výroční zpráva 2010

děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní

5
5
6
8
9
10
12
14
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36
41
42

Vážení kolegové a přátelé,
s potěšením jsme pro Vás připravili aktuální výroční zprávu, ve které Vás
chceme seznámit s činnostmi, aktivitami a hospodařením organizace
Bunkr, o. s. v roce 2010.
Když se ohlížím zpět za uplynulým rokem, tak musím konstatovat, že patří
mezi ty úspěšné. Uvědomuji si, že minulý rok se stal pro naši organizaci
důležitým mezníkem v její existenci i činnosti. Z místního sdružení se stala
organizace, která již působí ve třech městech Moravskoslezského kraje –
Třinci, Jablunkově a v Bohumíně.
Na tomto místě vyjadřuji velké poděkování spolupracovníkům za skvěle
odvedenou práci, do které vkládají své srdce. Rovněž děkuji všem donátorům
za projevenou důvěru i finanční prostředky, které umožňují naplňovat motto
naší organizace: „Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní.“

Mgr. Roman Brzezina
předseda občanského sdružení
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Název:		

Bunkr, o. s.

Právní forma:

občanské sdružení

Datum vzniku:
		

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

Sídlo:		

Lidická 541, 739 61 Třinec

Bankovní spojení:
		

Poštovní spořitelna - ČSOB, a.s., 702 00 Ostrava
č. ú. 182 395 479/0300

IČ: 		

26617013

DIČ: 		

CZ 26617013

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

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

Klademe si tyto cíle:
►► Poskytovat kvalitní sociální služby, zejména nízkoprahového a terénního charakteru, zaměřené na
cílovou skupinu
►► Příznivě ovlivňovat způsob trávení volného času dětí a mladých lidí a naplnit ho smysluplnou
činností
►► Vést děti a mladé lidi k obnovení zodpovědnosti za svůj život, povzbuzovat k „směřování“ - někým
být, někam patřit, někam mířit
►► Realizovat vzdělávací aktivity pro pedagogy, rodiče a další zainteresované problematikou zdravého
vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení a podobných témat.
Pracovní tým čítá 14 zaměstnanců (přepočteno na úvazky: 13,1), který zabezpečuje 5 sociálních služeb
a několik dalších projektů ve třech městech (Třinec, Bohumín, Jablunkov).
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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)

ORGANIZAČNÍ schéma

SEZNAM ČLENŮ

valné hromady
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Mgr. Roman Brzezina
[předseda organizace, statutární zástupce]

Sociální služby

Další projekty

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Terénní programy

Klub Bunkr
Třinec (od 10/2003)

Streetwork v Třinci
(od 9/2006)

Studentský tým

Bunkryt
hudební zkušebna

Klub Bunkr
Bohumín (od 11/2009)

Streetwork v Jablunkově
(od 4/2010)

Hřiště
bez nudy

Preventivní
programy pro ZŠ

Evropská
dobrovolná služba

Mezinárodní
výměna mládeže

Klub Bunkr
Jablunkov (od 4/2010)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

organizace
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1. čtvrtletí

►► Leden – Po podzimním oddělení ředitelství a následně další nárůst činnosti nás teprve
teď dovedl k přijetí účetní (dosud zajištěno externě)
►► Únor – opět velmi vydařený Studentský ples
►► Březen – přebíráme prostory v bývalé speciální škole v Jablunkově a začíná spěšná
úprava na útulný klub a funkční kancelář. Zároveň pomocí výběrek sestavujeme tým
pracovníků.

►► Srpen – Exchange - 4. mezinárodní výměna mládeže v programu ČNA Mládež – Po stopách
soužití člověka s člověkem v Bulharsku -3 země (CZE-SK-BG)
►► Srpen – v Třinci probíhá streetová akce UREADY – letos mnohem více pod taktovkou klientů
►► Září – prezentujeme naši práci na Dni sociálních služeb, a to jak v Třinci tak v Jablunkově.
Všechny kluby se zapojily do celostátní kampaně Týden pro nízkoprahy.

2. čtvrtletí

►► Říjen – i v Bohumíně probíhá Den sociálních služeb za naší účasti
►► Říjen – symbolické uzamčení a zazimování hřišť
►► Listopad - nová koncepce NZDM v Třinci - ukončujeme činnost Klubu Bunkřík – zůstává NZDM
Klub Bunkr, ten nově má provoz ve dvou klubovnách – na Terase a nově na Sosně. Zároveň
osamostatňujeme Bunkryt (vyčleňujeme z NZDM) jako samostatný projekt.
►► Prosinec – opouští nás služebně nejstarší zaměstnanec – náš první streeťák Lukasz, neboť
touží po sociální práci v zahraničí
►► Prosinec - novinka – rozšiřujeme akreditaci pro EVS – jsme nejen hostitelskou ale i vysílající
organizací pro program Evropské dobrovolné služby

