Úvodní slovo
Za devatero horami a devatero řekami se rozprostíralo v zelené kotlině,
pod drobnohledem samotného Pradědy, maličké městečko. V tom
městečku stál otevřený domeček, který už pátým rokem nabízel dětem
a mladým lidem svá ochranná křídla.
Tomuto domečku přinesl uplynulý rok dalších pár změn v podobě nových
úspěšných projektů, nových pracovníků a nové klientely.
Tímto bychom Vám, s poděkováním všem těm, kteří se podíleli na chodu
našeho zařízení a podpořili naší činnost, chtěli popřát příjemnou zábavu
při čtení Výroční zprávy za rok 2006.

…Děkujeme.
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Poslání
NZDM Open House Bruntál pomáhá dětem a mládeži zvládat obtížné
životní situace a překážky formou sociálních služeb. Poskytuje jim
informace, podporu a zázemí, zprostředkovává odbornou pomoc, pomáhá
realizovat volnočasové aktivity a doprovází je v období dospívání. Také
poskytuje nabídku klubových, kulturních, sportovních a zájmových
činností pro bruntálskou mládež a mládež ze spádových obcí. Všechny
naše služby jsou poskytované v duchu podpory a rozvoje soběstačnosti
uživatele.

Cíle
pomoc při překonávání životních problémů dětí a mládeže
zvyšování sociálních dovedností u dětí a mládeže
poskytnutí aktivit a činností specificky zaměřených na prevenci s cílem
snížit sociálně patologické jevy mezi mladými z Bruntálu a okolí
(šikana, agresivita, užívání drog, kriminální jevy, atd.)
nabídka zázemí a prostoru pro setkávání s vrstevníky v zajímavém
prostředí
vytváření smysluplné nabídky klubových, kulturních, sportovních
a jiných činností pro neorganizovanou mládež a podpora vlastních
aktivit

