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Vážení přátelé a čtenáři,
Držíte v ruce výroční zprávu občanského sdružení OPEN HOUSE. V této

zprávě se pokusíme shrnout a zhodnotit rok 2007, rok, o kterém už nyní mohu
směle prohlásit, že byl úspěšným. Ale to už prosím posuďte sami na následujících
stránkách……
Na úvod si dovolím použít metaforu, abych Vám co nejlépe a nejvýstižněji
mohla představit naši práci, děti a mládež. Snad se mi podaří alespoň trochu

navodit atmosféru, která v našem klubu panuje, a Vy budete moci nahlédnout
pod pokličku každodennosti naší činnosti.
Když to shrnu, většina klientů je pasivních a nejraději by neřešila vůbec
nic, požadují jenom teplo, prostor a klid. To je ale jenom povrch. A jak všichni
víme, pod každým povrchem se cosi skrývá. Pod tím povrchem jsou nitra klientů,
která odhalují. Není to častý a běžný jev, předchází tomu dlouhodobý proces,

který se nazývá kontaktní práce. Ale jakmile se klienti otevřou, máme vyhráno.
Jsou to neopakovatelné chvíle, přesně takové chvíle, jako když rozkvétají
květiny. Nejdříve jsou poupata, které něco slibují, jsou něčím výjimečné, něčím
zvláštní, ale ještě nevoní a vůbec nevíme, co z nich rozkvete, a jak dlouho se jimi
budeme kochat. Pravda, někdy, když se zanedbá pravidelná zálivka nebo se
nechají přejít mrazem ani nerozkvetou. Některé květiny jsou trvalky, jiné
odkvetou a už nikdy více nerozkvetou. Některé kvetou po celý rok, jiné

nepravidelně, a jak už jsem říkala, některým se rozkvést nepodaří. Ale všechny
ty květiny mají něco společného: potřebují slunce, teplo, vodu a hnojenou půdu,
aby se jim dařilo. Aby mohli potěšit okolí svou krásou. Uvadají, jestliže nemají
dostatečnou pozornost a stává se z nich plevel, pokud se po nich šlape, zarůstají,
zkrátka jsou ve špatné zahrádce. My, kontaktní pracovníci, jsme vlastně takoví
zahradníci. Naši klienti jsou květinami a klub je zahradou. A v naši zahrádce
vždycky kvetou nějaké květiny….
Děkuji za pozornost a přeji příjemně strávené chvíle nad touto výroční
zprávou.
Za pracovní tým NZDM Open House Markéta Brziaková.
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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 se v Open House otevírá Informační
centrum pro mládež.
2006
NZDM Open House Krnově zahajuje svou činnost. Nejprve poskytuje pouze sreetworkerské
služby. Později získáváme místnost a rozšiřujeme klientelu docházející do klubu. V Bruntále
jsme zrušili jsme část čajovny, ze které se s nadšením klientů stává pracovní dílna.
Zaměřujeme se více na práci s romskými dětmi a mládeží.

3

Činnosti občanského sdružení OPEN HOUSE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Open House Bruntál
Identifikátor: 8846615
Kdy můžete přijít?

Od úterý do pátku od 13 do 19 hodin

Kde klub Open House najít?

tř. Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál

Poslání
NZDM Open House pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 12 – 20 let z bruntálska, zvládat
obtížné životní situace a překážky formou ambulantních nízkoprahových sociálních služeb.

Cíle
Realizovat aktivity a činnosti specificky zaměřené na prevenci a snižovat tak riziko
výskytu sociálně patologických jevů
Nabídnout zázemí a prostor pro setkávání se s vrstevníky v chráněném prostředí
Vytvářet smysluplnou nabídku sociálně terapeutických, klubových kulturních a jiných
činností
Podporovat vlastní pozitivní aktivity a nápady dětí a mládeže dle individuálního zájmu
Poskytovat radu, pomoc, podporu a informace vedoucí k uplatňování práv, osobních
zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Motivovat a podporovat děti a mládež k samostatnosti a stejně tak zodpovědnosti za
vlastní rozhodnutí při řešení osobních problémů
Principy poskytovaných služeb
Kompetentnost, profesionalita
Důvěra
Diskrétnost, anonymita
Porozumění
Respekt
Partnerství
Individuální přístup
Progresivní přístup
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Principy nízkoprahovosti
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež realizují službu tak, aby byla umožněna
maximální přístupnost. Snaží se tedy odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční
bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky
poskytovaných služeb.
Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému
prostředí cílové skupiny
Pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem rasová či názorová odlišnost
Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní
údaje klienta musí být vedena s klientovým souhlasem a s právem do ní nahlížet.
Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro
poskytování odborných a kvalitních služeb.
Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná
docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a
odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen
zapojit se do připravených činností.
Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně.
Provozní doba služby odpovídá potřebám klienta. Je otevřeno v době, kdy klient má
podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je
provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům.
Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a
jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu
služby.
Cílová skupina
Děti a mládež ve věku 12-20 let, které se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, dávají
přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný
životní styl.
Nepříznivá životní situace:
Chybějící kontakt s vrstevníky, spolužáky, osamělost, děti a mládež nemající se
komu svěřit, s kým si popovídat….
Nepříznivá sociální situace- chudoba, úmrtí blízké osoby, ztráta bydlení, trvalého
bydliště, přestěhování do jiného města, ztráta kamarádů, změna prostředí, školy,
ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost…
Problémy s láskou, ve vztahu, doma, v partě, ve škole, v zaměstnání, záškoláctví,
útěky z domova, špatný prospěch ve škole, snížené známky z chování, nedokončené
vzdělání…
Šikana, domácí násilí, oběti trestných činů, posměch vrstevníků, nefungující rodina,
neúplná rodina, nedostatečné citové zázemí a psychická podpora v rodině
Předčasná sexuální aktivita před zákonnou hranicí 15 let, nedostatečná informovanost
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o rizicích a následcích sexuálních praktik, časté střídání sexuálních partnerů.
Experimentování s drogami, užívání alkoholu, cigaret či jiných návykových látek
před zákonnou hranicí 18 let
Sklony k trestné činnosti, pachatelé trestných činů, konflikty se zákonem,
vandalismus, dohled kurátora nebo péče SPOD
Příslušníci národnostních menšin
Děti a mládež hledající vyžití, bezpečný prostor, seberealizaci, radu, podporu, pomoc.
Pasivní trávení volného času:
Nuda, žádné koníčky, zájmové kroužky, sportovní aktivity, konkrétní cíle…
Vyhraněný životní styl:
Zaměření na určitou subkulturu: skejťáci, hip-hopeři, punk, sprejeři, atd., specifická
životním stylem.