►► Duben - se zpožděním a nemalými nesnázemi, zahajujeme provoz dalších dvou
sociálních služeb:
►► NZDM Klubu Bunkr a Streetwork v Jablunkově
►► Duben – 4 klienti a 2 pracovníci strávili několik dní ve Francii v rámci projektu bývalé
EVS dobrovolnice Raffi
►► Květen – červen – stáváme se příjemci podpory de minimis ve formě dotovaných
pracovních míst
►► Květen - spouštíme druhý ročník projektu Hřiště bez nudy (letos už i v Bohumíně)
►► Červen - papírů stále přibývá – zřizujeme místo administrativní pracovnice
►► Červen – ve zcela proměněném a hlavně zdvojnásobeném týmu vyjíždíme na třídenní
teambuilding

3. čtvrtletí

►► Červenec – srpen – zapojujeme se do městské hry Prázdniny v Třinci a rovněž
Prázdninový kolotoč v Bohumíně

4. Čtvrtletí

Celkem

►►
►►
►►
►►
►►

14 zaměstnanců (z toho 7 nových v tomto roce)
9 kapel v Bunkrytu a 5 českých dobrovolníků
8 EVS (zahraničních) dobrovolníků (a od srpna poprvé hostíme 4 najednou)
kolem 40 akcí – turnajů, výletů, přespávání, přednášek, propagačních akcí
299 klientů NZDM a 160 klientů terénních programů
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Nízkoprahová zařízení

pro děti a mládež
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Nízkopraháč je klub, který se snaží být zajímavý a bezpečný
pro všechny mladé lidi.
Cíle
►► vytvářet takový prostor, který by byl pro děti a mladé lidi bezpečný,
atraktivní a motivující k volnočasovým aktivitám
►► oslovit a kontaktovat cílovou skupinu
►► vést mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu a povzbudit je
„k směřování“ (někým být, někam patřit, někam mířit)
►► nabízet podporu při zvládání obtížných životních situací
vlastními silami

Motto
Již malé děti si stavějí své bunkry, kde
je jim dobře. Utíkají do nich také před
různými problémy. Chceme vytvářet
místa, která budou pro děti
a mladé lidi útočištěm ...

Lidická 541, Třinec
Sosnová 411, Třinec
Provozní doba: ÚT, ČT 15:30-19:00
PO, ST 15:30-19:00
Vedoucí:
Jana Szotkowská, DiS.
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NZDM KLUB BUNKR
TŘINEC

Adresy:

Činnost Klubu Bunkřík byla ukončena k 31. 10. 2010, a NZDM tímto změnilo název (z NZDM Kluby Bunkr
a Bunkřík na NZDM Klub Bunkr) i cílovou skupinu (z 7-20 let na rozsah 13-20 let).

Poslání

Posláním NZDM Klubu Bunkr je poskytovat podporu, odbornou pomoc a informace dětem a mladým lidem
z Třince, ohroženým sociálním vyloučením, a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty.
V tomto roce se v Bunkru konalo plno akcí, turnajů a výletů a také jsme provedli pár změn. V lednu náš klub
navštívila Markéta Konvičková, z čehož měly radost hlavně holky. Udělaly si s ní pár fotek, prohodily pár slov.
V březnu se začal „naostro“ domlouvat projekt, který vymyslela bývalá dobrovolnice z Francie – Raffi.
V dubnu jsme tedy odjeli v rámci projektu „Za sídlištěm leží velký svět“ do Francie, a to na deset dní. Jeli
tři kluci, jedna holka a dva pracovníci. Klienti si mohli zažít jaké to je letět v letadle, být u Eifellovy věže
a procházet se ulicemi Francie. Pro pracovníky i klienty to byla doba plná zážitků a emocí.
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O prázdninách měli možnost klienti jet na společný výlet do
Jablunkova se streetovými klienty. Jezdili jsme na koních,
byli jsme na bobové dráze a večer jsme grilovali. Na konci
prázdnin jsme rovněž jeli na podobný výlet, ale byl zaměřený
spíše na turistiku – výšlap na Gírovou.
V říjnu jsme slavili 7mé narozeniny Bunkru. Klienty jsme vzali
na bowling a na klubu jsme jim zorganizovali Birthday party.
Listopad byl měsíc docela velkého zlomu. Otevřeli jsme totiž
nový klubík na Sosně a otvíračku jsme na Terase zkrátili na
dva dny v týdnu. Celkem je tedy Bunkr otevřen 4 dny, ale na
dvou adresách.
/Didi/
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Provozní doba: PO, ST 14:00 – 16:30 hodin

