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Úvodní slovo
Dobrý den,
uplynul další rok a my se opět setkáváme na této stránce a mezi ostatními
řádky o činnostech naší již společnosti OPEN HOUSE o.p.s.
Od 5. 2. 2014 neseme tento nový kabát právní formy, historie nám zůstává.
Rok 2014 byl plný nových možností pro rozvoj společnosti, služeb i dalších
projektů. Povedlo se nám rozšířit pracovní tým o skvělé a kvalitní pracovníky,
přinášíme službu pro drogově závislé do města Kravaře, certifikujeme obecnou
primární prevenci pod projektovým názvem PVC OH 5P.
Celý rok byl velmi náročný, ale zato plodný, poučný, nechával spoustu prostoru
pro osobní i profesní rozvoj všech zainteresovaných pracovníků společnosti.
Další prostor pro své vyjádření nechávám letitému pracovníkovi, aby zde vystihl
své pocity, postřehy a pohled na rok 2014....
Bc. Romana Daněčková, ředitelka

Vážení čtenáři,
doba je těhotná událostmi a každá vteřina rodí stále nové a nové osudy, které
pak neodvratně spějí ke svému naplnění. V oboru závislostí na drogách jsem
začínal v roce 1999, kdy jsme společně se Standou Tomanem a Tomášem
Luczewským zakládali krnovské K- centrum. Bylo to období nadšených
počátků, budování a hledání správných cest, zároveň také období omylů, chyb
a ponaučení. Naše cesty se později na několik let profesně rozešly, abychom
se znovu potkali. V roce 2009 jsem dostal druhou šanci dělat to, co mě již dříve
tolik zaujalo. Pod křídly OPEN HOUSE jsem si postupně prošel terénní prací s
neorganizovanou mládeží, prací na NZDM i v lokalitě Dlouhé ulice, abych
znovu zakotvil ve službách drogové prevence, kde se cítím zdaleka nejlépe.

Práci s uživateli drog vnímám jako jedinečnou, potřebnou a je pro mě výsadou.
A paradoxně ji mám čím dál raději. Uvědomuji si, že to není práce, kterou by
mohl dělat každý. Je těžké rozumět životu uživatelů návykových látek – jejich
pocitům, prožitkům, stavům a hodnotám. Zvláště pokud vy sami drogy
neužíváte. A přesto. Naše práce se nám daří. V této podivně rychlé a
počítačově chladné době informační obezity dokážeme s lidmi navazovat
kontakty, s empatií sdílet jejich životní osudy a pomáhat jim minimalizovat
dopady jejich rizikového chování. Mnohdy jsou nám odměnou upřímné úsměvy
klientů, vlídná slova poděkování a uznání. Vzácné perly, pro které se v
současném světě musíme potápět čím dál hlouběji do lidských duší. Přidanou
hodnotou je morální výplata k běžné finanční odměně za práci. Své poslání se
snažíme dělat profesionálně a co nejlépe. Neustále pracujeme na zlepšeních v
rámci nejnovějších trendů, vzdělávání a příkladů dobré praxe.
Zůstáváme však především lidmi. Protože já věřím v člověka. V ryzí živočišné
lidství. V lidskou dobrotu, sounáležitost. V přátelství, lásku, pokoru a solidaritu.
V hodnoty, které jsou se jménem OPEN HOUSE tak úzce propleteny a spjaty
po celou dobu jeho existence.
Novinky a hodnocení jednotlivých programů můžete odhalit na dalších stranách
této výroční zprávy. Možnost napsat letošní úvod vnímám jako záležitost cti a
ocenění své práce. A chtěl bych poděkovat všem svým vzácným
spolupracovníkům – vedení organizace za možnosti a vstřícný přístup, kolegyni
Veronice za ten rok dosavadní plodné spolupráce, lidem z NZDM za kolegialitu
a mnohé společné akce, Standovi Tomanovi za nevysychající studnu inspirace.
Všem, kteří nás podporují, supervidují, kontrolují a s pomocí zpětné vazby
posunují o kus dále.
Jiří Vlček, terénní pracovník SDP Bruntál a Vrbno pod Pradědem
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Údaje o organizaci
do 5. 2. 2014
Název organizace:
Právní forma:
Sídlo organizace:
IČ:
Registrace u MV ČR:
Bankovní spojení:
Webové stránky:
Email:
Statutární zástupce:

OPEN HOUSE
občanské sdružení
Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01
706 45 671
VS/1-1/45368/00-R, 30. 11. 2000
172657690/0300
www.openhousebruntal.cz
openhouse@seznam.cz
Bc. Romana Danečková