Obsah služeb a jejich popis realizovaných v klubu Open House ve prospěch klienta
Sociální služby
Kontaktní práce – Vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci
konkrétní služby. Jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který má za cíl vytvořit
dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky, potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování
dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace
s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující
nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru v kontaktní místnosti.
Lze dělit na:
- kontaktní práce v kontaktní místnosti
- kontaktní práce v klubu
- navázání prvního kontaktu
- kontaktní práce na ulici
Situační intervence – Sociálně-pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem,
které vznikají v prostoru zařízení. Pracovník při nich vstupuje do interakcí, které nastávají
mezi uživateli služby, přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky, které
vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace.
Informační servis – Poskytování specifických informací pracovníkem klientovi, nejlépe
v kontaktní místnosti. Informační servis je prováděn ústní formou, může být doplněn také
písemnou formou – letáky, zprostředkování informací v tištěné podobě. Tematicky mohou
být informace zaměřeny na základní témata (např. škola, rodina, shánění brigády, vztahy),
sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný sex, rizika užívání návykových
látek) nebo specifická témata – dle dohody s klientem.
Základní poradenství - Odehrává se formou rozhovoru s klientem nejlépe v samostatné
místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí
k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta
problémy samostatně řešit. Poradenství v NZDM se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů,
rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné., specifická
témata, dle dohody s klientem.
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Krizová intervence / Pomoc v krizi - Řešení krizové situace, vzniklé v životě klienta.
Jde o rozhovor, který má přispět ke zvládnutí akutní psychické krize, ke zklidnění emočního
stavu klienta., rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu.
Intervence obsahuje také návrh opatření. Rozsah intervence závisí na tom, zda pracovník je
kvalifikován pro krizovou intervenci. Pracovník bez kvalifikace poskytne klientovi v krizi
pomoc pouze v rozsahu akutní intervence s odkázáním na odborníka (eventuelně s
doprovodem).
Případová práce - Dlouhodobá individuální práce. Případová práce se děje plánovaně,
kdy dochází ke společnému vydefinování kontraktu, vytvoření individuálního plánu a
stanovení podmínek kontraktu, vedení dokumentace, se kterou je klient obeznámen,
pravidelné revize kontraktu s klientem, zda dochází k naplnění cílů kontraktu. Práce je
časově ohraničena, je stanoven její začátek a konec.
Skupinová práce / práce se skupinou - Cílená aktivita poskytovaná skupině klientů,
zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností, tematické večery, preventivní programy,
uplatňování prožitkových a interaktivních her.
Doprovodná práce – Jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče,
fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.
Kontakt s institucemi ve prospěch klienta – Jedná se o intervence realizované
pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí,
které ovlivňují klientův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím klienta
(nejlépe za jeho přítomnosti).
Práce s blízkými osobami – Poradenství, informační servis poskytované blízkým
osobám klienta (rodiče, opatrovníci), realizované pouze se souhlasem klienta.

Volnočasové aktivity
Jde o aktivity, poskytující náplň volného času klientů, které nespadají do jiných výkonů
NZDM. Existuje tato hierarchie aktivit:
1. Základní jednoduché instrumentální aktivity, které klient realizuje z vlastní
vůle a vlastní aktivitou, pracovníci je pouze zprostředkovávají (např. zapůjčí
vybavení). Jedná se např. o poslech hudby, kreslení v běžných prostorách klubu,
pouštění filmu, který si klienti sami vybrali, sportovní aktivity, fotbálek, ping pong,
společenské hry
2. Akce, které iniciovali sami klienti, u jejichž realizace dochází ke kooperaci
mezi klienty a pracovníky. Pracovníci usilují o zvýšení organizačních dovedností
klientů a jejich seberealizaci. Diskotéka, Den Romů, autorská čtení, výstavy, taneční a
hudební soutěže v klubu….
3. Akce, které slouží k propagaci zařízení nebo zpestření každodennosti klubu
– koncerty, turnaje atd. Připravují je sami pracovníci klubu, a pokud je to možné,
zapojují do realizace klienty.
4. Dílny – pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn lektor (interní nebo
externí) pracovník. Klient může dílnu vyhledat a volně se zapojit do nabízených
aktivit – dřevařská dílna, výtvarný a keramický ateliér.
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Preventivní, výchovné a pedagogické programy
Jde o speciální programy vytvořené dle specifických potřeb cílové skupiny a dané lokality.
Preventivními programy jsou myšleny tzv. programy specifické prevence.
Může se jednat o:
Jednorázové či příležitostné programy
Diskuse, beseda, komponovaný pořad a podobné aktivity realizované v zařízení buď
interními nebo externími pracovníky.
Dlouhodobé programy
Programy především obsahují předávání specifických znalostí, nácvik specifických
dovedností a chování. Jejich uplatňování probíhá prostřednictvím standardních výkonů
NZDM, především skupinové práce, kontaktní práce, situační intervence, informační
servis klientovi, poradenství, besedy, diskuse, tématické večery. Tyto složky jsou vzájemně
provázány. Součástí je hodnocení a revize výsledků.
Doučování
Doučování školní či mimoškolní látky, eventuelně některých osobních či společenských
návyků (např. hygiena, schopnost hospodařit s penězi apod.). Základní formou je
individuální doučování. Doučování skupiny se realizuje pouze na základě velmi
specifických potřeb cílové skupiny a lokality, v sociálně vyloučené lokalitě na Dlouhé
ulici, kde chybí další zařízení v rámci sítě služeb. Doučování může být dlouhodobé (např.
pravidelná pomoc s přípravou na reparát) nebo krátkodobé (asistence s domácí úlohou).

Statistické údaje
výstup poskytovaných služeb 2007
NZDM Open House
počet poskytnutých
služeb
název služby
72
prvokontakt
kontakt
5 407
návštěva
3 097
situační intervence
427
krizová intervence
28
základní
poradenství
102
informační servis
141
doprovodná práce
19
skupinová práce