Principy poskytovaných služeb
nízkoprahovost
důvěra
profesionalita
zachování kontaktu
případná anonymita
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Cílová skupina
Nízkoprahové zařízení Open House se věnuje dětem a mládeži
od 12 do 20 let z bruntálska a krnovska, jenž se mohou nacházet
v obtížných životních situacích:
nepříznivá sociální situace (chudoba, úmrtí blízké osoby, ztráta bydlení,
trvalého bydliště, přestěhování do jiného města – ztráta kamarádů,
nové prostředí ve škole, jiná státní příslušnost, atd.)
problémy ve škole, v partě, ve vztahu, v zaměstnání
nepříznivá rodinná situace (nefungující rodina, nepřiměřené chování
rodičů, zanedbávající postoj rodičů k výchově, nedostatečné citové
zázemí a psychická podpora v rodině, atd.)
útěky z domova, ze školy, z výchovných zařízení
psychicky a fyzicky týrané děti a mládež blízkými rodinnými příslušníky,
či jinými osobami (učitel, trenér, „kamarád“, ...)
předčasná sexuální aktivita (před způsobilostí k právním úkonům),
nedostatečná informovanost o rizicích a následcích sexuálních činností,
promiskuita
mládež se sklony k trestné činnosti, pachatelé trestných činů, oběti
trestné činnosti
mládež experimentující s drogami, nezletilí a mladiství užívající alkohol,
cigarety, lehké drogy
mládež bez smysluplného trávení volného času (nenavštěvují žádné
organizované aktivity, ani je sami neprovozují, nemají žádné zájmy
koníčky a nevyhledávají je)
Dále:
mladí lidé, kteří nenavštěvují žádné organizované aktivity
děti a mládež bez konkrétního cíle
děti a mládež s mravními či výchovnými problémy a ti, kteří se ocitnou
v ohrožení sociálně-patologických jevů (šikana, záškoláctví,
vandalismus, konflikty se zákonem, atd.)
mládež zaměřená na určitou subkulturu (skejťáci, hip – hopeři, atd.),
specifickou životním stylem
příslušníci národnostních menšin (Romové)
mládež hledající vyžití
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Historie organizace
2000
V listopadu roku 2000 bylo založené občanské sdružení Open House, jako
spontánní aktivita mladých lidí z Bruntálu a okolí.
2001
V roce 2001 získalo dotaci Ministerstva vnitra ČR na projekt „Otevřený
dům“. Za pomoci mnohých nadšenců se podařilo opravit, zprovoznit
a vytvořit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
2002
Po náročných opravách a rekonstrukci byl 18. 1. 2002 Open House
slavnostně otevřen. Dne 2. 2. 2002 si zde řekli své ANO zakladatelka
a několikaletá vedoucí Open House, Marcela Kaderková a Milan Kročil,
kteří spolu žijí šťastně až dodnes. Open House se v tomto roce stává
členem České asociace streetworker.
2003
Je provozováno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Open House,
které je nejzákladnější činností sdružení. Každý rok se tento projekt
rozšiřuje o nové služby. V roce 2003 přibyla hudební zkušebna, pravidelné
arteterapeutické programy a psychologická poradna. O. s. Open House
zahajuje v tomto roce veřejnou sbírku „Mladí pro starý Bruntál“. Sdružení
také spolupracovalo na realizaci projektu „Hip – Hop jako kultura“
podpořený z programu Make Connection. Je uspořádán první ročník
