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O SPOLEČNOSTI

Naše společnost OPEN HOUSE o.p.s. je nezisková, dobrovolná, nezávislá a nepolitická
organizace. Vzniká v roce 2000 jako aktivní reakce občanů na špatnou pracovní, kulturní
a informační situaci v regionu. Dnes je náplní společnosti především poskytování sociálních
služeb cílovým skupinám dětí a mládeže ohroženými sociálně patologickými jevy a drogově
závislých. Obsahem této sociální práce je vytváření komplexní podpory zmírňující rizika jejich
sociálního vyloučení a podpora vedoucí ke zlepšení jejich životní situace. Dále společnost
vytváří funkční síť návazných a spolupracujících organizací a dalších subjektů, poskytuje
kvalitní a včasné informace, rozvíjí preventivní činnost, pořádá kulturní, vzdělávací
a sportovní akce a programy. Těmito aktivitami přispíváme ke zlepšení kvality života
a mezilidských vztahů v regionech Bruntálska a Opavska.
Vizí společnosti je být profesionálem v oblasti sociální práce s cílovými skupinami dětí
a mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy, osob ohrožených závislostí, pracovat
s mládeží i širokou veřejností jako takovou. Profilovat se jako odborník na primární,
sekundární a terciární prevenci, poskytování informací, poradenství, vzdělávání, podporu
v dospívání, pomoc pro uplatnění v pracovním procesu a podílet se na kulturním obohacení
v Bruntálském a Opavském regionu. Vyspělým přístupem a péčí o své zaměstnance zajistit
kvalitu práce a dodržování zásad a hodnot organizace.

Poskytované služby a činnosti společnosti

OPEN HOUSE o.p.s.

Další projekty

Sociální služby

NZDM OPEN HOUSE
(8846615)

NZDM OPEN HOUSE
Bruntál

OPEN STREET
(5923005)

OPEN STREET Dlouhá

SDP Bruntál

SDP OPEN HOUSE
(5144453)

Programy primární
prevence

SDP Vrbno p.P.

SDP Kravaře

ICM Bruntál

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

2

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahový zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM)
V roce 2019 se nám stabilizoval tým a rozrostl se o nové pracovníky a díky tomu jsme byli
schopni poskytovat vyšší úroveň nabízených aktivit, realizovat více konzultací a klientských
zakázek, také naplňování individuálního plánu bylo efektivní. Podařilo se nám aktivně
pracovat na individuálních plánech jednotlivých klientů, kteří do klubu pravidelně dochází.
Mnohdy tato práce s klienty není úplně jednoduchá, jelikož vyžaduje velkou dávku empatie a
porozumění. Některým klientům dělá velké obtíže se pracovníkovi otevřít a začít mu
důvěřovat. Na těchto krocích nenásilně a pozvolna pracujeme. Pracovníci klientům
naslouchají, zapojují je do různorodých aktivit v klubu tak, aby klienti svůj volný čas trávili co
možná nejaktivněji a smysluplně.
V rámci hudebního klubu se klientům umožnil zásadní posun v jejich uměleckých aktivitách
a to díky profesionálnímu a systematickému vedení. Díky tomuto přístupu vznikly dvě kapely
poměrně na vysoké úrovni, které se neustále zlepšují. Podařilo se nám dovybavit hudební
klub tak, aby uspokojil požadavky i klientů, kteří se hudbě věnují aktivně, a snažíme se je
podporovat v rámci rozvíjení jejich talentu. Snažíme se do rukou klientů vkládat
zodpovědnost za svěřený majetek a to zejména v hudebních, sportovních a výtvarných
aktivitách.
V rámci výtvarných činností a kreativní práce s klienty, lze říci, že chodí pravidelně a včas,
pracují na svém chování vůči druhým a posouvají hranice svých možností. Klienti jsou
mnohem jistější, pracovitější a troufají si na náročnější tvoření. Výtvarný klub disponuje
velkým množstvím materiálu k rozvoji kreativity. Při těchto aktivitách jsou klienti uvolnění
a velmi dobře se s nimi povídá na rozličná témata. Mnozí klienti mají výtvarný talent a jejich
kresby a výrobky si rádi vystavují, popř. si je odnášejí domů.
V rámci doučování jsme pomáhali klientům s domácími úkoly a vyhledáváním informací pro
referáty apod. Dlouhodobě jsme pracovali i s chlapcem, který navštěvuje Střední odborné
učiliště v Bruntále a měl problémy s učivem matematiky. Oslovila nás Základní škola Bruntál,
jesenická 10 s nabídkou spolupráce při přípravě na vstup do 1. třídy zahraničního žáka. S
chlapcem, který se přistěhoval do Bruntálu a neměl žádný základ českého jazyka, jsme
pracovali a doučovali ho po dobu několika měsíců. Jsme rádi, že v záři 2019 nastoupil
k základnímu vzdělávání.
V rámci klubu se na klienty snažíme stále aktivně působit v oblasti primární prevence.
Dotýkáme se témat experimentování, náznaků šikany, kyberšikany, sebepoškozování apod.
Jsme velmi pyšní na klienty v rámci sportovních aktivit. Dne 12. 03. 2019 se na pozvání
NZDM RESPIRO v Moravském Berouně konal pro klienty plánovaný turnaj ve stolním tenise.
Závodilo se ve dvou kategoriích. Klientům se turnaj vydařil. Ve své kategorii se umístili na
nejvyšších příčkách a byli odměněni pohárem, diplomem a sladkostmi. Po skončení turnaje si
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klienti měli možnost prohlédnout NZDM v Mor. Berouně a navázat kontakty s místními
klienty. Mnozí si po turnaji zakoupili i vlastní pálky na stolní tenis, se kterými hrají v klubu.
Dne 29. 04. 2019 se uskutečnil turnaj v malé kopané, který se konal v Medvěd aréně v
Moravském Berouně. Turnaj organizovalo NZDM Respiro. Naši klienti vytvořili jeden tým ve
starší kategorii a mladší klienti vytvořili smíšený tým s klienty z Mor. Berouna. V obou
kategoriích se naši klienti umístili na prvních místech. Byli odměněni poháry a diplomy.
Klienti byli nadšení a turnaj hodnotili pozitivně. Pro klienty bylo na konci připraveno
pohoštění ve formě nápojů a pizzy. Oběma akcím předcházela veliká motivace a odhodlání,
klienti se dokázali domluvit, respektovat pravidla a pracovat s emocemi.