299

práce s osobou blízkou

0

kontakt s
institucemi
případová práce
dobrovolná práce
akce
klientů celkem

15
14
223
324
85
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Terénní programy
Identifikátor: 5923005
Poslání
Streetwork Open House pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 12 – 20 let z bruntálska,
zvládat obtížné životní situace a překážky formou terénních nízkoprahových sociálních
služeb.
V roce 2007 docházeli za dětmi bruntálských ulic 2 streetworkeři. Jedna pracovnice,
Veronika Majerová, navázala na projekt z loňského roku 2006 a jejím pracovním působištěm
byla sociálně vyloučená lokalita Dlouhá ulice. Hlavním cílem činnosti 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.
Druhá pracovnice, Markéta Brzinková, měla za úkol hledat a kontaktovat děti a
mládež bruntálských ulic, které nechtějí nebo nemohou vyhledat instituciální pomoc, pasivně
tráví volný čas a jsou ohroženy sociálně patologickými jevy či sociální exluzí. Hlavním cílem
činnosti bylo dětem a mladým lidem nabídnout lepší alternativu trávení volného času,
zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a poskytovat informační servis a
poradenství vedoucí ke snižování rizik spojených se způsobem jejich životního stylu.
Statistické údaje
výstup poskytovaných služeb 2007
streetwork Bruntál
počet poskytnutých
služeb
název služby
prvokontakt
12
kontakt
712
situační intervence
94
krizová intervence
0
základní
poradenství
39
informační servis
177
doprovodná práce
16
skupinová práce
12
práce s osobou
blízskou
212
kontakt s
institucemi
6
případová práce
46
akce
45
doučování
151
klientů celkem
52
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Informační centrum pro mládež Bruntál
Registrace přidruženého člena AICM ČR.
Kdy můžete přijít?

Pondělí po domluvě
Od úterý do pátku od 13 do 19 hodin

Kde ICM najít?

tř. Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál

Cílová skupina

děti do 15 let
mládež ve věku do 26 let (včetně)

Historie
Informační centrum pro mládež Bruntál vzniklo na podzim roku 2005. ICM vzniklo z potřeb
vyhovět zájmům mládeže - zmodernizovat stav internetové místnosti a zkvalitnit vykonávané
služby.
Dnes
Informační centrum pro mládež v Bruntále je centrum "denního docházkového typu", 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, sociálněpatologické jevy, ekologie, sociální skupiny a hnutí, občan a stát, nadace a granty,
mezinárodní a národní organizace a mládež v EU. Centrum zpracovává a poskytuje
informace a poradenství z výše uvedených oblastí pro děti, mládež, rodiče, pedagogy, vedoucí
dětských a mládežnických kolektivů a další širokou veřejnost.
Základní služby ICM

Systematicky tříděné soubory informací pro mládež, děti a další zájemce ve výše
uvedených zájmových informačních oblastech v tištěné podobě - informace jsou
přehledně zařazeny v šanonech a jsou k dispozici i na internetu.
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 asistence 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 (5 internetových veřejných terminálů).
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Doplňkové služby ICM
Doplňkové služby bezprostředně navazují na základní informační služby. Jedná se
především o:
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.

Statistické údaje
Počet návštěvníků
Rok:

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

návštěvníci
ICM 15 let

návštěvníci
ICM 15 - 26
let

návštěvníci
ICM nad 26
let

21
25
32
19
10
9
4
11
53
9
41
23

28
33
31
23
13
18
8
6
25
68
50
83

2
1
1
2
1
4
3
0
1
4
1
2

257

386

22
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na akcích
pořádaných
ICM

na
webu

ostatní

1
1
1
1
1

2
3
5
3
3
1
0
1
3
4
2
1

6

28

1

699

Výkon alternativních trestů
Výkon alternativních trestů je možné u občanského sdružení OPEN HOUSE
vykonávat od roku 2007, kdy začala spolupráce s Probační mediační službou ČR v Bruntále.
Během roku 2007 zajistila organizace výkon obecně prospěšných prací jednomu
odsouzenému.
Od roku 2006 se sdružení zaměřuje i na mladistvé. Využívá speciální metodiky
probačního programu Právo pro každý den – Street Low, vytvořené organizací Partners
Czech. V Severomoravském kraji je momentálně 5 lektorů, kteří mohou aplikovat tento
program. V tomto roce prošlo úspěšně programem 6 mladistvých.
Děkujeme za spolupráci pracovníkům Probační mediační služby ČR v Bruntále.
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Projekty občanského sdružení OPEN HOUSE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Open House Bruntál
Název programu –
Moravskoslezský kraj
Poskytovatel – MPSV
Částka – 670 000,- Kč

Podpora

sociálních

služeb

s regionální/místní

působností

–

Je střešním projektem o. s. Open House, hlavní přísun financí pro činnost sociální služby
NZDM Open House Bruntál a terénní práce.
Hlavním cílem je poskytovat nízkoprahové ambulantní a terénní 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 sociálně terapeutických, klubových,
kulturních, sportovních a jiných činností.

Dětem a mládeži z města Bruntál
Program předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho
důsledků 2007
Poskytovatel – Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
Částka – 335 860,- Kč
Je volným pokračovatelem projektu Le čhavorenge bruntaliskere dromeha. Podporuje v první
řadě terénní práci s romskou mládeží a dětmi na Dlouhé ulici, doučování vybraných žáků ZŠ
na Dlouhé ulici a v druhé řadě práci s romskou mládeží na klubu Open House Bruntál. Naší
snahou bylo vytvářet podmínky pro trávení smysluplného volného času. Šetřit jejich
individuální potřeby, reagovat na vzniklé problémy, zorientovat děti a mládež v problému a
pomoci při realizaci a dalším postupu na jejich řešení.
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Informační centrum pro mládež a Volnočasový klub v otevřeném domě Open House
Bruntál a Krnov
Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta
2007 až 2010.
Poskytovatel – MŠMT
Částka – 100 000,- Kč
Informační centrum pro mládež pracuje s informacemi pro děti a mládež.
Cílová skupina

děti do 15 let
mládež ve věku do 26 let (včetně)

V prostorách informačního centra můžete v klidu, v přátelské pohodě získat
nejrůznější informace o školách, kurzech, brigádách, cestování, drogové a romské
problematice, církvích, počítačovém vybavení,…. Obsluha Vám pomůže najít pro vás
potřebné informace v písemné podobě nebo jinou formou. Mnoho klientů získává informace
telefonickou cestou nebo pomocí e-mailu.
Informace a poradenské služby jsou poskytovány zdarma. Služby kopírování, tisk,
vypalování, stahování dat dle aktuálního ceníku, připojení za dotované ceny.
Cílem projektu je nabízet zájemcům konkrétní ucelené informace pro jejich potřebu a
rozšířit nabídku informací. Projekt si klade za cíl usnadnit mladým lidem přístup k
informacím, které jsou pro ně důležité (často zásadně, neboť určují jejich budoucí životní
směr či zaměření - např. informace o možnostech vzdělávání),
Informační centrum modifikuje svou aktuální nabídku na základě požadavků své
klientely. Tato nabídka se mění v závislosti na časovém období, aktuálnosti procesů ve
společnosti, životním stylu, módě apod. Mimo takto závislých nabídek tvoří většinu
informace patřící do oblasti tzv. trvalého zájmu mládeže (volnočasové aktivity, vzdělání,
sport, práce, zdraví, ekologie, nadace a granty, …).
Volnočasový klub Open House Bruntál a Krnov ve svých prostorách zajišťuje využití
volného času, organizování a vedení volnočasových aktivit – turnaje ve fotbálku, ping pongu,
keramický a výtvarný ateliér, pracovní dílnu, skupinové hry,… Zapojit se může kdokoliv
v rámci cílové skupiny a vnitřních pravidel.