ČLENOVÉ VALNÉ HROMADY:
Bc. Romana Danečková • člen výboru, předseda sdružení
Mgr. Libor Vrba • člen výboru, jednatel společnosti
Mgr. Marcela Kročilová • člen výboru
Vít Hrabáček • člen občanského sdružení
Mgr. Stanislav Toman • člen občanského sdružení
Kateřina Olejníčková • člen občanského sdružení, revizor
Bc. Adéla Češková • člen občanského sdružení
Michaela Stiskalová • člen občanského sdružení

Údaje o společnosti po
transformaci
Název organizace:
Právní forma:
Sídlo organizace:
IČ:
Registrace u MV ČR:
Bankovní spojení:
Webové stránky:
Email:
Ředitelka společnosti:

OPEN HOUSE o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01
706 45 671
k 5. 2 .2014 zápis u KS v Ostravě:
O 1271
172657690/0300
www.openhousebruntal.cz
openhouse@seznam.cz
Bc. Romana Danečková

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY:
Mgr. Marcela Kročilová
Mgr. Libor Vrba
Kateřina Havlíčková
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY:
Mgr. Stanislav Toman
Kateřina Olejníčková
Michaela Stiskalová

Historie
2000

Založení občanského sdružení OPEN HOUSE

2001

Příprava na otevření NZDM – finance získané od MV ČR

2002

18. 1. otevřeno NZDM Open House Bruntál

2003

Organizace rozšiřuje svou činnost – zřizuje
arteterapeutické programy, psychologická poradna

2004

Organizace zřizuje domácí dílnu, stává se spoluzakladatelem pracovní
skupiny pro NZDM a rozjíždí projekt na Dlouhé ulici s občanským
sdružením Liga za lidská práva a práva dětí

2005

Organizace začíná provozovat terénní programy a zřizují ICM

2006

Zahajuje svou činnost v Krnově – provozuje streetwork a následně i
NZDM

2007

Dochází k novelizaci zákona a tak organizace rozděluje služby a
z důvodu nedostatku financí přestává provozovat NZDM v Krnově

2008

Organizace realizuje preventivní programy na školách

2009

Organizaci se podařilo zajistit finanční stabilizaci na 3 roky (rozšiřování
týmu, apod.)

2010

Organizace rozšiřuje svou působnost do Opavy a také začíná pracovat
s novou cílovou skupinou – osoby ohroženými závislostí

2011

Stabilizace poskytovaných služeb a klientely, stabilizace pracovního
týmu

2012

Finanční nejistota, snižování úvazku, propouštění pracovníků, přesto
všechny služby zachovány

2013

Díky novým IP nastává určitá finanční jistota, rozšiřujeme pracovní tým,
zahajujeme činnost terénního programu pro uživatele drog v Kravařích.

2014

Právě čtete 

se

zkušebna,

Organizační schéma
společnosti

Další
projekty

OPEN HOUSE o.p.s.

Sociální dlužby
NZDM OPEN
HOUSE

OPEN
STREET

(8846615)

(5923005)

NZDM OPEN
HOUSE Bruntál

OPEN
STREET
Dlouhá

Zažízení odborného poradenství pro děti, §40, z.
359
NZDM OPEN HOUSE Bruntál

OPEN
STREET
Bruntál

OPEN
STREET
Opava

PVC OH
5P
SDP OPEN
HOUSE
(5144453)

SDP
Bruntál

SDP Vrbno
pod
Pradědem

SDP
Kravaře

ICM
Bruntál

Společnost v roce 2014
Z kraje roku oblékáme nový kabát právnické osoby - obecně prospěšná
společnost, rok finanční jistoty, která se až neúměrně odráží na zvýšení objemu
práce. Na půl roku stěhujeme letité zázemí nízkoprahového klubu a mezitím
město z investičního projektu proměňuje naše pracoviště v důstojné místo pro
práci s lidmi :) Děkujeme.
Na konci roku zahajujeme projektovou realizaci adiktologické poradny.
Úspěšně certifikujeme všeobecně primární prevenci na školách pod projektem
PVC OH 5P.