hudebního festivalu Open House fest.
2004
V roce 2004 se zařizuje malá domácí dílna, která zanedlouho přestává
vyhovovat kapacitně i prostorově. V tom svém malém však funguje dál.
NZDM Open house se stává jedním ze zakladatelů pracovní skupiny NZDM
Moravskoslezského kraje. V tomto roce občanské sdružení Open House
společně s partnerem, občanským sdružením Liga za liská práva a práva
dětí, dokončují projekt „Místo pro nás“. Dále sdružení uskutečnilo výstavu
a
koncert
mladých
umělců
z
Bruntálu
„Srdcechody“
a 2. ročník krajské přehlídky amatérských kapel Open House fest.
2005
NZDM začíná poskytovat terénní služby – streetwork pro Bruntál
a streetwork na Dlouhé ulici. Na podzim tohoto roku v se v Open House
otevírá Informační centrum pro mládež.
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Zpráva o činnosti
Provozní doba
Od úterý do pátku od 13 do 19 hodin
Kde Open House najít?
Tř. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál
děti a mládež mohou kdykoliv přijít a kdykoliv odejít
nemusí se nikam hlásit ani říkat své jméno
služby i volnočasové aktivity jsou poskytovány bezplatně a anonymně,
ke každému je přistupováno stejně bez rozdílu národnosti, státní
příslušnosti či pohlaví
v zařízení mohou vykonávat osobní činnosti (příprava do školy, četba
knih, apod.)
všichni příchozí podléhají právům a pravidlům klubu Open House
Co v Open House najdete?
HERNA – fotbálek, ping pong, turnaje, koncerty, diskotéky
ČAJOVNA – relaxace, pohoda u čaje, čítárna s knihovnou, besedy
INTERNET – Informační centrum mládeže, internet s odbornou asistencí
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – mladí si mohou „popovídat o životě“,
svěřit se s problémem, přijít si pro radu, pro informaci
VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ DÍLNA
PRACOVNÍ DÍLNA – pro mladé kutily
PŮJČOVNA SPORTOVNÍHO MATERIÁLU – snowboardy, běžky,
lodě (pálavy), stany, spacáky
SPORTOVNÍ AKCE – splavování řek, výlety do přírody
AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST – koncerty, Silážní střela, Drakiáda,
Sněžný pekáč
Pravidelné akce Open House
HOROLEZENÍ – každé pondělí od 19:00 do 20:30 hodin na umělé
lezecké stěně na 4.ZŠ (8 pravidelných účastníků)
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA – každou sudou středu od 15 do 17 hodin
Výroční zpráva 2006
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Přehled akcí v roce 2006
Úterý nebo čtvrtky – „výtvarné úterý“, „výtvarný čtvrtek“
Pátky – poslechové večery
Průběžně – turnaje ve stolním fotbálku a ping pongu
Každou sudou středu - V kruhu šamana – psychologická poradna

Fotbálek v herně Open House

Únor
11. 02.
14. 02.
24. 02.
Březen
10. 03.

Duben
12. 04.

Sněžný pekáč – soutěž o nejoriginálnější sněžné plavidlo
Valentýnský turnaj ve stolním fotbale
Den plný her

Darwinova Pěnkava NO.3 – vernisáž alternativní
příznivců Open House, koncert, autorské čtení

tvorby

Pletení pomlázek
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Květen
19. 05.
26. 05.
Červen
22. 06.

Říjen
21. 10.
25. 10.
Listopad
09. 11.
10. 11.
04. 11.