Procedurální standardy sociálních služeb pro NZDM Open House Bruntál
Program rozvoje sociálních služeb kraje
Poskytovatel – Moravskoslezský kraj
Částka – 109 600,- Kč
Projekt zajistil vytvoření metodických manuálů pro část procedurálních standardů
sociálních služeb, kterou se budou ve své práci řídit pracovníci nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež. Metodické manuály jsou nezbytnou oporou pro poskytování sociálních služeb,
vytvořením těchto materiálů zajistíme ještě lepší kvalitu poskytovaných služeb.
Cílem celého projektu je vytvořit metodické manuály, které budou sloužit k zajištění
kvalitnějších sociálních služeb, které poskytujeme a budou dostačující pro kontrolu kvality
(audit) MPSV.
Zpětnou vazbu a metodické vedení nám poskytl Roman Trčka. Děkujeme.
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Probační a resocializační program Právo na každý den v rámci výkonu
alternativních trestů mládeže Bruntálu
Program rozvoje sociálních služeb kraje
Poskytovatel – Moravskoslezský kraj
Částka – 63 300,- Kč
Realizace Probačního a resocializačního programu Právo na každý den jako výkonu
alternativních trestů mladistvých delikventů, s cílem zvýšení jejich právního vědomí, osvojení
si konkrétní právní znalosti a dovedností, vztahujících se k řešení situací běžného života (z
oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva), zvýšení odpovědnosti za
chování a za respektování práva – prevence dalšího opakování trestné činnosti, zvyšování
sociálních dovedností a zapojení do společnosti. Cílem projektu je pomoci mladým lidem,
kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby
se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit
souvislosti a dopady jejich jednání, a působit tak na jejich další uplatnění ve společnosti,
osobní a profesní rozvoj, tak i na dění v obci, a tím přispět ke snížení rizika opakování jejich
trestné
činnosti
a
k
jejich
opětovnému
začlenění
do
společnosti.
Působnost programu je celorepubliková a pokračování programu se předpokládá v dalších
letech postupně v násobné šíři v důsledku multiplikačního efektu.
Na programu spolupracovaly dvě lektorky, prostory poskytla Kofeodova škola
v Bruntále. Děkujeme za spolupráci.
Programem prošlo 6 mladistvých.

Město Bruntál
Příspěvek na provoz NZDM Open House Bruntál (147 502,-Kč)
Open House Fest - 5. ročník hudební přehlídky začínajících, místních a regionálních
kapel (5 000,-Kč)
Silážní střela – 6. ročník tradičně netradičního závodu do schodů nejvyšší budovy
v Bruntále – silo (3 000,-Kč)

Město Krnov
Open House Krnov – zajištění provozních a materiálních nákladů (17 390,-Kč)
V tomto roce jsme bohužel museli činnost NZDM Open House Krnov ekonomických důvodů
ukončit.
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Le čhavorenge bruntaliskere dromeha
Program romské integrace Bruntál, Česká republika
Poskytovatel - Partners Czech, zastupující americkou nadaci USIDE
Částka – 106 977,- Kč
Je pokračováním projektu z roku 2006. Projekt je zaměřený na terénní práci
s romskými dětmi a mládeží v ulicích města Bruntálu. Významná a velmi náročná práce
probíhala na Dlouhé ulici, místo označované za sociálně vyloučenou lokalitu s vysokou
kumulací romských rodin. Zde pravidleně probíhalo doučování vybraných žáků základních
škol- převážně z 2.ZS v Bruntále. Za konzultace třídních učitelů a odborné podpory p. Mgr.
Malé – speciální pedagožce školy. Všem zúčastněným děkujeme. Další část aktivit probíhala
jako terénní práce – být tam kde je potřeba - poskytování rady, pomoci, odborného
poradenství a jiné sociální práce, organizování volného času. Na tomto projektu se podíleli 2
pracovníci, jejichž plat byl částečně hrazený z tohoto projektem. Projekt skončil koncem
března. Děkujeme donorovi a všem zúčastněným za podporu.
Doučování na Dlouhé ulici a terénní práce byla zachována, hrazena z jiných
prostředků.

Dlouhá story aneb jak to vidím já
Působit v západní lokalitě „Dlouhá“ začal Open House v roce 2005. Za ty dva roky
došlo k postupné profesionalizaci služby, jako důsledek vývoje služby streetwork a vzdělávání
pracovníků.
Já osobně zde působím od června 2006, v tu dobu mě zaučovala Markéta Brziaková, ta mě
přivedla na Dlouhou, pomohla mi pochopit vztahy v lokalitě a díky ní jsem se dostala blíže ke
klientům.
A co nového přinesl rok 2007?
Největším posunem byla a je spolupráce se SIM Opava. Díky této organizaci se mnou
začala spolupracovat Mgr. Eva Hyrešová, tento úžasný člověk mi pomáhá s doučováním dětí
na Dlouhé ulici a zároveň mě metodicky vede. Eva mi ukázala nové metody a techniky
doučování, naučila mne využívat mnemotechnické pomůcky (kterými si děti snadněji
zapamatují probíranou látku). Ukázala mi nejrůznější didaktické hry a hlavně dokázala pro
děti doučování udělat zábavným. Dále jsme spolu kontaktovali Mgr. Malou, se kterou
konzultujeme naše doučovací postupy.
Má práce na Dlouhé ulici se ale neskládá jednou z doučovacího programu. Nabízím
klientům volnočasové aktivity (fotbal, házenou, kreslení atd.) a dále zde poskytuji sociální
služby (kontakt, pomoc, radu, informační servis.).
Přemýšlela jsem, co má práce přináší klientům na Dlouhé ulici. Myslím si, že získali
kladný vztah k doučování a ke škole, že se nebojí vyjádřit, co chtějí a částečně co by
potřebovali, zlepšili se jim komunikační dovednosti.
A co práce na Dlouhé ulici přináší mě? Hlavně jí mám moc ráda. Díky ní jsem
pochopila romskou mentalitu, pomohla mi snížit předsudky k této lokalitě.
Klienti na Dlouhé ulici jsou pro mě kvítím, které když zaléváte svojí pozorností, tak Vám
rozkvetou do nádherných květů a ty květy nejen, že jsou krásné, ale naplní vás obrovským
množstvím energie.
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Otevřeme se ještě více – rozšíření služeb pro neorganizované děti a mládež na
bruntálsku
Program VPOHO Nadace Vodafone ČR a Nadace rozvoje občanské společnosti
Poskytovatel – nadace Vodafone ČR
Částka – 156 493,- Kč
Je pokračováním z roku 2006, kdy jsme vybudovali a vybavili pracovní dílu. Dílna se
stala velmi oblíbeným místem nejen pro kluky. Projekt podporoval poskytování služeb
v NZDM a práci terénního pracovníka.