Plány v roce 2015
Plán na rok 2015 je zajištění finančních prostředků z nových projektových
možností na další období.
Do konce roku udržet stav základního týmu v přímé práci.
Chystáme se na první účetní audit. Uspořádáme pro Vás DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ v zrekonstruovaných prostorách, a malou oslavu 15. narozenin naší
společnosti :)

Programy společnosti
NZDM OPEN HOUSE Bruntál (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Působnost:
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:

město Bruntál
8846615
Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01

Poslání služby:
NZDM OPEN HOUSE Bruntál pomáhá lidem ve věku 12 – 26 let z Bruntálska
řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve, bez rozdílu v barvě pleti, vyznání,
myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu.
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 12-26 let, které se můžou nacházet v nepříznivé životní
situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný
životní styl.
Statistické údaje poskytnutých
služeb za rok 2014:
Počet kontaktů:
4728
Počet kontaktní práce: 4793
Počet intervencí:
2368
Počet klientů:
105
Počet otevíracích dní: 202

Shrnutí za rok 2014:
Rok 2014 byl pro NZDM rokem stěhování. Z počátku roku jsme s klienty
fungovali v náhradních prostorách na ulici Jana Žižky v Bruntále, kde jsme
strávili i léto. Přes to, že jsme neměli takový prostor jako dříve, podařilo se nám
udržet vztahy s klienty, kteří s námi přečkali tento čas s úsměvem. Během roku
jsme realizovali opět spoustu akcí, výletů a soutěží a v září jsme se
přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor na ulici Dr. E. Beneše. Tímto

bychom chtěli ještě jednou poděkovat za krásné prostředí pro poskytování
našich služeb.
V důsledku rekonstrukce jsme mohli rozšířit nabídku poskytovaných služeb,
více se zaměřujeme na podporu aktivit směřujících k začlenění na trh práce a i
volnočasové aktivity se obohatily o hudební zkušebnu a sportovní kroužek. V
závěru roku se již naše cílová skupina adaptovala do nového prostředí a těšíme
se na spolupráci v roce dalším.
Cíle stanovené na rok 2015:
 Udržet stávající počet klientů i pracovníků.
 Realizovat akce směrem ke klientům: Prázdninové proměny.
 Udržet hodnocení kvality a dále na kvalitě pracovat – dokončit revizi
metodických materiálů.
 Realizovat Den otevřených dveří.

Co pro tebe klub znamená????
„Baví mě to tady“
„Pracovnice jsou fajn“
„Pomůžou mi“
„Mám tady kamarády“
„Řešení problémů“

Proč tu chodíš????
„Mám to tady rád“
„Chci se s Vámi tady bavit“
„Zahrát si na kytaru“
„Pomůžou mi tady, když se něco děje“

OPEN STREET Dlouhá (Terénní forma NZDM)

Působnost:
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:

město Bruntál – Dlouhá ulice
8846615
Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01

Poslání služby:
OPEN STREET Dlouhá pomáhá lidem ve věku 6 – 26 let z Dlouhé ulice v
Bruntále řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve. Poskytuje doučování a
pomáhá s přípravou do školy. To vše bez rozdílu v barvě pleti, vyznání,
myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu.
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 6 – 26 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě tzv.
„Západní lokalitě“ na ulici Dlouhá a v jejím bezprostředním okolí v Bruntále,
kteří se nacházejí, nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci.
Statistické údaje poskytnutých
služeb za rok 2014:
Počet kontaktů:
2246
Počet kontaktní práce: 2786
Počet intervencí:
434
Počet klientů:
73
Počet otevíracích dní: 170

Shrnutí za rok 2014:
V roce 2014 poskytovali službu kolegové pracující terénní formou, kteří se
stabilně zapojili do akcí uskutečněných v lokalitě. Pravidelně byla realizována
asistence s přípravou do školy, doučovací, volnočasové, vzdělávací a
preventivní aktivity, byly zde realizovány projekty: „Kdo šetří má za tři“
financovaného z prostředků Moravskoslezského kraje a „Ne“ Dlouhou cestou
ke škole“ financován z nadačního fondu Albert. Rádi bychom poděkovali
klientům, jejich rodičům a příbuzným za spolupráci a také organizacím a
osobám, se kterými se snažíme vždy odvést dobrou práci.

Cíle stanovené na rok 2015:
 Udržet stávající počet klientů i pracovníků.
 Realizovat činnosti směrem ke klientům: doučovací, vzdělávací preventivní
a volnočasové aktivity.
 Udržet zázemí bytu pro aktivity s klienty.
 Nadále rozvíjet spolupráci se subjekty působícími v lokalitě.