Bubnovačka – na kopci „kótě“, oheň, opékačka buřtů
Diskotéka

Open House Fest
a začínajících kapel

–

přehlídka

regionálních,

místních

Silážní střela – recesivní závod do schodů nejvyšší bruntálské
budovy „sila“ v Bruntále
Filmový klub – film a následná diskuze

17. 11.

Filmový klub – Český sen
Darwinova Pěnkava # 4
Autumn Big Beat Fest - přehlídka regionálních, místních
a začínajících kapel
Beseda – „O sametové revoluci“

Prosinec
19. 12.
22. 12.

Funky Beatbox Show
Vánoční večírek – turnaje, soutěže, diskotéka

Darwinova Pěnkava # 4
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Poskytované služby
Prvokontakt (PK) – Probíhá u nově příchozího klienta, provázení
procesem seznamování s obsahem a formami poskytovaných služeb.
Kontakt (K) - Jedná se o vytvoření základního pracovního rámce, který
je potřebný pro realizaci dalších služeb. Jeho cílem je navázání
vzájemné důvěry mezi pracovníkem a klientem, rozvíjení jeho
komunikačních schopností, jak vyjádřit své potřeby, cíle, názory atd.
Kontaktní práce se provádí v nízkoprahovém zařízení – kontaktní
pracovník; na ulici – streetworker.
Situační intervence (SI) - Jedná se o sledování nebo řešení vzniklé
situace (např. hádky) v nízkoprahovém zařízení, či při práci na ulici.
Těchto situací pracovník využívá jako výchovného, motivujícího, nebo
aktivizačního prvku při práci s klienty.
Krizová intervence (KI) - Jde o řešení krizové situace v životě klienta
formou
rozhovoru, který má především vést ke zklidnění klienta
a překonání jeho psychické krize, dále ke zjištění příčin tohoto stavu
a
možného
řešení
klientových
potíží
(podle
potřeby
se
zprostředkováním odborné pomoci). Rozsah intervence závisí na
kvalifikaci pracovníka a na rozsahu příčin klientových problémů.
Základní poradenství (ZP) - Jedná se o intervenci nebo poradenství,
která vede k vyřešení čí objasnění problému vztahujících se
k nezákonnosti, porušování zákonu, nebo upřesnění jejich významu
srozumitelnou formou pro klienta.
Informační služba (IS) - Poskytování specifických informací
pracovníkem klientovi. IS je prováděna ústní formou, ale může být
také doplněna a upřesněna písemnou formou (letáky, brožurami,
vytištěnými údaji atd.). Informace, které pracovník poskytuje jsou
zaměřeny na různé oblasti (např. drogové problematiky, školy
a školství, vzájemného soužití a partnerských vztahů, zdraví, atd.),
které klienta zajímají.
Doprovodná práce (D) - Jedná se o fyzický doprovod klienta do zařízení
návazné péče nebo jiných zařízení (např. škola, instituce) a asistence
při jednání s nimi. Vše je uskutečněno po předchozí domluvě mezi
klientem a pracovníkem.
Skupinová práce (SP) - Jedná se o cílenou aktivitu poskytovanou
skupině klientů, zaměřenou na rozvoj jejich psycho-sociálních
dovedností. Tato činnost je časově a prostorově ohraničena.
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Práce s blízkou osobou (BO) - Jedná se o řešení problému klienta,
poskytování informací o klientovi, nebo o poradenství s jeho blízkou
osobou. Tato služba je realizována pouze s vědomím a souhlasem
klienta.
Dobrovolná práce (DP) - Úkon (např. úklid, vynesení odpadků, umytí
oken, pomoc při organizování akce, atd.), který klient dobrovolně
v zařízení vykoná.
Akce, Program (A) - Jde o činnost pořádanou zařízením pro určitou
skupinu klientů s danou naplní, pravidly a cílem, která se koná
v samotném zařízení nebo mimo něj.
Případová práce (PP) - Dlouhodobá individuální práce, reagující na
konkrétní problém klienta. Provádí se v místnosti zaručující klid
a bezpečí. PP se děje plánovaně, po domluvě s klientem se určí přesný
čas a místo, kdy bude probíhat.
Kontakt s institucemi (IN) - Jednání, poskytování informací, řešení
problému s institucí v zájmu klienta. O těchto krocích je vždy klient
seznámen dopředu a je dbáno na jeho práva.
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Projekty 2006
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Open House Bruntál“
Je střešním projektem o.s. Open House. Hlavním cílem je poskytovat
nízkoprahové sociální služby dětem a mládeži, které se mohou nacházet v
obtížné životní situaci, nenavštěvují žádné organizované aktivity, či jsou
ohroženy sociálně-patologickými jevy, ve věku od 12 do 20 let.
Nabízet kontakt, spolubytí, pochopení, pomoc a podporu při překonávání
životních problémů dětí a mládeže, zvyšovat sociální dovednosti a snaha
o plynulé a přirozené zařazení do společnosti u dětí, ohrožených sociálním
vyloučením.
Poskytovat aktivity a činnosti specificky zaměřené na prevenci,
prostřednictvím kontaktů přinášet objektivní informace o problematice
sociálně-patologických jevů a formou intervencí tak působit na snižování
rizik spojených s chováním dětí a mládeže.
Nabízet prostor a zázemí pro setkávání se s vrstevníky v zajímavém
prostředí, podpora
seberealizace
a
vlastních aktivit dětí
a mládeže, kteří k
nám docházejí.
V neposlední řadě
vytvářet
smysluplnou
nabídku klubových,
kulturních,
sportovních a jiných
činností.
Projekt byl
financován ze
zdrojů MPSV.
Den Her v Open House
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Výstup poskytovaných služeb Open House za rok 2006