Statistika NZDM Kluby Bunkr a Bunkřík
Klub Bunkr

Počet otevíracích dní v klubu 		
Počet klientů
		
Počet návštěv klientů
Průměrný počet klientů/otevírací den
Letos jsme rok začali docela aktivně. Bunkříci stavěli sněhuláky, společně zorganizovali soutěž v tanci
a zpěvu. Nechyběl ani tradiční karneval, na který se převlékly i pracovnice :). Strávili jsme společně noc
v klubu, která byla spojená s přípravami na Velikonoce. Na Bunkříku se vytvořila skupinka, která poctivě
každý týden trénovala break dance. Jejich učitelem a vzorem byl jejich starší kamarád z Bunkru. Bunkříci
pravidelně docházeli spolu se správci na hřiště.
V červnu oslavil Bunkřík 5 let fungování. Otevřel se z potřeby dětí, které se kolem klubu pohybovaly.
Po celých 5 let byl na hranici udržitelnosti – klub měl „silnější“ a „slabší“ období, ale bohužel se nikdy
nepodařilo oslovit děti v okolí natolik, aby vznikla větší klientská základna. Naopak tehdejší první klienti jsou
všichni převedeni do Bunkru. Za tu dobu se také velmi rozvětvila práce organizace v Třinci různými směry
a s různými cíli. Pro zefektivnění práce jsme se rozhodli Bunkřík ukončit. Vyhodnocujeme to jako důležité
období v naší práci, které však ztratilo opodstatnění. Možná to je také důkazem, že v Třinci je široké vyžití
pro menší děti a tak nás zde v této oblasti není potřeba. Jen mě mrzí, že už nevyužijeme to krásné logo.
/Sisa/

Klub Bunkřík

Počet otevíracích dní v klubu		
Počet klientů			
Počet návštěv klientů			
Průměrný počet klientů/otevírací den

Bunkryt

Počet dní zkoušek			
Počet klientů			
Počet zkoušejících kapel 		
Počet intervencí ve službě celkem*

170
84
1586 (75% mužů a 25% žen)
9
78 (1-10/2010)
15
282 (80% mužů a 20% žen)
4
113 (1-10/2010)
32
9
790

„Když mám doma
zaracha, tak nemů
žu jít
nikde, jenom do Bu
nkru.“ (Rosťa, 13
let)

Celkem jsme tedy poskytli službu NZDM 131 klientům, z toho 86 klientů bylo v tomto roce zcela nových.
*Intervence = jednání s uživatelem služby-strukturovaný rozhovor, vedený pracovníkem, s konkrétním „sociálním“ tématem (vztahy
partnerské či kamarádské, situace v rodině, škola, práce, návykové látky), které je pro klienta aktuální, či jednání s institucí či další fyzickou
či právnickou osobou ve prospěch klienta.

Adresa:
Seifertova 623, Bohumín
Provozní doba: PO, ÚT, ST, ČT 15:00 - 19:00 hodin
Vedoucí:
Mgr. Michaela Mičová

Poslání

Posláním NZDM Klubu Bunkr je poskytovat podporu, odbornou pomoc a informace dětem a mladým lidem
z Třince, ohroženým sociálním vyloučením, a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty.
Začátek tohoto roku byl ve znamení vzájemného poznávání klientů s pracovníky a sžívání se s klubem jako
takovým. První měsíce byly docela náročné, a to z toho důvodu, že jsme na službě měli okolo 30 klientů
denně, kdy jsme se snažili zapamatovat aspoň jejich jména :o). Proto jsme s otevřenou náručí přivítali
v květnu do našeho týmu skvělou posilu, která byla a je přínosem. Po celý rok jsme se snažili přicházet
s pestrou programovou nabídkou, kde nechyběly besedy na různá aktuální témata jako např. důvěra,
vztahy, láska, sex a antikoncepce, kouření a drogová problematika, ale také spousta her a miniworkshopů.
V listopadu jsme oslavili první narozeniny. A jak se na pořádnou oslavu sluší, nechyběl ani dort. V klubu nám
také výrazně pomáhali zahraniční dobrovolníci, kteří
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NZDM KLUB BUNKR
BOHUMÍN

Čím byl tedy tento rok pro nás charakteristický? Především jsme
vstoupili do hlubšího povědomí obyvatel našeho města díky účasti na
Prázdninovém kolotoči a projektu Hřiště bez nudy. Ale nejdůležitější
pro nás bylo to, že jsme si vytvořili stabilní skupinu klientů, která k nám
pravidelně dochází a aktivně využívá nabídku služby.