OPEN STREET Bruntál (Terénní program)
Působnost:
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:

město Bruntál
59223005
Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01

Poslání služby:
OPEN STREET Bruntál pomáhá lidem ve věku 12 – 26 let z Bruntálska řešit
problémy, nudu a to, co je v životě štve, bez rozdílu v barvě pleti, vyznání,
myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu.
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 12-26 let, které se můžou nacházet v nepříznivé životní
situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný
životní styl.
Statistické údaje poskytnutých
služeb za rok 2014:
Počet kontaktů:
1589
Počet kontaktní práce: 1656
Počet intervencí:
431
Počet klientů:
74
Počet otevíracích dní: 201

Shrnutí za rok 2014:
V roce 2014 působili terénní pracovníci opět v Bruntálských ulicích a navazovali
nové kontakty s klienty, kteří se pohybovali na veřejných prostranstvích. S
klienty se pracovalo zejména formou reakcí na situaci tady a teď a také formou
preventivních programů. Z probíraných témat se řešily nejčastěji: drogy,
alkohol, pohlavní choroby a bezpečný sex, dluhy a finance. Tato témata jsou
každoročně využívána v nejvyšší míře. Dále se podařilo ve spolupráci se
střediskem volného času realizovat akci na skateparku a již nyní se těšíme na
rok 2015, na který jsou naplánovány akce další.

Cíle stanovené na rok 2015:
 Realizovat na ploše skate parku sportovní akce pro veřejnost.
 Udržet kontakt se stávajícími klienty a navázat vztahy nové.
 Stabilizovat tým pracovníků.

Pořádané akce v
NZDM a TP
OPEN HOUSE o.p.s.
Prázdninové proměny
Výjezdová akce pro děti a mládež, které se potýkají
s pasivním trávením volného času, nebo jsou ohroženy
sociálním vyloučením, či jsou v péči SPOD.
Akce byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a probíhala ve dvou termínech o velkých prázdninách roku
2014

Kdo šetří, má za tři
Akce na podporu zvýšení finanční gramotnosti a schopnosti
nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí u dětí a mládeže.
Byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a
probíhala na podzim roku 2014.
Spolupodíleli jsme se na akcích:
Veletrh zdraví a sociálních služeb – akce je určená široké veřejnosti jako
prostředek pro seznámení se s různými službami, které mohou ve svém městě
využít.
Vstupte prosím – akce slouží mladým lidem a školám, jako atraktivní možnost
seznámit se s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a jejich nabídkou
činností.

SDP OPEN HOUSE (Služby drogové prevence)
Působnost:
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:

Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Kravaře, Opava
5144453
Zahradní 1, Bruntál

Poslání služby:
Posláním terénního programu SDP OPEN HOUSE je vyhledávat a kontaktovat
populaci uživatelů návykových látek a motivovat je ke změně životního stylu
směrem k větší odpovědnosti za své chování, tj. minimalizace zdravotních a
sociálních poškození spojených s užíváním návykových látek, abstinence od
návykových látek jako další varianta budoucího života. Terénní pracovníci
poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství s cílem zlepšit
sociální a zdravotní situaci uživatelů drog a motivují uživatele drog k pozitivní
změně v chování a k léčbě závislosti.
Cílová skupina:
Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, věk 15 – 64 let. Jedná se o
uživatele návykových látek včetně alkoholu, experimentátory s návykovými
látkami, osoby závislé na návykových látkách a osoby blízké těmto osobám.

Statistické údaje poskytnutých
služeb za rok 2014 (Bruntál, Vrbno p. P., Kravaře, Opava):
Počet kontaktů:
Počet intervencí:
Počet klientů:
Počet výměn IM:
Počet přijatých IS:
Počet vydaných IS:

1236/ 267/ 122/ 83
434/ 91/ 70/ 13
59/ 18/ 9/ 50
291/ 155/ 21/ 11
8844/ 2991/ 311/ 200
8829/ 2788/ 350/ 250