KP
SI
ZP
I
DP
SP
BO
DP
A
KLIENTI 2006

„Le čhavorenge bruntaliskere dromeha“
Tento projekt
dovolil zaměstnat dva pracovníky, kteří poskytovali terénní
sociální službu romským dětem a mládeži v ulicích města Bruntálu. První
z pracovnic, Markéta Brziaková se specializovala na Dlouhou ulici, místo
označované za sociálně vyloučenou lokalitu s vysokou kumulací romských rodin.
Objevují se zde problémy soužití majority s minoritou, které jsou důsledkem
odlišností sociálních a kulturních zvyků, vyskytuje se zde drobná kriminalita
a tento stav podtrhuje neustálá migrace romských rodin.
Druhá pracovnice, Veronika Majerová, se připojila k projektu v dubnu a byla
výraznou pomocí a pravou rukou Markéty při doučování dětí z Dlouhé ulice a dále
se soustředila na monitoring a kontakt romských dětí a mládeže ve zbytku
Bruntálu.
Hlavním cílem projektu byla pomoc dětem s mimoškolní přípravou, zlepšit vztah
dětí ke vzdělávání, vytvářet volnočasové programy, poskytovat sociální služby,
pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací, pomocí intervencí do
vzniklých situací vstupovat a působit tak pozitivně na změny chování.
Zlepšit oboustrannou komunikaci mezi dětmi z majority a minority, odstranit
bariéru a vést k vzájemnému pochopení jinakosti sociokultur a celkově tak
přispět ke zlepšení soužití v sociálně vyloučené lokalitě.
Pomoc dětem získat základní sociální dovednosti , osvojit si hygienické návyky
a přirozeně vést k integraci do společnosti.
Projekt byl financován z nadace Partners Czech a pokračuje do března 2007.
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Hodnocení vlastními slovy
Po celý rok 2006 jsme s Verčou pravidelně docházeli mezi děti a mládež
převážně romského etnika do tzv. „západní lokality“ (Dlouhá ulice) v Bruntále.
Tato lokalita je nelichotivě označována za „ghetto“, neboli sociálně vyloučenou
lokalitu. Místo, bruntálskými obyvateli proklínané a velmi neoblíbené. Strašák
radních i zastupitelů. Přesto jsme se rozhodli, za podpory dobře napsaného
projektu a tedy finanční injekci nadace Partners Czech, na Dlouhé ulici působit a
pokusit se alespoň trochu situaci některých znevýhodněných dětí zlepšit. Cíl byl
jasný. Navázat kontakt a získat si u dětí důvěru. Protože mentalita romských dětí
je velmi otevřená a vstřícná, velmi nám tento úkol usnadnili. Prioritně jsme se
zaměřili na nabídku doučovacího programu, o který děti jevili největší zájem.
Postupem času se u dětí stal nezbytnou součástí jejich každodenního života.
Pravidelně doučovací program navštěvovalo 6-8 dětí. Myslím, že se nám podařilo
vyvolat v dětech pozitivní změny ke vzdělávání a to především díky
interaktivnímu a individuálnímu přístupu k jednotlivým dětem. Příprava dětí byla
většinou svědomitá a tento fakt
se odrazil u některých i při
hodnocení ve škole. Napomohla
tomu i spolupráce s se speciální
pedagožkou paní Malou, se
kterou
jsme
aktivně
spolupracovali a vytvářeli pro
děti dle potřeby individuální
doučovací
plán.
Paní
Malá
doporučovala, jakým způsobem
postupovat
při
jednotlivých
problémech
výchovného
charakteru a při nedostatcích ve
školní výuce. Podařilo se nám
také
navázat
kontakt
s některými rodiči , kteří aktivně
spolupracovali při přípravě dětí
do školy, zajímali se, jak to
dětem jde, popřípadě na co se
mají zaměřit, čemu se věnovat.
Což pro nás bylo příznivé
zjištění. Myslím , že jsme se
stali pro děti pozitivním vzorem
a mohli jsme tak velmi dobře
pomocí intervencí působit na
jejich chování a reagovat na
konfliktní situace..
Verča na Dlouhé ulici
Uplynulý rok hodnotím
velmi kladně. Pracovní úspěchy nezasáhli sice většinu dětí, ani většina
společnosti je neocení, protože jsou to malé střípky poskládané z obrovského
rozbitého zrcadla, nicméně pro nás jsou velmi významné. Jsou takovým větrem
do plachet na širém, pustém moři. Ta síla, která nás žene k cíli i když panuje
bezvětří.
Pevně
věřím,
že
bude
foukat
i v r. 2007, kdy Veronika naváže na uplynulý rok a bude se nadále aktivně
věnovat dětem s Dlouhé ulice…….(nejen)
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Výstup práce streetworkera na Dlouhé ulici za rok 2006
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„Otevřeme se ještě více“
Tento projekt byl realizován na základě potřeby a poptávky našich klientů.
Když v roce 2004 vznikala malá domácí dílna, nikdo netušil, že zanedlouho
nebude vyhovovat jak prostorově, tak kapacitně. Proto jsme se rozhodli,
že z části čajovny, která už nebyla zdaleka tak využívaná, uděláme
pořádnou dílnu s kvalitním vybavením. Projekt vyšel a práce mohli začít.
U zrodu dílny
stáli i někteří
naši klienti, kteří
pomáhali
při
stavebních
úpravách.
O
práci v dílně je z
řad
klientů
zájem, zejména
pro
práci
s dřevem,
vznikla už tak
řada
hezkých
výrobků,
které
posloužili třeba
jako
vánoční
dárek. Na práci v
dílně dohlíží a je
Zrod dílny
nápomocen
kontaktní pracovník, proto je dílna také místem, kde se rodí zajímavé
rozhovory
a z práce se tak stal velmi dobrý prostředek pro prohloubení vztahů.
Tento projekt podpořil také práci streetworkera ve městě Bruntál a má
pokračování v roce 2007.
Statistika využívání dílny – 5 až 7 klientů týdně.
Projekt byl hrazen z prostředků Nadace Vodafone, programu VPOHO.

Projekty podpořené městem Bruntál
„Open House Fest“
„Podpoření aktivit streetworkera působícího na Dlouhé ulici v Bruntále“
„Uspořádání pátého ročníku „Silážní střely“
„Určení skupinového profilu osobností nynější klientely navštěvující
Open House pomocí psychodiagnostického snímání „Barev života“ „
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„Informační centrum pro mládež Bruntál“