Statistika NZDM Klub Bunkr

Počet otevíracích dní v klubu 		
179
Počet klientů
92 (68 mužů, 24 žen)
Počet návštěv klientů
2906 (74% mužů a 26% žen)
Průměrný počet klientů/otevírací den
16
Počet intervencí*			578
*Intervence = jednání s uživatelem služby-strukturovaný rozhovor, vedený pracovníkem,
s konkrétním „sociálním“ tématem (vztahy partnerské či kamarádské, situace v rodině, škola,
práce, návykové látky), které je pro klienta aktuální, či jednání s institucí či další fyzickou či
právnickou osobou ve prospěch klienta.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Jablunkově funguje od 1. 4.2010. Klub Bunkr již první provozní
den navštívili první odvážlivci – mladí lidé z Jablunkova a okolí. Koncem dubna byl pak Klub Bunkr oficiálně
představen na slavnostním otevření. Začátku provozu předcházela spousta práce, nalezení vhodných
prostor, zaměstnanců, proměna prostor bývalé speciální školy na klub teenagerů.
V prvních měsících byla snahou zaměstnanců především propagace sociální služby a seznamování se
s klienty. Prostřednictvím připravovaných programů např. Turnaj ve stolním fotbálku, Promítání filmů,
Besedy, jsme si na sebe s klienty zvykali, a navazovali potřebný vztah důvěry.
V prázdninových měsících byl provoz klubu rozšířen ze dvou na tři provozní dny klubu. Získali jsme tak
více času na realizaci mnohých aktivit a programů s klienty např. Přespávání v klubu, Strategická hra
v městském lese, Vymalování a přeměna nevýrazné chodby v klubu. Prostor k vyjádření dostal i mladý
umělec a vyzdobil nám stěnu grafitti.
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„Do klubu chodíme proto, abychom se seznámili
s lidma. A protože si
navzájem rozumíme. Je tady klidná atmosféra,
a když máme nějaký
problém, tak nám ho pomohou vyřešit.“ (Haňu
lka a Solík, 15 let)
V září jsme připravili „Čajovnu pro veřejnost“, program konaný v rámci celorepublikové akce „Týden
nízkoprahových klubů“, cílem akce bylo upozornit na práci a význam zařízení a snížit „pomyslné prahy“
s veřejností. V tomto měsíci jsme se také zúčastnili Dne sociálních služeb města Jablunkova. Na
podzim také došlo ke změnám v jablunkovském týmu, náš ženský tým proměnila nová kolegyně.
Další měsíce, stejně jako i ty předešlé, jsme se snažili, aby byl Klub Bunkr pro klienty atraktivní, bezpečný
a motivující. Prostřednictvím přímé práce s klienty jsme rovněž usilovali, aby pro ně návštěvy Klubu
Bunkr byly sociálně přínosné, a aby našli v pracovnících osoby, s nimiž chtějí mluvit o svých radostech
i starostech.

Statistika NZDM Klub Bunkr (4-12/2010)
Počet otevíracích dní v klubu 		
Počet provozních hodin		
Počet klientů
Počet návštěv klientů 		
Průměrný počet klientů /otevírací den
Počet intervencí*			

101
404,5
76 (37 mužů, 39 žen)
1278 (49% mužů a 51% žen)
12
364

*Intervence = jednání s uživatelem služby-strukturovaný rozhovor, vedený pracovníkem, s konkrétním „sociálním“ tématem (vztahy
partnerské či kamarádské, situace v rodině, škola, práce, návykové látky), které je pro klienta aktuální, či jednání s institucí či další fyzickou
či právnickou osobou ve prospěch klienta.
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NZDM KLUB BUNKR
JABLUNKOV

Adresa:
Sadová 479, Jablunkov
Provozní doba: ÚT, ST, ČT 15:00 - 19:00 hodin
Vedoucí:
Mgr. Eva Bazgierová

23

streetwork

Terénní programy

22

Terénní sociální práce mezi mladými lidmi ve věku 10-20 let
Streetworker je vyškolený pracovník, který potkává lidi tam,
kde běžně pobývají (ulice, dvorky, hřiště, parky).
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
►► nabízet podporu při zvládání obtížných životních situací vlastními
silami

Motto
Aby se ti dobře žilo
na tvé straně ulice...

Provozní doba: PO, ÚT, ST, ČT 16:30 - 19:30 hodin
Vedoucí:
Jana Szotkowská, DiS.

Poslání:

Posláním Streetworku v Třinci je podporovat a motivovat mladé lidi ohrožené riziky dospívání a nacházející
se v nepříznivé životní situaci k aktivitě, samostatnosti a směřování. Chceme jim v jejich přirozeném
prostředí pomoci předcházet dopadům sociálního vyloučení a redukovat je.
Rok 2010 byl v ulicích Třince i mimo ně velice akční. Velikým milníkem naší práce byla velmi povedená
dubnová desetidenní cesta do Francie, zorganizovaná naší bývalou EVS dobrovolníci Rafi. Zúčastnili se jí
jeden klient a jedna klientka streetu spolu se dvěma klienty klubu. Klienti letěli poprvé letadlem, koupali se
v oceánu, breakovali před Eiffelovkou, otestovali své schopnosti ……prožili několik dní i nocí ve francouzských
rodinách a naučili se komunikovat se stejně starými mladými lidmi z jiné kultury mluvícími jiným jazykem.
Jedné skupince klientů vedené 13letým D. se povedlo zorganizovat tři turnaje v diabolu. Další skupině
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klientů vedené 16-tiletými K. a M. se povedlo zorganizovat dvě hip-hopové akce v létě venku i na vánoce
v klubu. Proběhlo několik přespávání v klubech i výletů na hory a do sesterského klubu v Jablunkově
spojených se zajímavými programy. Od října začínají streeti pravidelně docházet do nové lokality „na
Borku“, kde se služba pomalu rozjíždí. /Jumper/