Shrnutí za rok 2014:
V Bruntále….
V letošním roce jsme potvrdili svou pozici poskytovatele terénních programů
pro uživatele návykových látek v Bruntále. Od května 2014 jsme vstoupili do
Individuálního projektu města Bruntál, služby ve městě poskytujeme 4x týdně (v
pracovní dny kromě středy). Rozšířili jsme tým o 0,5 úvazku Sociální
pracovnice, kterou se stala Mgr. Veronika Reed.
Během roku byly službou zaznamenány pouze dva případy nálezu odhozených
IS. Daří se nám tak aktivním přístupem chránit většinou společnost před riziky
poranění o IM a bráníme rozšíření přenosných nemocí tímto způsobem.
Zvláštní péči věnujeme vyloučené lokalitě na Dlouhé ulici, kam pravidelně
docházíme. Mezi Romy jsme navázali kontakt s mladšími lidmi,
experimentátory a uživateli konopných drog, scéna uživatelů tvrdých drog mezi
Romy je uzavřená a velice těžko se do ní proniká.
Nově spolupracujeme s Poradnou pro závislosti pod OPEN HOUSE o.p.s.,
vedenou adiktologem Mgr. Stanislavem Tomanem. Spolupracujeme rovněž
s obcí (MěÚ Bruntál) a dalšími subjekty v rámci návazných služeb komunitního
plánu města (NZDM OPEN HOUSE, Slezská diakonie, Liga o.p.s. PPP Bruntál,
Help in o.p.s. APK MP Bruntál, Lékárny). Jsme součástí pracovní skupiny
prevence kriminality a spolupracovali jsme rovněž v rámci Agentury pro sociální
začleňování. Jsme aktivními účastníky skupiny Tým pro úkol, která řeší témata
závislostí na území města Bruntálu. V závěru roku (prosinec 2014) proběhla
první část akce „Testování na žloutenky zdarma a anonymně“. Tuto nabídku
využilo 9 osob (z toho 3 ženy). U všech šlo o test žloutenky typu C, ani jeden
výsledek testů nebyl pozitivní.
Ve Vrbně pod Pradědem….
V letošním roce jsme upevnili svou pozici poskytovatele terénních programů
pro uživatele návykových látek ve Vrbně pod Pradědem a navázali tak na rok
2013, kdy jsme službu v obci rozjížděli. Ve městě službu poskytujeme 1x týdně
ve středu od 12 do 18 hodin. Jsme aktivní i v částech města Mnichov,
Ludvíkov, Železná.
Vrbno je střediskovou obcí oblasti, kam míří za užíváním drog také uživatelé
z Karlovic, Široké Nivy a podobně, občas se nacházejí také uživatelé
z Bruntálu. Zde se odhady pohybují také mezi 10 – 20 lidmi.
Během roku nám byl hlášen jeden výskyt nálezu IS, který se nám však
nepotvrdil. Pracovníkem služby nebyl žádný nález IM materiálu zaznamenán.

Daří se nám tak aktivním přístupem chránit většinou společnost před riziky
poranění o IM a bráníme rozšíření přenosných nemocí tímto způsobem.
Spolupracujeme rovněž s obcí (MěÚ Vrbno pod Pradědem), školami (ZŠ a
sportovní gymnázium) a dalšími institucemi a spolupracujícími organizacemi
v rámci návazných služeb komunitního plánu města (PPP Bruntál, Help in
o.p.s., SVČ Kotlík, lékárny). Jsme součástí pracovní skupiny Prevence
kriminality a spolupracujeme rovněž v rámci Agentury pro sociální začleňování.
V rámci škol jsme uskutečnili v průběhu roku 13 besed, zúčastnili jsme se také
besedy v rámci příměstského tábora a Dne dětí, pořádaného obcí Vrbno pod
Pradědem.
Procházíme pravidelnou supervizí Jiřího Valnohy z organizace Podané ruce
o.p.s. Jsme pravidelnými účastníky letní školy Harm Reduction, letos s aktivním
příspěvkem „Psychoaktivní houby v ČR“

Tadeáš: „Je super, že někdo dělá tuhle
práci. Kdybyste tady nebyli, na ulicích
by bylo mnohem více poházených stříkaček
a lidi by na feťáky nadávali ještě více
Tak díky za tohle!“

Hilda: „Není to jen o stříkačkách. Člověk
si může s někým promluvit o svých problémech
a ví, že to někomu není jedno“

Matyáš: „Škoda, že lidem nedochází, jak je ta práce
důležitá. Chráníte město před žloutenkami a lidem,
kteří užívají drogy, dáváte možnost chránit své zdraví.“

Ve městě Kravaře....
Začínáme v polovině roku 2014. Po měsíci monitoringu a aktivním oslovováním
potenciální cílové skupiny se začíná rýsovat jasnější okruh osob, se kterými se
bude pravidelně pracovat. Prostředí Kravař je velmi specifické. Cílová skupina
si zachovává dobrý sociální standard, drogová scéna je velmi uzavřená. Dobře
spolupracujeme se sociálním odporem i dalšími představiteli města. Město
Kravaře tento projekt podpořilo 25.000,-Kč. Nástup služby hodnotím jako
zdařilý.
Ve městě Opava....
od začátku roku vedeme službu v základním udržovacím modu a chystáme se
na ukončení jejího poskytování. Od května 2014 službu plnohodnotně
poskytuje pouze partnerská organizace KKC "Pod slunečníkem".

Pořádané akce
V průběhu kalendářního roku 2014 jsme se zúčastnili akcí „Vstupte, prosím“,
„Veletrh zdraví“. Uspořádali jsme akci „Čepujeme proti násilí a drogám“,
která byla zaměřena na problematiku AIDS a sexuálního násilí.