ICM se nachází na ulici Tř. E. Beneše 47 v Bruntále. Informační centrum
pro mládež je centrum, kde jsou připraveny informace z oblastí
dotýkajících se života mladých lidí. Tyto oblasti jsou: vzdělávání v ČR
a zahraničí, práce v ČR a v zahraničí, volný čas, cestování, zdraví,
sociálně-patologické jevy, ekologie, sociální skupiny a hnutí, občan a stát
a mládež v EU. Veškeré informace jsou k dispozici bezplatně. Tyto
informace jsou přehledně zařazeny v šanonech a jsou k dispozici i na
internetu. ICM zajišťuje pro zájemce také řadu doplňkových služeb
spojených s informačními činnostmi (např. přístup na internet, skenování,
kopírování, faxovou službu, vypalování informací na CD-ROMy, atd.).
Informační centrum pro mládež Bruntál vzniklo na podzim roku 2005
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Open House. ICM vzniklo
z potřeby zmodernizovat stav internetové místnosti a vykonávaných
služeb a tak vyhovět zájmům mládeže. ICM Bruntál bylo zřízeno z financí
Moravskoslezského kraje a města Bruntál. Tyto finance byly použity na
nákup počítačů, tiskárny a informačního systému.
V současné době má ICM Bruntál má k dispozici 6 počítačů s připojením
na internet o rychlosti 1 Mb/s, barevnou tiskárnu, laserovou kopírku
a scanner. Zájemci o informace si tak mohou hledané informace
a dokumenty okopírovat vytisknout či naskenovat. Informace mohou
hledat i na internetu a mohou využívat i bezplatné odborné asistence při
hledání informací. K dispozici jsou klientům i periodika jako Inspiromat,
což je zpravodaj Institutu dětí a mládeže, nebo průvodce Českou
Republikou Infomobil.
ICM Bruntál se připojil do programu Mládež, který se zabývá výměnami
mládeže v dobrovolnických službách do zahraničí, podporou nápadů
mladých lidí, evropskou dobrovolnou službou apod., dále se připojilo do
projektu Europas, což je souhrn informací o vzdělání, zájmech, praxi
a podobně pro zájemce o práci v zahraničí a internetového školícího
programu E-learning.
Informační centrum pro děti a mládež je přidruženým členem Asociace pro
podporu rozvoje Informačních center pro děti a mládež v České republice
(dále jen „AICM ČR“) a podílí se na organizačním zajišťování a realizaci
významných informačních aktivit a projektů pro mládež a děti v rámci
komunitního plánování města, moravskoslezského regionu a České
republiky.
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Základní služby ICM
Systematicky tříděné soubory informací pro mládež, děti a další
zájemce z výše uvedených zájmových informačních oblastí v tištěné
podobě (informační šanony s informacemi tříděnými dle jednotlivé
národní klasifikace) a v elektronické podobě (CD-ROMy, diskety,
internetové stránky ICM).
Další informační materiály k jednotlivým informačním oblastem:
informační letáky, brožury, plakáty, propagační předměty apod.,
tématická knihovna vztahující se k informačním oblastem (odborné
knihy, adresáře, apod.) a tématická knihovna CD-ROMů a videokazet
vztahující se k informačním oblastem.
Poradenství a odborná pomoc zájemcům o získání informací
a o poradenství v oblasti „Děti a mládež“; ve formě službu konajícího
odborného informačního pracovníka v ICM v daném čase, zajištěním
konzultace s příslušným odborníkem na požadovanou tématiku,
zprostředkováním kontaktů na jiná odborná speciální pracoviště
a projektové poradenství – odborná pomoc při přípravě projektů pro
grantové žádosti.
Veřejný přístup k internetu (minimálně 4 internetové veřejné
terminály) a interaktivnímu vzdělávacímu software pro děti a mládež
do 15 let.

Doplňkové služby ICM
Doplňkové služby bezprostředně navazují na základní informační služby.
Jedná se především o:
•

•
•
•
•
•
•

Veřejný přístup k internetu (minimálně 6 internetových veřejných
terminálů) a interaktivnímu vzdělávacímu software pro děti a mládež
do 26 let.
Kopírování informačních materiálů.
Černobílý laserový tisk informačních materiálů.
Barevný tisk informačních materiálů.
Veřejnou faxovou a emailovou službu.
Skenování obrazových a textových předloh.
Přenos dat na nosiče elektronických informací.

Cílová skupina
•
•

děti do 15 let
mládež do 26 let
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Statistka návštěvnosti
12 - 20 klientů / týdně
1 - 7 klientů / měsíc
1 - 6 klientů / měsíc
4 - 6 vstupů / týden
250 účastníků / rok

osobní kontakt
telefonický kontakt
e-mailový kontakt
na webové stránky
pořádané akce

Projekt byl podpořen dotací MŠMT a Moravskoslezského kraje.