Statistika Streetwork v Třinci
Počet provozních dní služby
Počet klientů
Počet návštěv klientů
Průměrný počet klientů/provozní den
Počet intervencí* 			

167
127
1638 (60% mužů a 40% žen)
10
492

*Intervence = jednání s uživatelem služby-strukturovaný rozhovor, vedený pracovníkem, s konkrétním „sociálním“ tématem (vztahy
partnerské či kamarádské, situace v rodině, škola, práce, návykové látky), které je pro klienta aktuální, či jednání s institucí či další fyzickou
či právnickou osobou ve prospěch klienta.
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STREETWORK
V TŘINCI

„Akce, co jsme dělali s Lukášem, byly
perfektní. Spolupráce s Bunkrem jsou
nejlepší…
… a chtělo by to více takových akcí,
protože tady nic není...
…také by bylo dobré, kdyby se kona
ly třídenní akce a tak podobně …..
Tyto akce se konaly ve spolupráci s
Bunkrem. Myslím si, že se povedly a
tímto bych chtěl poděkovat Lukášovi a spol. a rádi bychom
pokračovali…
… myslím si, že ty akce byly super. Bylo
by dobré, kdyby akcí bylo víc.
A o Lukášovi si myslím, že je dobrý
člověk. Dokáže komunikovat s lidm
i.“
(Valo, Mrkev, Kuba, Dano, Dominika
, Marek)
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STREETWORK
V JABLUNKOVĚ

Provozní doba: PO, ST 16:00 - 19:00 hodin
Vedoucí:
Mgr. Eva Bazgierová

Poslání:

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.
Terénní sociální služba je v Jablunkově realizována od 1.4.2010. První měsíce probíhal monitoring vhodných
míst ve městě a propagace samotné sociální služby. Pracovníci obcházeli různá místa a oslovovali první
skupinky mladých lidí. Již po krátké době se vymezila pravidelná trase: hřiště na sídlišti, břeh řeky Lomné,
fotbalový stadion, pódium u Rock café, autobusové stanoviště, skate park, městský les. Zázemí programu
je po celou dobu v kanceláři NZDM Klubu Bunkr.
Po seznámení se s mladými lidmi v terénu, někteří z nich zvědavě a se zájmem přistupovali k nabízeným
aktivitám, někteří využili možnost zapůjčení si sportovních potřeb a her, jiní se zúčastnili turnaje ve fotbálku
či jiných připravených programů.
Provoz terénní služby v roce 2010 zajišťoval tříčlenný ženský pracovní tým, který se v listopadu proměnil.
Od počátku fungování hostí jablunkovský Bunkr dobrovolníky z Ukrajiny, Rumunska a Brazílie, se kterými
mají naši klienti možnost cizojazyčně komunikovat a poznávat jejich kulturu a zvyklosti.
Do konce roku 2010 byla naši cílovou skupinou mládež od 13 do 20 let. Praxe však ukázala, že v Jablunkově
je zapotřebí oslovit i děti mladší 13 let a proto jsme pro rok 2011 rozšířili cílovou skupinu a terénní služba
bude pracovat s dětmi a mládeží od 10-20 let.
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Statistika Streetwork v Jablunkově (4-12/2010)
Počet provozních dní 		
Počet provozních hodin		
Počet klientů
Počet kontaktů s klienty 		
Průměrný počet klientů /provozní den
Počet intervencí* s klienty		

75
225
33
207 (58% mužů a 42% žen)
3
71

*Intervence = jednání s uživatelem služby-strukturovaný rozhovor, vedený pracovníkem, s konkrétním „sociálním“ tématem (vztahy
partnerské či kamarádské, situace v rodině, škola, práce, návykové látky), které je pro klienta aktuální, či jednání s institucí či další fyzickou
či právnickou osobou ve prospěch klienta.