OPEN STREET Opava (Terénní program)
Působnost:
Číslo registrace:
Kontaktní adresa:

město Opava
59223005
Horní náměstí 48, Opava

Poslání služby:
OPEN STREET Opava pomáhá lidem ve věku 12 – 26 let z Opavy řešit
problémy, nudu a to, co je v životě štve, bez rozdílu v barvě pleti, vyznání,
myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu.
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 12-26 let, které se můžou nacházet v nepříznivé životní
situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný
životní styl.
Statistické údaje poskytnutých
služeb za rok 2014:
Počet kontaktů:
464
Počet kontaktní práce: 66
Počet intervencí:
229
Počet klientů:
Počet otevíracích dní:

Shrnutí za rok 2014::
Došlo k posílení pracovního týmu, zvýšení počtu hodin v přímé práci s klienty,
k udržení kontaktu se stávajícími klienty a uzavírání nových dohod s novými
klienty.
Stabilizace kvality služby, se dá považovat rozvoj spolupráce s organizacemi,
udržení klientely a získání nových zájemců.
Proběhla revize metodiky a na základě podnětů bude dle potřeby probíhat.
Uskutečnění aktivit v tělocvičně s klienty na ZŠ Vrchní v Opavě Kateřinkách.
V rámci PR OPEN STREET Opava se podařilo informovat veřejnost o naši

práci prostřednictvím vydání článku v v Opavském a Hlučínském Deníku a také
v Hlásce.
Cíle stanovené na rok 2015:
 Akce na Skateparku se zapojením sdružení SebeRevolta, dále Českého
červeného kříže, možná spolupráce a oslovení Městské policie. V úvahách
je název Bezpečná Opava. Náplní by pak byla především prevence
spojená s ochranou zdraví a rizikovým chováním. Byly by zahrnuty ukázky
jízd skaterů, koloběžkářů a bikerů. Realizace zatím směřována k měsícům
květen až červen,
 Den sociálních služeb,
 Pokračování prezentace terénního programu na školách. To představuje
především přednášky na středních školách, další prezentace programu na
Slezské univerzitě v Opavě (Slezská univerzita v Opavě – plánována na
březen),
 Návrh konkrétních aktivit ve spolupráci s Modrou kočkou – schůzka pro
konkrétnější výstupy je plánována na únor,
 Přednáška pro učitele, výchovné poradce na téma „Záškoláctví v OC
Breda“ – spolupráce s PMS, SVP. K tomuto bodu by měla přispět také
připravovaná prezentace o monitorování Mall Junkies v OC Breda v power
pointu,
 Upevňování stávající klientely, upevňování a prohlubování vztahů, tak aby
se v následujících letech mohli uskutečňovat aktivity, které vyžadují
rozvinutý vztah pracovník – klient, především tzv. „víkendovky“,
 I nadále je v zájmu programu OPEN STREET Opava pokračovat v
udržování vztahů s organizacemi, se kterými byla prohloubena spolupráce
v roce 2014. Dále bychom chtěli rozvinout konkrétnější spolupráci s
Probační a mediační službou, OSPOD a Armádou spásy. Termín schůzky
s odborem sociálně právní ochrany dětí je plánován na leden,
 Žádost o pověření OSPOD – v plánu v září 2015.

Pořádané akce
Tělocvična - Tělocvična probíhala v období od 14. 1. 2014 do 30. 4. 2014, pak
od 18. 11. 2014 do 16. 12. 2014. K dispozici byla tělocvična na ZŠ Vrchní v
Kateřinkách, a to každé úterý v čase od 17:00 do 18:30. Tělocvična byla
využívána klienty, ale také zájemci o službu, kteří spadají do cílové skupiny 12
až 20 let. Uskutečňovaly se především sportovní aktivity, a to fotbal, basketbal,
ale také byl dán prostor pro specifičtější činnosti klientů, které nemají možnost
provozovat jinde, a to prvky ze streetdance. Prostor v tělocvičně byl dán i
exhibici sdružení SebeRevolty, na závěr proběhl přátelský zápas ve fotbale.
Den sociálních služeb, 9. 6. 2014 – se terénní programy pro děti a mládež
OPEN STREET Opava prezentovali na Dni sociálních služeb, stánek byl
navštíven veřejností, ale i zástupci cílové skupiny, kteří se doptávali na službu,
na její nabídku a na její cíle a poslání
Prezentace programu OPEN STREET Opava - na základních a středních
školách v Opavě, v průběhu celého roku 2014
Noc venku – akce byla pořádaná Armádou spásy. OPEN STREET Opava byl
přizván, aby se účastnil a prezentoval službu. Program v rámci této akce byl
prezentován veřejnosti a také zástupcům cílové skupiny. Uskutečnila se 20. 11.
2014
„Je to fajn, protože je to dobrovolné a nemusím
nic hrotit.“