Internet pro nízkoprahy
Program VPOHO Nadace Vodafone CR a Nadace rozvoje občanské společnosti
Poskytovatel – nadace Vodafone ČR
Částka – 10 000,- Kč
Příspěvek určený na krytí nákladů spojených s internetovým
akreditovaných nizkoprahovych zařízeni u České asociace streetworker.

připojením

Turné pro nízkoprahy
Program VPOHO Nadace Vodafone CR a Nadace rozvoje občanské společnosti
Poskytovatel – nadace Vodafone ČR
Částka – 20 000,- Kč
V rámci programu VPOHO Nadace Vodafone ČR a Nadace rozvoje občanské
společnosti.
Příspěvek udílený nízkoprahovým zařízením, která se podílela na přípravě tzv. Turné pro
nízkoprahy. Z příspěvku jsme opravili podlahu v herně klubu Open House Bruntál.
Děkujeme.
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Přehled akcí v roce 2007

Únor
Valentýnský program – soutěžní odpoledne pro zamilované (nejen)
Tématický večer – alkohol – diskuze o zkušenostech a postojích klientů
Tématický večer – alkohol – obecné informace – rizika, rozdělení, závislosti, první pomoc
Tématický večer – dokument z cyklu „Ta naše povaha česká“ – vyjádření vyléčených
alkoholiků, ošetřujících lékařů a lékařů záchytné stanice + diskuze
Tématický večer - alkohol – alkoholismus – test závislosti, projevy, rizika, možnosti
Závěrečný vědomostní kviz – vše co bychom měli vědět o alkoholu
Březen
Tématický večer – drogy – diskuze o zkušenostech a postojích klientů
Darwinova Pěnkava NO. 4 – vernisáž alternativní tvorby příznivců Open House, koncert,
autorské čtení
Tématický večer – drogy – obecné informace – rozdělení, rizika, závislosti, první pomoc
Tématický večer – drogy – tvorba koláží
Tématický večer – dokument Dva na cestě – příběh muže, který po výkonu trestu odešel
dobrovolně do psychiatrické léčebny, aby se vypořádal se svou závislostí na pervitinu +
diskuze
Tématický večer – drogy – drogy a právo
Závěrečný vědomostní kviz – vše co bychom měli vědět o drogách
Duben
Tématický večer – sex – diskuze o zkušenostech a postojích klientů
Tématický večer – sex – zásady bezpečného sexu
Tématický večer – sex – tvorba koláží
Tématický večer – sex – pohlavní choroby + praktické cvičení
Beseda – AIDS – přednášel a s klienty diskutoval pan Mráček
Tématický večer – sex - těhotenství a mateřství
Závěrečný vědomostní kviz – vše co bychom měli vědět o sexu
Květen
Tématický večer – kouření – diskuze o zkušenostech a postojích klientů
Majáles – aktivní účast na akci pořádané Městem Bruntál
Tematický večer – obecné informace o kouření – rizika, závislosti
Tematický večer – shlédnutí spotů o škodlivosti kouření z www.kurakovaplice.cz +diskuze
Tematický večer – jak přestat kouřit
Závěrečný vědomostní kviz – vše co bychom měli vědět o kouření
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Červen
„Třídy v Open House“ – preventivní programy pro 8. a 9. třídy základních a 1. ročníky
středních bruntálských škol. Realizováno ve spolupráci s K – centrem Krystal a Mgr. Standou
Tomanem
Září
Veletrh zdraví a sociálních služeb – aktivní účast při presentaci poskytovatelů sociálních
služeb v Bruntále, akce určená pro veřejnost
Beatbox show – soutěž o krále beatboxu
Tématický večer – šikana
Říjen
„Vstupte prosím“ – aktivní účast při prezentaci institucí, které zajišťují služby dětem a
mládeži, akce určená pro třídy základních a středních škol v Bruntále a okolí.
Tematický večer – rasismus a předsudky
„Kdo si hraje, nezlobí“ – soutěžní odpoledne plné her
Listopad – měsíc ve znamení Karnevalu Rozmanitostí
Filmový klub – dokument „To všechno z lásky“ na téma domácího násilí + následná diskuze
Filmový klub – dokument „Dvě matky a jeden otec“ na téma sexuální orientace + následná
diskuze
Filmový klub – dokument „Soňa a její rodina“ na téma Rasa, etnický původ + následná
diskuze
Filmový klub – dokument „Jak motýl“ na téma zdravotní postižení + následná diskuze
Konference Ostrava – „Nízkoprahové kluby v praxi“ příspěvek o streetworku
Prosinec – měsíc ve znamení Vánoc
Open House Fest – přehlídka amatérských kapel
Čertůff den – Hrátky s čerty aneb možná přijde i Mikuláš
Tematický večer – alkohol aneb jak přežít Silvestra bez kocoviny
Karaoke Show – zpíváme si koledy i nekoledy
Vánoční besídka – soutěže, turnaje, diskotéka

Průběžně – turnaje ve fotbálku, ping – pongu, výtvarné večery, poslechové večery na přání,
taneční a hudební večery, diskotéky, pracovní dílny – to vše klienti spolupořádají.
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Napsali o nás ….

