o., Třinec
Microsoft Corpor. One Microsoft Way, Redmond, USA
Paper DESING, Papír-Hračky, velko-maloobchod, Třinec
ZELPO, Třinec

1 500
2 000
1 958
81 764
500
500

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

adresa

telefon

Bunkr, o. p. s.
www.bunkr.cz
NZDM Klub Bunkr,
Třinec
NZDM Klub Bunkr,
Bohumín
NZDM Klub Bunkr,
Nový Jičín

Jablunkovská 110,
739 61 Třinec
Jablunkovská 705,
739 61 Třinec
Ad. Mickiewicze 67,
735 81 Bohumín
Tyršova 118/8,
741 01 Nový Jičín
Sosnová 411,
739 61 Třinec
Sosnová 411,
739 61 Třinec

558 997 999
731 444 370
558 987 757
731 444 371

Streetwork v Třinci
Bunkryt – hudební
zkušebna, Třinec
Studentský tým, Třinec
Evropská dobrovolná
Služba (EDS/EVS)
Komunitní centrum
Borek
Služby pěstounům
PET TÝM poradna

Borek 323,
739 61 Třinec
Jablunkovská 110,
739 61 Třinec
Jablunkovská 110,
739 61 Třinec

734 321 931

email
info@bunkr.cz
nzdm.trinec@bunkr.cz
nzdm.bohumin@bunkr.cz

734 178 556

nzdm.novyjicin@bunkr.cz

739 401 802
734 326 080
558 989 828
739 401 802

streetwork.trinec@bunkr.
cz

739 401 802

student-tym@bunkr.cz

734 178 555

eds@bunkr.cz
evs@bunkr.cz

734 326 080

kcborek@bunkr.cz

734 178 557

pestouni@bunkr.cz

734 178 557

pettym@bunkr.cz

bunkryt@bunkr.cz

Děti
a mladí lidé
nám nejsou
lhostejní.