„Moc mě pomáhá, když můžu s tebou
mluvit, je dobré, že mě někdo poslouchá.“

Další projekty
Preventivně vzdělávací centrum PVC OH 5P
Slovo úvodem:
V roce 2014, vedle standartních činností, došlo na sklonku roku v preventivně
vzdělávacím centru (dále jen PVC OH 5P) k dalšímu významnému kroku
směrem ke zkvalitnění preventivních programů. PVC OH 5P se stalo držitelem
CERTIFIKÁTU Národního ústavu vzdělávání pro programy školské primární
prevence a naplňuje tak standardy odborné způsobilosti poskytovatelů
programů školské primární prevence rizikového chování. Byla to příprava
namáhavá, probíhala za neutěšených podmínek, protože PVC stále postrádá
koncepční financování a stabilní pracovní tým, nicméně se to s vypětím všech
sil podařilo a PVC tak mohlo nabrat nový směr a získalo tím nejen punc kvality,
ale i další možnosti v oblasti financování.
Spolupracující školy a školy kde jsme preventivní programy v roce 2014
realizovali:
 Základní škola Školní 2, Bruntál
 Základní škola Cihelní 6, Bruntál
 Základní škola Rýmařovská, Bruntál
Realizační tým:
 Markéta Brziaková, vedoucí PVC OH 5P, lektorka
 Mgr. Romana Lukášová, lektorka
 Bc. Bára Klečková, lektorka
 Lucie Paráková, lektorka
 Mgr. Stanislav Toman, odborný garant, metodik, interní supervizor
 Mgr. Alena Kopidolová, externí supervizor

Přehled realizovaných preventivních programů na školských zařízeních
Preventivní programy
„Regenerace mladé generace“
Prevence projevů extrémního
agresivního chování sebepoškozování
Prevence v adiktologii - alkohol
Prevence projevů extrémního
agresivního chování - šikana
Prevence v adiktologii – ostatní
nelegální návykové látky a
marihuana
Prevence rizikového sexuálního
chování a prevence komerčního
sexuálního zneužívání
Prevence projevů extrémního
agresivního chování – domácí násilí,
stalking
Prevence projevů rasismu a
xenofobie

Počet
žáků

Počet
tříd

Počet
školských
zařízení

Počet
realizovaných
hodin

74

4

2

86

38

2

1

6

36

2

1

6

48

2

1

6

36

4

1

12

56

4

2

12

16

2

1

6

29

1

1

3

Slovo závěrem:
Děkuji všem, kdo chápou prevenci jako nedílnou součást vyspělé moderní
společnosti. Děkuji zejména základním školám, které s námi spolupracují,
opakovaně nám vyslovují důvěru a nevzdávají své snahy vzdělávat a
preventivně působit tam, kde jiní (zejména rodiny) z nejrůznějších příčin
selhávají.
A speciálně pak děkuji těm lidem, kteří věnují svůj čas (obvykle volný) a energii
psaní projektů a shánění finančních prostředků z toho důvodu, aby mohli naši
práci náležitě ocenit .

Informační centrum pro mládež Bruntál
Provozní doba:
PO-ČT:
14:00 – 19:00
PÁ:
8:00 - 16:00
Registrace přidruženého člena AICM ČR od roku 2006.
Cílová skupina:
Děti do 15 let, mládež ve věku do 26 let (včetně). Starším dveře nezavíráme.
Historie:
ICM Bruntál zahájilo činnost na podzim roku 2005. ICM vzniklo z potřeb
vyhovět zájmům mládeže -zmodernizovat stav internetové místnosti a zkvalitnit
vykonávané služby.
Současnost:
ICM Bruntál je centrum "denního docházkového typu", kde jsou připraveny
informace z oblastí dotýkajících se života mladých lidí. Tyto oblasti jsou
například: 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, nadace a granty, …
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 v tištěné podobě - informace jsou
přehledně zařazeny v šanonech a jsou k dispozici i na internetu. Další
informační materiály: informační letáky, brožury, plakáty, tematická knihovna.
Poradenství a asistence zájemcům o získání informací a o poradenství
pracovníkem zajišťujícím službu, zajištěním konzultace s příslušným
odborníkem na požadovanou tématiku, zprostředkováním kontaktů na jiná
odborná speciální pracoviště, projektové poradenství – odborná pomoc při
přípravě projektů pro grantové žádosti, Veřejný přístup k internetu (5
internetových veřejných terminálů).