10.4.2007 – Bruntálský Region - Pomáhají s prospěchem
26.7.2007 – Moravskoslezský deník – Bruntálský Open House pomáhá i v létě
15.9. 2007 – Moravskoslezský deník – Nízkoprahový klub Open House oslaví narozeniny
„ Ptáme se klientů na jejich potřeby, známe jejich problémy a trápení, zajímají nás jako lidé.
Podstatou naší práce je velmi progresivní úroveň komunikace s našimi klienty. Pochopili a uvěřili
jsme, že důvěra této mládeže se dá získat a to je pravou podstatou našeho úspěchu.“ Vysvětlila
Markéta Brziaková s Open House. (výňatek z článku)
18.9.2007 – Bruntálský Region – Open House oslaví své narozeniny velkolepě
19.9.2007 – Moravskoslezský deník - Písničkář podpoří Open House
Známý písničkář Pepa Nos vystoupí zítra od 19 hodin na benefičním koncertě v Městském divadle
v Bruntále. Představení připravilo především pro své přátele a příznivce občanské sdružení Open
House.(výňatek z článku)
21.9. 2007 – Moravskoslezský deník – Garantem oslav je Jindřich Štreit
Oslavy 5. výročí založení klubu Open House pokračují. Garantem oslav je známý fotograf Jindřich
Štreit, který vystaví v Open Housu své fotografie.“ Klub patří k nízkoprahovým zařízením pro děti a
mládež od 12 – 20 let. Je chráněným místem, kde mohou děti a mládež najít odbornou pomoc i zábavu
a prostor pro vlastní aktivity.“, řekla Markéta Brziaková z Open House. (výňatek z článku)
26.9.2007 – Moravskoslezský deník – Open House slavil narozeniny
Představitelé města Bruntálu, místostarosta Stanislav Navrátil a zastupitel senátor Jiří Žák se
zúčastnili oslav 5. výročí založení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Open House Bruntál.
(výňatek z článku)
26.9. 2007 – Náš Domov – Doučování dětí v Dlouhé ulici
2. 10. 2008 – Bruntálský Region – Romskému chlapci pomohla streetworkerka
Mezi děti, které postoupili ve škole do dalšího ročníku je i třeťák M. z bruntálské Dlouhé ulice. Bez
pomoci odborníků z nízkoprahového zařízení Open House by ale musel třetí ročník opakovat „
Chodila jsem vlastně celé prázdniny na Dlouhou ulici za dvěma romskými kluky a připravovala je na
reparát z českého jazyka. Úspěch byl ale jenom poloviční.. Mladší L., měl bohužel neuspěl a bude
muset druhou třídu opakovat. V druhém případě se to rozhodně nedalo stihnout. L. měl opravdu velké
nedostatky jak v psaní, tak ve čtení.“ Řekla streetworkerka Open House Veronika Majerová. Škola
chlapcům stanovila výseč toho, co se musí o prázdninách k reparátu a postupu do dalšího ročníku
naučit.Škola ale o prázdninách nefunguje. Rodiče se cítili bezradní a obrátili se z žádostí o pomoc na
pracovnici Open House. (výňatek z článku)
2. 10. 2007 – Bruntálský Region – Zdolají nejvyšší budovu města
13.11. 2008 – Bruntálský Region – Karneval Rozmanitostí
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„ V rámci karnevalu budeme zájemcům promítat dokumentární filmy na témata domácí násilí,
sexuální orientace, etnický původ a zdravotní postižení. Po filmu bude následovat diskuze na dané
téma“, řekla Markéta Brziaková z Open House Bruntál. „ V diskuzi by s lidé měli podělit s ostatními o
své zkušenosti, názory a postoje k danému tématu. Cílem je pak odstranit předsudky dosud
tabuizovaných oblastí lidského života.“ Dodala Brziaková.(výňatek z článku)
20.11. 2007 – Bruntálský Region – Karneval rozmanitostí v klubu Open House
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Bylo publikováno…..

Já a motivační rozhovory
Výňatek z článku, který byl uveřejněn na oborovém portále České asociace streetwork
Autor: Markéta Brziaková
Publikováno: květen 2007, www.streetwork.cz

Dnes, s odstupem času mohu říci, že se díky výcviku motivačních rozhovorů určitě
zvýšila má odbornost a kompetentnost, kterou velmi dobře využívám při poskytování
některých sociálních služeb, zejména při případové práci, jejíž smyslem je práce na osobních
cílech klientů a individuálním plánování. Úspěšnost mé práce se výrazně zvýšila a já to
přikládám právě faktu, že jsem absolvovala výcvik motivačních rozhovorů. Domnívám se, že
je velká výhoda, když pracovník NZDM ovládá a aktivně využívá techniky motivačních
rozhovorů při kontaktní práci. Samozřejmě s lehkostí a přirozeností sobě vlastní. (což teda ne
vždy jde hned). Techniky a principy motivačních rozhovorů se dají využívat i jednotlivě, což
považuji za obrovskou výhodu- např. pokládání otevřených otázek, je už běžnou součástí
mých rozhovorů s klienty (zpočátku si museli připadat jako u výslechu, ještě že jsem měla
štěstí na tolerantní a také většinou hovorné klienty, kteří mi to usnadňovali, když ale přišel
klient, který odpovídal ano, ne, zdál se mi podivný, považovala sem ho za těžký případ ne- li
pro supervizi a vůbec mě nedošlo, že mu tipem svých otázek nedávám prostor k rozhovorumáš se dnes dobře?-nee, naštvali tě ve škole?- nee, tak doma?- nee, no tvořila jsem spoustu
hypotéz a třeba sem si nevšimla, že je klient dávno pryč, zkrátka míjeli jsme se.)
Jsem vděčná, že mě motivační rozhovory potkali v počátku mé profesní kariéry. Lépe
jsem se tak zorientovala v mapě, která má mnoho cest. Všechny ty cesty mají společný cíl.
Kontakt a vztah s klientem, který má ke mně důvěru. Který se mnou sdílí bolest i radost. Já
naopak klienta respektuji jako osobnost a partnera, který mi má také co nabídnout. Není to
vždy snadné.Já už, díky výcviku, nemusím dlouho bloudit, složitě se vracet a začínat znovu.
Mám se jěště hodně co učit, musím ujít ještě ohromný kus cesty, vím ale, že jsem nabrala
správný směr a nesejdu už z cesty. A tak, se mi za tím cílem, kráčí mnohem líp.

Pokud si chcete přečíst celý článek, je možné jej vyhledat v archivu na adrese
www.streetwork.cz, do vyhledavače zadejte Markéta Brziaková.
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Organizační struktura NZDM Open House Bruntál

Valná hromada sdružení

Výbor sdružení

Koordinátor nízkoprahového zařízení
(statutární zástupce)