STUDENTSKÝ tým

Mgr. Silvia Tačárová
Michaela Packová

Rok 2010 byl velmi pestrý. Hned na začátku roku probíhaly intenzivní přípravy tradičního
studentského plesu, který se letos nadmíru povedl. Po loňském stmelování, studenti kromě akcí
organizovaných přímo Studentským Týmem, se začali zapojovat rovněž do jiných projektů. Čtyři
aktivní studenti se zúčastnili odborného školení pro mentory a v součastné době zastávají funkcí
mentorů zahraničním dobrovolníkům EVS. Několik studentů se zapojilo do projektu Hřiště bez
nudy, kde dělali správce na hřištích v Třinci. Proběhly plánované Večery s… a filmový maratón.
Členové týmu se letos rozhodli (za podpory dobrovolnice z Ukrajiny) oživit „filmáče“, a začít
nezávislými filmy.
Ke konci roku Studentský Tým čítal 14 aktivních členů. /Sisa/
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Koordinátorka projektu:
Koordinátorka za studenty:
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Adresa: Sosnová 411, Třinec

HUDEBNÍ ZKUŠEBNA

Bunkryt Třinec

30

Zkušebna žila i tento rok naplno. Byla využívána 9 hudebními skupinami hrajícími rock,
metal, funky, rap, etno, blues, electronic a punk.
Pět skupin ve zkušebně začínalo v roce 2010 od píky. Dvě ze stávajících odešly do svých
vlastních zkušeben. Tři skupiny hrají pravidelně koncerty a mají zkušenosti i s většími
festivaly i soutěžemi kapel. Webové profily skupin se rovněž plní nahrávkami, z nichž
některé vznikaly i v Bunkrytu.
Provoz zkušebny je neodmyslitelně spjat s nadšením pěti dobrovolníků, kteří věnovali
jiným kapelám více než 450 hodin ze svých životů. Tomáš bude od ledna nastupovat
jako nový pracovník organizace.
Před vánocemi proběhl již tradiční Bunkryt fest, opět v Českém Těšíně. Vystoupilo na
něm pět skupin: Landmine, Agassiz, Morfia, NPD a Sto8 (pro ně to bylo vůbec poprvé).
V rámci změny koncepce NZDM se hudební zkušebna Bunkryt od listopadu 2010 stala
samostatným projektem (doposud byla součástí sociální služby).
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Statistika Bunkryt-hudební zkušebna
Počet dní zkoušek
Počet klientů
Počet zkoušejících kapel

		
		

113
32
9

EVROPSKÁ

dobrovolná služba

Letos ukončili svůj projekt Geovani z Brazilie, Anthony z Francie a pak i Feyzullah
z Turecka. Po peripetiích s vyřizováním víz k nám dojela v dubnu Olena z Ukrajiny
a v červnu Daniel z Brazílie. Letos jsme měli taky dobrovolníka s omezenými
příležitostmi Vlada na krátkodobé EVS, byl z nedalekého Slovenska. V srpnu jsme
přivítali v Bunkru Simonu s Mariusem z Rumunska. Dobrovolníci se rychle zorientovali
v okolí, protože dojíždí taky do klubu v Bohumíně a Jablunkově. Aktivně se zapojovali
do příprav Studentského plesu, Prázdnin v 3nci, výletů a přespávání pro klienty.
Zapojili se taky do projektu Hřiště bez nudy jako správci. Intenzivně se učí česky.
A my jsme se letos naučili koordinovat dobrovolníky mezi více našimi kluby. /Sisa/
EVS dobrovolníci odpracovali v roce 2010 v sociálních službách a dalších aktivitách
organizace více než 3 500 hodin.
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people and learn to play table foot
ball.
(Marius, Rumunsko)

nými lidmi a
at sebe, ČR, seznámit se s úžas
Děkuji za skvělou možnost pozn
la naučit hrát
moh
se
jsem
že
,
rada
uru. Jsem
taky trochu poznat romskou kult
stůl – je pro
pod
lézt
kdy musí ten, kdo prohrál,
stolní fotbal (i se zkušenostmi,
pochopila,
ně
nitiv
defi
jsem
že
to,
Děkuji také za
mě nezapomenutelný zážitek).
že nesnáším kmín.
ліку,
пізнати себе, Чеську Респуб
Дякую за чудову можливість
ською
ром
з
ечки
тріш
і
ьми
люд
ми
познайомитися з дивовижни
адку програшу
в настольний футбол(і у вип
культурою; навчитися грати
е, як митця, і
себ
и
ват
лізу
реа
);
ня:)
вражен
- лізти під столом(незабутні
na, Ukrajina)
(Ole
н.
кми
ж таки не переношу
кінцево зрозуміти, що я все