Veřejný přístup k internetu v ICM Bruntál
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NZDM Open House Krnov
„Dětem z Krnovských ulic“

Pro rok 2006 se podařilo získat finance z nadace „Pomozte dětem!“ a v
Krnově jsme otevřeli mladšího bratříčka – Open House Krnov. Služby se
zde ze začátku roku poskytovali pouze terénní, mapovaly se lokality, kde
se schází případná cílová skupina. Během krátké doby si u naší
streetworkerky získalo přízeň a důvěru na čtyři desítky klientů. Ke své
práci využívala také kontaktní místnost na Revoluční ulici. V průběhu roku
nám svou podporu vyjádřilo i město Krnov a podpořilo projekt na provozní
náklady. V půli roku se otevřela klubová místnost a krnovská mládež
„dostala“ svůj první nízkopraháč. Otevřeli se tak dveře dalším klientům.
Projekt podpořila Nadace pomozte dětem!
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Celkem bylo za rok 2006 zkontaktováno 167 klientů, z toho 68 klientů
bylo pravidelně docházejících.

Projekty podpořené městem Krnov
„Open House Krnov“
„Dětský streetworker ve městě Krnov“
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Výkon alternativních trestů
Alternativní tresty je možné v Open House vykonávat od roku 2004, kdy
začala spolupráce s Probační a mediační službou ČR v Bruntále. Během
roku 2006 zajistila výkon trestu dvou lidem.

Vzdělávání
Markéta Brziaková
Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v oblasti práce
s neorganizovanými dětmi a mládeží, CHeiront-T., Tábor
Motivační rozhovory Basic, Slezská Diakonie, Mosty u Jablunkova
Motivační rozhovory Focus, Slezská Diakonie, Mosty u Jablunkova
Výchova k toleranci a proti rasismu, Partners Czech, Bruntál
Zvládání agresivity klienta, Podané Ruce, Brno
Krizová intervence, Podané Ruce, Olomouc
Veronika Majerová
Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v oblasti práce
s neorganizovanými dětmi a mládeží, CHeiront-T., Tábor
Motivační rozhovory Basic, Podané Ruce, Brno
Motivační rozhovory Focus, Slezská Diakonie, Mosty u Jablunkova
Krizová intervence, Podané Ruce, Olomouc
Kurz prostorové tvorby se zaměřením na keramiku, Zuš Krnov, Slezská
Diakonie, Krnov
Kurz prostorové tvorby se zaměřením na modelování, Zuš Krnov,
Slezská Diakonie, Krnov
Kurz prostorové tvorby se zaměřením na design, Zuš Krnov, Slezská
Diakonie, Krnov
Kurz speciální sebeobrany , Padané ruce, Brno
Vít Hrabáček
Výchova k toleranci a proti rasismu, Partners Czech, Bruntál
Martin Zmydloch
Kurz Pramen pro pokročilé pracovníky v nízkoprahových službách,
Česká asociace streetwork, Praha
Hana Jurošová
Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v oblasti práce
s neorganizovanými dětmi a mládeží, CHeiront-T., Tábor
Motivační rozhovory Basic, Slezská Diakonie, Mosty u Jablunkova
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Pavlína Jungová
Krizová intervence, Podané Ruce, Olomouc
Romana Daněčková
Kurz speciální sebeobrany , Podané ruce, Brno

Seznam publikovaných článků
5. 5.
10. 5.
10. 5.
13.
20.
22.
11.

6.
6.
6.
7.

Moravskoslezský deník – Činnost dětského streetworkera
podpoří Kuře
Náš domov – Komunitní plánování sociálních služeb na
Bruntálsku – Open House Bruntál
Náš domov – Den plný her na Dlouhé ulici, soutěžilo téměř
sedmdesát malých dětí
Moravskoslezský deník – Koncert v Africa pubu
Moravskoslezský deník – Open House Fest po čtvrté
Moravskoslezský deník – Informační centrum slouží mladým
Moravskoslezský deník – Open House: v létě otevřeno

Personální obsazení a členská základna
Zaměstnanci na plný úvazek
Koordinátor
Kontaktní pracovník, streetworker
Kontaktní pracovník
Kontaktní pracovník, streetworker
Kontaktní pracovník, streetworker
Kontaktní pracovník
Pracovník Informačního centra

Romana Daněčková
Vít Hrabáček
Martin Zmydloch
Markéta Brziaková
Veronika Majerová
Michal Holubec
Tomáš Mazal

Externisté
Supervizor
Psycholog
Účetní
Dobrovolníci
Čajovník
Čajovnice
Čajovnice
Čajovnice
Sociální asistence
Výtvarnice
Práce všeho druhu
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Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
Mgr. Jiří Škrabal
Eva Kadlecová, Eva Růžičková