Vedoucí sociálních služeb

kontaktní
pracovník

Streetworker

Valná hromada – setkává se dle stanov sdružení.
Výbor sdružení – setkává se dle stanov sdružení, projednává a rozhoduje o všech závažních
záležitostech sdružení.
Koordinátor – řídí, kontroluje a metodicky vede pracovní tým, organizuje chod provozu
zařízení, zajišťuje fundrising, PR, vede dohled obecně prospěšných prací a spolupracuje s
probační a mediační službou, jedná s orgány veřejné správy, je mezičlánkem zprostředkování
návazné pomoci pro klienty, pracuje přímo s klienty v rámci sociální práce. Koordinátor se
účastní pravidelných porad, svolává supervize, komunikuje a radí se s vedoucím sociálních
služeb.
Vedoucí sociálních služeb - zajišťuje sociální práci, dohlíží na kvalitu poskytovaných
sociálních služeb, zajišťuje sociální agendu, aktivně spolupracuje s koordinátorem NZDM a
účastní se metodického a koncepčního vedení týmu. Je mezičlánkem zprostředkování návazné
pomoci pro klienty. Komunikuje s koordinátorem, kontroluje streetworkera a terénního
pracovníka. Pravidelně se účastní supervizí, intervizí a pravidelných porad týmu. Zajišťuje
plynulý chod služby v zařízení.
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Terénní pracovník, streetworker - má zkušenosti v oblasti sociální práce, sociálně
pedagogické práce a schopnost přirozené, autentické komunikace s dětmi a mladými lidmi
z romských rodin. Zajišťuje s nimi přímou kontaktní práci jak v zařízení, tak v lokalitě ulice
Dlouhá. Organizuje volnočasové aktivity. Zajišťuje plynulý chod služby v zařízení.
Pravidelně se účastní supervizí, intervizí a pravidelných porad týmu. Komunikuje s vedoucí
sociálních služeb a koordinátorem.
Kontaktní pracovník - vede hudební kroužek s romskými dětmi. Má zkušenosti v oblasti
sociální práce a schopnost přirozené, autentické komunikace s dětmi a mladými lidmi
ohroženými sociálně patologickými jevy. Zajišťuje přímou práci s klienty v zařízení a podílejí
se na chodu zařízení. Organizuje volnočasové aktivity. Zajišťuje plynulý chod služby
v zařízení. Pravidelně se účastní supervizí, intervizí a pravidelných porad týmu. Komunikuje
s vedoucí sociálních služeb a koordinátorem.

Profily zaměstnanců

Romana Daněčková
Pracovní pozice: koordinátorka
Délka praxe: 6 let
Vzděláni: středoškolské, nyní studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné
kultury, 3. ročník Management sportu a trenérství
Kurzy: Motivační rozhovory s klientem (Basic, Fokus,Special), Intervizní seminář – Vztah
s klientem; Fundraising v neziskových organizacích; Systematická práce s mládeží ve
výchovných situacích; Řešení konfliktů; Multikulturní výchova; Efektivní komunikace;
Týmová práce a supervize – Jak předcházet vyhoření; Certifikát auditora zavádění standardů
kvality sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro Českou asociaci streetworker;
Lektor probačního programu „Právo pro každý den“; akreditovaný 200 hodinový kurz
„Nízkoprahové služby v praxi“
Další: Trenér běžeckého lyžování II. tř.; Trenér plavání III. tř.; Sportovní a rekondiční
masáže
Zájmy a koníčky: sport všeho druhu, příroda, zvířata, lidi, četba, cestování
Motto: „Život je výzva!“
Markéta Brziaková
Pracovní pozice: vedoucí sociálních služeb
Délka praxe: 2,5 roku

Vzdělání: středoškolské, v současnosti studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
v Ostravě, 1. ročník kombinovaného studia, obor poradenství v sociální práci
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Kurzy: akreditovaný 200 hodinový kurz „Nízkoprahové služby v praxi“
Krizová intervence I., II.; Motivační rozhovory I., II., III.; Agresivní klient; Výcvik
psychosociálních dovedností v poradenském procesu; První pomoc
Zájmy a koníčky: divadlo, muzika, vzdělávání, psýché, příroda
Motto: „Předstíraná dobrota odpuzuje více než otevřená zloba a krása je už po třech dnech
stejně nudná, jako ctnost.“
Michal Holubec
Pracovní pozice: kontaktní pracovník
Délka praxe: 1,5 roku
Vzdělání: střední odborné učiliště, v současnosti nástavbové studium,
Kurzy: akreditovaný 200 hodinový kurz „Základy nízkoprahových služeb“,
Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu, První pomoc
Zájmy a koníčky: hraní na basu, turistika, cestování, nanotechnologie, historie,
numismatika, filatelistka, vesmír – nesmír
Motto: „Jeden za pěšky, druhý za auto.“
Veronika Majerová
Pracovní pozice: streetworker, kontaktní pracovník
Délka praxe: 2 roky
Vzdělání: středoškolské, nedokončené vzdělání vysokoškolské obor Historie – muzeologie
na Slezské univerzitě v Opavě
Další kurzy: akreditovaný 200 hodinový kurz „Základy nízkoprahových služeb“;
Krizová intervence I.; Motivační rozhovory I., II., III.; Arteterapie
Koníčky: četba a zkoušení nových výtvarných technik
Aleš Joahcymstál
Pracovní pozice: pracovník ICM
Délka praxe: 3 měsíce
Vzdělání: středoškolské
Koníčky: programování webovek, hudba, numismatika, filatelie

25

Vzdělávání, školení a kurzy zaměstnanců NZDM Open House

Markéta Brziaková
Nízkoprahové služby v praxi – únor – červen 2007, 200 hodin - Česká asociace
streetwork, akreditovaný u MPSV
Motivační rozhovory Speciál – duben 2007, 20 hodin, Slezská Diakonie
Krizová intervence v praxi – listopad 2007, 20 hodin - Podané ruce
Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu – listopad 2007, 20
hodin -Podané ruce
Kurz první pomoci a právní minimum – prosinec 2007, 20 hodin - NZDM ON Line
Karviná

Michal Holubec
Kurz základy nízkoprahových služeb – březen – říjen 2007, 200 hodin - Česká
asociace streetwork, akreditovaný u MPSV
Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu – listopad 2007, 20
hodin -Podané ruce
Kurz první pomoci a právní minimum – prosinec 2007, 20 hodin - NZDM ON Line
Karviná
Therne Tchave – únor 2007 – dosud

Veronika Majerová
Kurz základy nízkoprahových služeb – prosinec 2006 – květen 2007, 200 hodin Česká asociace streetwork, akreditovaný u MPSV
Motivační rozhovory Speciál – duben 2007, 20 hodin , Slezská Diakonie
Therne Tchave – leden 2007 – dosud

Romana Daněčková
Nízkoprahové služby v praxi – únor – červen 2007, 200 hodin - Česká asociace
streetwork, akreditovaný u MPSV
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Členská základna občanského sdružení OPEN HOUSE