Doplňkové služby ICM:
Kopírování, černobílý a barevný tisk informačních materiálů, veřejná faxová a
e-mailová služba, skenování obrazových a textových předloh, přenos dat na
nosiče elektronických informací.
Statistiky návštěvnosti v roce 2014
Oblast

Počet klientů*

Fyzické osoby v ICM

640

Akce v ICM

25

Návštěvy na webu

2589

Dotazy v roce 2014
Forma

Počet dotazů*

Osobně

150

Email

25

Telefon

13

Komentáře na webu

0

Facebook

30

Celkem

218

Napsali o nás
Kdo šetří, má za tři, článek publikován v Bruntálském a Krnovském deníku 16.
6. 2014
Reportáž o otevřená zrekonstruovaného NZDM
http://tvportaly.cz/bruntal/34083-bruntalsky-open-house-otevren-po-celkoverekonstrukci
Článek o službách drogové prevence
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/sluzby-pro-drogove-zavisle-jsouzapotrebi-20140813.html
Účastnili jsme se akce „Vstupte prosím“
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/vstupte-prosim-zaznelo-ze-strediskavolneho-casu-20141122.html
Účastnili jsme se Veletrhu zdraví http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/veletrh-zdravi-opet-letos-chutnal-vsemco-prisli-20140906.html
Opavský a Hlučínský region, článek Léto s OPEN STREET Opava a Akce pro
děti mládež z 17. 6. 2014
Zpravodaj hláska – článek Streetworkeři v Opavě pomáhají mladým lidem
Zpravodaj hláska – článek Breda je pod dohledem streetworkerů – 2/2015
Opavsko Hlučínský deník, článek Sociální pracovníci zkoumají mládež
v obchodním centru Breda Waistein –z 2.12.214
Opavsko Hlučínský deník, článek Streetworkeři pomáhají v ulicích Opavy
mladým lidem, z červen 2014

Přehled finanční
stránky společnosti

Zpráva auditora

Partneři a donoři

Poděkování
Poděkování patří Liboru Vrbovi a Marcele Kročilové za „Opíkovského“ ducha.
Děkuji osobám ze správní a dozorčí rady za jejich práci a přínos,
Evě Kadlecové a Evě Růžičkové za vedení účetnictví,
Poděkování a zároveň roloučení Lukáši Carlosovi Hrubému za skvělou letitou
supervizi a Jiřímu Valnohovi za podporu v "drogovém" týmu.
Standovi Tomanovi za oborovou podporu, rozvojové nápady.
Ladislavu Olejníčkovi a Karlu Soukopovi za mediální podporu.
Pracovníkům - kolegům :).
Oborovým kolegům a přátelům z pracovních skupin „NZDM a Streetwork
Moravskoslezského kraje“.
Městu Bruntálu, Opavě, Vrbnu pod Pradědem a Kravařím za finanční podporu a
spolupráci,
Odboru SPOD a kurátorce pro mládež v Bruntále a Opavě za spolupráci.
Vedoucím sociálních odborů v Bruntále, Opavě, Vrbně pod Pradědem a Kravařích,
Bc. Vendule Bradové, Mgr. Lucii Rybové, Ivaně Remešové DiS. a Bc. Ireně
Uličkové – komunitní plánování (Br, Op, Vrb, Kra),
Členům pracovních skupin komunitního plánování v Bruntále, Opavě, Vrbně pod
Pradědem a Kravařích,
Bc.Romaně Dudušové– romským poradcům v Bruntále,
Zařízením PPP Bruntál, o. s. a Citadela – za metodickou a odbornou podporu.
Metodikům a výchovným poradcům na základních a středních školách za
spolupráci.
Kolegům a přátelům ze sociálních služeb napříč ČR, ČASu, aj.,
Markétě Brziakové za iniciativu při realizaci činností a úspěšnou certifikační přípravu
PVC OH 5P,
všem donorům, nadacím a sponzorům a partnerům a všem dalším podporovatelům
a Bc. Tereze Korabové za stylizaci a konečnou podobu výroční zprávy a celoroční
podporu a záslužnou práci ve velíně OPEN HOUSE .
Také mockrát děkujeme všem, se kterými jsme se potkali a mohli se tak vzájemně
obohatit, podpořit pracovní a osobnostní růst. Díky našim trpělivým rodinám,
příbuzným, kamarádům a dalším příznivcům za Váši nemizící podporu a trpělivost,
stále dobrou náladu a povzbuzení, vtip v pravý čas a podporu v naší práci.
Díky Vám všem!