Rudolf Zpěvák
Adélka Misařová
Adélka Čéšková
Zuzanka Bayerová
Libuška Pavlová
Kateřina Hrbáčová
Libor Vrba
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Členská základna občanského sdružení
Předseda výboru, člen výboru
Jednatel výboru, člen výboru
Člen výboru
Člen občanského sdružení
Člen občanského sdružení
Člen občanského sdružení
Člen občanského sdružení
Člen občanského sdružení
Revizor

Romana Daněčková
Libor Vrba
Vít Hrabáček
Marcela Kročilová
Milan Kročil
Kateřina Hrbáčová
Michaela Pavelková
Patrik Čatloš
Mgr. Stanislav Toman

Spolupracujeme


Psycholog Miroslav Škrabal – pravidelně dochází do našeho zařízení
každou sudou středu, v krizových situacích je k dispozici kdykoliv na
tel. 724 015 885



PPP Bruntál, o.s. Citadela – velice úzká spolupráce s protidrogovým
metodikem, informační servis, individuální případová práce s uživatelem;
pro klienty s poruchami učení a chování; problémy s šikanou,
kontakt: 554 717 737



o.s. Liga - spolupráce v rómských záležitostech,
kontakty: Jozef Baláž - tel. 554 711 676, mobil – 731 154 317
Eva Kubišová, vedoucí sociální sekce, mobil – 731 158 418



K – Centrum Krystal Krnov – společné akce, organizování přednášek,
návazná spolupráce, kontakt: 554 620 177



Základní a střední a odborné školy v Bruntále a okolí, spolupráce
s výchovnými poradci a preventisty, organizace přednášek, skupinové
případové práce ve třídách. Kontakty v počítačové databázi



MěÚ Bruntál – Sociální obor – oboustranné zprostředkování návazné
pomoci klientům. Kontakt: pí. Májková: 554 706 153



MěÚ Bruntál – prevence kriminality, informační servis,
kontakt: Radim Rail 554 706 227, mobil. 732 801 911
MěÚ Bruntál – rómský poradce, odborné poradenství
kontakty: Jozef Baláž - tel. 554 711 676, mobil – 731 154 317



MěÚ Bruntál PMS – aktivní spolupráce na probačních programech výkonu
alternativních trestů mladistvých, kontakt: 554 706 128



Úřad práce Bruntál – aktivní politika zaměstnanosti.



Psycholog Jiří Šimonek – psychodiagnostické snímání “Barvy života“,
individuální případová práce, kontakt: 602 769 962
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DDM Bruntál – materiální a organizační výpomoc,
kontakty: 554 717 885, mobil – David Klaus, ředitel: 737 286 394



Horolezecký oddíl Vrbno p. Pradědem (Sokol Vrbno) – garance
horolezeckých aktivit



Policie ČR a Městská policie Bruntál – informační servis,
kontakty: Státní policie 158, Městská policie 156

Výsledky hospodaření v roce 2006
Výnosy
MPSV
MŠMT
Moravskoslezský kraj
Město Bruntál
Město Krnov
Partners Czech
Nadace „Pomozte dětem!“
Nadace Vodafone
Nadace VIA
Ostatní
Členské příspěvky
Tržba - čajovna
Tržba – půjčovna sport. materiálu
Tržba - výlep plakátů

692
200
115
111
46
333
222
53
16
377

400,
600,
697,
500,
000,
087,
500,
085,
921,
500,

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Náklady
Mzdové náklady
Odvody (zdrav. a soc.)
Kooperativa
Potraviny
Kancelářské potřeby
Vybavení DDHM
Spotřeba materiálu
Knihy
Energie
Opravy
Hovorné
Internetové spojení
Cestovné
Nájemné
Ekonomické služby
Školení
Supervize
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Kontakt
Open House
706 45 671
VS/1-1/45368/00-R, 30.11.2000
právnická osoba
- občanské sdružení
Tř. Edvarda Beneše 47
792 01 Bruntál
554 713 716
172657690 / 0300
www.openhousebruntal.cz
openhouse@seznam.cz

Název organizace
IČO
Registrace u MV ČR
Právní forma,
typ organizace
Adresa
Telefon / fax
Bankovní spojení
Webové stránky
E-mail

Partneři a sponzoři

design & style by TM
mazal.tomas@seznam.cz
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Na závěr ještě pár fotek…

Pracovní dílna

Breakdance v herně

Soutěže v herně

Silážní střela

Big beat Autumn - koncert

Posezení v čajovně
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