Předseda výboru, člen výboru

Romana Daněčková

Jednatel výboru, člen výboru

Mgr. Libor Vrba

Člen výboru

Vít Hrabáček

Člen občanského sdružení

Mrg. Marcela Kročilová

Člen občanského sdružení

Milan Kročil

Člen občanského sdružení

Kateřina Hrbáčová

Člen občanského sdružení

Bc. Adéla Misařová

Revizor

Mgr. Stanislav Toman
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NZDM Open House Bruntál spolupracuje
PPP Bruntál, o. s. Citadela – spolupráce s metodikem prevence Standou Tomanem, otázky sociálně patologických jevů, spolupráce v oblasti preventivních programů na školách a
v Open House.
Kontakt:
554 717 737
MěÚ Bruntál – sociální odbor – SPOD a kurátor pro mládež – oboustranné
zprostředkování návazné pomoci klientům.
Kontakt :
Mgr. Ivana Májková 554 706 153
MěÚ Bruntál – sociální odbor – prevence kriminality – spolupráce v záležitostech
primární, sekundární a terciální prevence
Kontakt:
Radim Rajl
554 706 227
MěÚ Bruntál – sociální odbor – komunitní plánování – aktivní účast v pracovních
skupinách
Děti, mládež, rodina a Menšiny, ovlivňování sociální politiky v městě Bruntál
Kontakt:
Renata Rychlíková 554 706 134
MěÚ Bruntál – rómský poradce, odborné poradenství v oblasti národnostních menšin
Kontakt:

Jozef Baláž

554 711 676

MěÚ Bruntál – odbor kancelář tajemníka – terénní pracovník, spolupráce v oblasti
terénní práce ve vyloučené lokalitě Dlouhá ulice.
Kontakt:
Miluše Polášková
554 706 223, 739 933 415
MěÚ Bruntál PMS – aktivní spolupráce na probačních programech výkonu alternativních
trestů mladistvých
Kontakt:

554 706 128

K – centrum Krystal Krnov – spolupráce v oblasti primární prevence, organizace
přednášek, návazná péče
Kontakt:

554 620 177

Základní, střední a střední odborné učiliště v Bruntále a okolí, spolupráce
s výchovnými poradci a metodiky prevence, přednášky, besedy, skupinové případové práce
ve třídách. Kontakty v počítačové databázi.
DDM Bruntál – materiální a organizační výpomoc
Kontakt:

David Klaus, ředitel 737 286 394

Ostatní poskytovatelé sociálních služeb v Bruntále a okolí.
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Výsledky hospodaření v roce 2007
Výnosy
MPSV
MŠMT
Moravskoslezský kraj
Město Bruntál
Město Krnov
Partners Czech
Nadace Vodafone
Vlastní zisk – spojené s projekty
Přijaté úroky
Dary - sponsoři
Tržba z čajovny
Tržba – půjčovna sport. materiálu
Tržba - výlep plakátů
Členské příspěvky
Celkem

1 005 860, 00 Kč
100 000, 00 Kč
172 900, 00 Kč
155 502, 00 Kč
17 390, 00 Kč
106 477, 00 Kč
186 493, 00 Kč
63 000,. 00 Kč
1 465, 76 Kč
22 000, 00 Kč
5 619, 00 Kč
1 500, 00 Kč
17 188, 00 Kč
350, 00 Kč
1 855 744, 76 Kč

Náklady
Mzdové náklady HM
Odvody (zdrav. a soc.)
Kooperativa
DPP
Potraviny
Kancelářské potřeby
Vybavení DDHM
Spotřeba materiálu
Knihy, DVD, CD atd.
Energie
Prodané zboží – hospodářská činnost
Opravy a udržování
Hovorné
Internetové spojení
Cestovné
Nájemné
Poštovné
Ekonomické služby
Školení
Ostatní služby - hlavní
Ostatní služby – svoz odpadu
Ostatní služby - předplatné
Ostatní služby - kopírování
Ostatní služby - doména
Propagace
Poplatky bance

790 333, 00 Kč
276 291, 00 Kč
3 521, 00 Kč
102 262, 00 Kč
16 239,50 Kč
32 576, 50 Kč
120 523, 50 Kč
37 849, 00 Kč
5 629, 50 Kč
81 549, 99 Kč
19 223, 00 Kč
28 147, 50 Kč
63 884, 00 Kč
23 800, 00 Kč
34 951, 00 Kč
3 831, 00 Kč
2 810, 00 Kč
100 600, 00 Kč
19 860, 00 Kč
66 804, 00 Kč
2 284, 00 Kč
4 500, 50 Kč
5 284, 00 Kč
1 428, 00 Kč
6 468, 00 Kč
3 029, 00 Kč
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Kolky
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Penále a pokuty
Pojištění SPOD
Poskytnuté příspěvky
Celkem

250, 00 Kč
212, 00 Kč
0, 20 Kč
5 538, 00 Kč
1 829, 00 Kč
6 500, 00 Kč
1 868 009, 29 Kč

Hospodářský výsledek:

- 12 264,53,- Kč

Partneři a sponzoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství
Moravskoslezský kraj
Město Bruntál
Město Krnov
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Vodafone Česká republika
Partners Czech
USAID
ČSOB
Alfa Plastik a. s.
OSRAM
Petr Czash
p. Gromnica
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Poděkování naším dalším parterům za podporu a pomoc

Liborovi Vrbovi za práci a pomoc všeho druhu
Evě Kadlecové za vedení účetnictví
Evě Růžičkové za vedení mzdového účetnictví
Lukáši Carlosovi Hrubému za supervizi
Standovi Tomanovi za spolupráci na preventivních programech
Romanovi Trčkovi za metodické vedení při vytváření standardů
Ladislavu Olejníčkovi
Pracovníkům NZDM Open House Bruntál
Členům základny občanského sdružení OPEN HOUSE
Kolegům a přátelům z pracovní skupiny NZDM Moravskoslezského kraje
Městu Bruntál za finanční podporu a spolupráci
Pracovníkům Probační mediační služby Bruntál za spolupráci na výkonu alternativních trestů
Mgr. Miroslavu Hájkovi za oborovou podporu
Odboru SPOD a kurátorce pro mládež v Bruntále za spolupráci
Sociální odbor – prevence kriminality – Radimovi Railovi
Sociální odbor – komunitní plánování - Renátce Rychlíkové
Josefu Balážovi – romský poradce
PPP Bruntál, o. s. Citadela – metodická a odborná podpora
K – centrum Krystal Krnov - spolupráci v oblaci primární prevence, organizování přednášek
Pracovišti IPPP ČR Středisko integrace menšin Opava (SIM Opava)
Kofeodova škola – poskytnutí prostor pro lektorován probačního programu
O. s. NEOR za spolupráci

Také velký dík dobrovolníkům, našim rodinám, příbuzným, kamarádům a dalším
příznivcům za vaši snahu, podporu, trpělivost, oddanost, dobrou náladu,
povzbuzení a vtip.
Díky Vám všem!
☺
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Kontakt

OPEN HOUSE
706 45 671
VS/1-1/45368/00-R, 30.11.2000
právnická osoba, občanské sdružení
tř. Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál
554 713 716
172 657 690 / 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

32