33

32

Bunkr – pestrost jazyků a kultur

In my EVS experience until now
, I especially enjoyed organizing
activities for the children from
streetwork (sleepovers). I like the
people
I met here and trying to commun
icate in Czech. I also like the fact
that
I can travel around and be more
independent. (Simona, Rumuns
ko)
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sobreviverem um
experiência única.“ (Daniel, Brazílie)
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Mezinárodní výměna mládeže v roce 2010 pro nás v prvním momentě znamenala
setkání s lidmi z minulých projektů a v tom druhém poznávání lidí nových. Nikdo se
přece nemůže divit, o tom prostě projekty tohoto druhu jsou. Jaký jiný důkaz respektu
a přátelství než je opětovné setkání bychom měli podat? A poznáváním nových lidí,
národů a kultur bojujeme proti xenofobii a netoleranci. Letošní exchange slibovala dle
názvu přesně to: „Buďme spolu, poznávejme se, nesouhlasme se vším, co kdo vypustí
z úst, ale respektujme se.“
Všichni účastnící měli během 10 projektových dní možnost nahlédnout do mentality
bulharského národa, rozšířit si zeměpisné znalosti této země a otestovat své
komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Ke zdokonalování angličtiny přispěla
hlavně příprava, ve které si každý účastník vytvořil prezentaci na určité téma a tu
poté v angličtině představil ostatním na projektu. Zajímali jsme se o agresivitu mezi
mladými lidmi, porušování zákona a spravedlivý trest a o to, jak výchova v rodině
ovlivňuje vývoj mladého Evropana. Účastníci plnili různé úkoly, oslovovali místní
komunitu a hledali odpovědi na otázky týkající se projektu. Některé téma se dočkalo
i výtvarného zpracování. Tedy kromě znalostí a nových poznatků, rozvíjeli mladí lidé
i svou kreativitu.
Pilnou práci a soustředění doprovázela zábava a spousta legrace. Ke klidu a pohodě
přispívaly zvláště přírodní krásy Bulharska.

HŘIŠTĚ bez nudy

exchange

MEZINÁRODNÍ

výměna mládeže
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„Po stopách soužití člověka s člověkem v Bulharsku.“

„O správcování hřišť bez nudy jsem
se dověděla už asi půl roku před
jejím zahájením a od
začátku se mi to zdálo jako skvě
lá brigáda. Když mi pak však byla
na jaře nabídnuta, přepadl
mě strach, jestli něco takového
zvládnu. Nakonec se však ukázalo
, že mé obavy byly zbytečné.
Děcka sice ze začátku nechápala,
co tam děláme a jak si vůbec dovo
lujeme jim zakazovat
kouřit na JEJICH vlastním hřišti,
po pár dnech se však vztahy spra
vily. Po několika týdnech už
jsme se ani nemuseli vnucovat,
děti za námi samy chodily. Ti star
ší si občas jen přišli vypůjčit
nějaké sportovní potřeby, ale mla
dší děti nás často vítaly s nadšení
m a samy nás prosily, ať si
s nimi zajdeme něco zahrát. Což
bylo pro nás samozřejmě velkým
povzbuzením. Vidět, že má
práce smysl je vždy velké potěšení
:).“ (Míša, správce)
Projekt Hřiště bez nudy usiluje o zpřístupnění hřišť
a zatraktivnění jejich využití pomoci správců. Správci
jsou vyškolení mladí lidé z řad studentů či členů jiných
NNO, kteří jsou vedeni v každém městě koordinátorem.
Dle časového rozvrhu nejen hřiště „odemykají“, dohlíží
na provoz, zajišťují bezpečí, ale také sami iniciují dění na
hřišti a mají k zapůjčení základní sportovní vybavení (míče, freesbee, pálky).
Po pozitivní zkušenosti v Třinci jsme další ročník projektu rozšířili i do Bohumína. V obou městech
projekt běžel v období od května do října, kdy celkem 15 správců docházelo na 6 hřišť. Hřiště
byly otevřeny v odpoledních hodinách v intenzitě 2-3x týdně. Dohromady správci odpracovali
900 hodin.
V říjnu jsme hřiště symbolicky uzamkli a zazimovali a spokojení průběhem projektu máme chuť
příští rok pokračovat.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Rozvaha

za rok 2010

k 31. 12. 2010

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
k 31. 12. 2010

Náklady
v Kč
Materiálové náklady vč. DDHM
863 827
Spotřeba energií vč. vodného a
106 178
stočného
Náklady na služby
2 795 799
Mzdové náklady
2 420 395
Sociální a zdravotní pojištění
744 272
Ostatní náklady
122 974
Náklady celkem
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7 053 445

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

v Kč
5 150 015
6 515
25 854
229 955
1 733 868
6 751

Výnosy celkem

7 152 958

Aktiva
Pokladna
Ceniny
Bankovní účet
Zboží
Odběratelé
Provozní zálohy poskytnuté
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

v Kč
89 768
6 540
617 047
5 972
1 562 329
495 016
17 065
30 485
55 000
2 879 222

Pasiva
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky vůči institucím
Daň z příjmu
Provozní zálohy přijaté
Nároky na dotace a ost.zúčt.
(ČNA Mládež)
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Fond rozvoje a stability
Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení
Pasiva celkem

v Kč
490 851
180 270
110 610
0
1 278 520
180 894
67 000
171 564
300 000
99 513
2 879 222

37

Náklady hlavních projektŮ v r. 2010 a jejich zdroje financování (v Kč)
Provozní náklady
Mzdové náklady vč.
odvodů na soc. a zdrav.
poj.
CELKEM

NZDM
Třinec

Streetwork
Třinec

NZDM
Bohumín

NZDM
Jablunkov

Streetwork
Jablunkov

EDS - evropská
dobrovolná služba

Studentský
tým

Hřiště
bez nudy

Mezinárodní
výměna mládeže

CELKEM

521 115

96 627

657 253

366 134

106 701

540 085

151 586

100 202

48 025

2 587 728

801 837

395 258

764 550

322 441

138 975

55 600

11 200

84 798

0

2 574 659

1 322 952

491 885

1 421 803

688 575

245 676

595 685

162 786

185 000

48 025

5 162 387

882 022
385 000
0
50 000
0
0
0
5 930
1 322 952

389 985
0
0
100 000
0
0
0
1 900
491 885

940 803
270 000
0

639 463
0
0
0
0
48 977
0
135
688 575

228 284
0
0
0
0
17 392
0
0
245 676

0
0
0
0
0
0
583 948
11 737
595 685

0
0
0
15 000
0
0
0
147 786
162 786

0
0
110 000
25 000
50 000
0
0
0
185 000

0
0
0
0
0
0
0
48 025
48 025

3 080 557
655 000
110 000
190 000
195 000
132 369
583 948
215 513
5 162 387

Zdroje krytí:
IP MSK
MPSV
MŠMT
Město Třinec
Město Bohumín
Úřad práce
ČNA
Ostatní zdroje
CELKEM

38

145 000
66 000
0
0
1 421 803

Finanční příspěvky

podpořili nás

a provozní dotace (v Kč)
Finanční příspěvky
Město Třinec - kultura
Město Třinec - sociální služba
Město Bohumín
MŠMT
MPSV
Úřad práce
ČNA Mládež - Evropská dobrovolná služba (EDS)
CELKEM

Příjem v roce 2010
40 000
150 000
195 000
110 000
655 000
202 779
680 146*
2 032 925

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

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

Dále nás podpořili:

a/ v příjmu dotace ČNA za rok 2010 - je obsažena i částka dotace, která byla přijata
v souvislosti s vyúčtováním jednotlivých projektů na dobrovolníky za rok 2009
b/ z dotace ČNA přijaté v r. 2010 bude 219 230 Kč použito ke krytí nákladů v roce 2011
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podpořili nás
Poskytnutím finanční částky:
ERLEN, s.r.o., Nýdek 2 000 Kč
TOS SECURITY, s.r.o., Třinec 1 380 Kč

Poskytnutím věcného daru v hodnotě:
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kontakt

adresa

telefon

email

Bunkr, o. s.
www.bunkr.cz

Lidická 541,
739 61 Třinec

731 444 370

info@bunkr.cz

NZDM Klub Bunkr,
Třinec

Lidická 541,
739 61 Třinec

739 444 371

nzdm.trinec@bunkr.cz

(adresa klubovny na
Sosně)

Sosnová 411,
739 61 Třinec

558 989 828

Bunkryt – hudební
zkušebna, Třinec

Sosnová 411,
739 61 Třinec

558 989 828
739 401 802

bunkryt@bunkr.cz

PAPER DESIGN, Papír-hračky,velko-maloobchod s.r.o., Třinec 500 Kč
MUDr. Mieczyslaw Szwarc, Jablunkov 3 000 Kč
Knihkupectví a papírnictví, Jaroslava Procházková, Třinec 4 134 Kč
Army SHOP, Petr Adámek, Třinec 1 000 Kč
RM Corporation, s.r.o., Třinec 5 000 Kč
Golf Brothers, s.r.o., Ropice 5 000 Kč
Hynek Téma, Dolní Lutyně 1 500 Kč
Jiří Tenčík, Havířov 2 090 Kč
ZELPO - Ing. Jiří Pitucha, Třinec 250 Kč

Streetwork v Třinci

739 401 802

streetwork.trinec@bunkr.cz

Studentský tým, Třinec

731 444 371

student-tym@bunkr.cz

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

NZDM Klub Bunkr,
Bohumín

Seifertova 623,
735 81 Bohumín

734 321 931

nzdm.bohumin@bunkr.cz

NZDM Klub Bunkr,
Jablunkov

Sadová 479,
739 91 Jablunkov

734 326 080

nzdm.jablunkov@bunkr.cz

Streetwork
v Jablunkově

Sadová 479,
739 91 Jablunkov

734 326 080

streetwork.jablunkov@bunkr.cz