V rámci OPEN STREET Dlouhá pracovníci pravidelně docházeli do lokality na Dlouhé ulici
v Bruntále a to vždy v pondělí a ve středu. Hlavním cílem bylo aktivizovat klienty formou her
a podobných aktivit. V letních měsících klienti uvítali sportovní náčiní, křídy, bublifuky nebo
přenosný reproduktor. Klienti v této lokalitě pracovníky díky těmto pomůckám neberou jako
vetřelce, ale jako někoho, kdo si jde s nimi hrát a aktivně naplnit jejich čas. Klienti jsou díky
těmto formám sdílnější a otvírají různá témata, která je trápí. Díky tomu se pracovníkům daří
pracovat na individuálních plánech a to jak krátkodobých, tak dlouhodobých a jejich plnění.
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OPEN STREET 2019 – TERÉNNÍ PROGRAM
OPEN STREET BRUNTÁL pro děti a mládež se v roce 2019 zaměřoval na rizikové lokality na
území města Bruntálu, tak jako v letech předchozích. Tyto lokality jsou charakteristické
vysokou koncentrací mladých lidí, kteří se zde scházejí z důvodu nudy za účelem pasivního
trávení svého volného času. Mnohdy tato nuda vybízí klienty k různým druhům experimentů,
a to jak na poli alkoholu a cigaret, tak i omamných a psychotropních látek.
Terénní
pracovníci
se
s těmito
klienty
snaží
aktivně
navázat
kontakt
a tímto nenásilným způsobem získat postupně jejich důvěru. Terénnímu pracovníkovi se
potom mnohdy podaří vydefinovat přesnou zakázku a cíl klienta, na kterém mohou společně
pracovat. Na základě uzavření smlouvy si společně nastaví individuální plán. Ten je buďto
krátkodobý nebo dlouhodobý. Krátkodobé individuální jsou většinou informativního
charakteru a týkají se např. dopadů spojených s užíváním omamných a psychotropních látek,
dále pak oprávněných zájmů klienta (informace o školách, o trestní zodpovědnosti apod.).
Dlouhodobé plány se týkají partnerských vztahů (sexuální problematika), rodinných vztahů
(vyslechnutí problémů při obtížných rodinných situacích jako je např. rozvod
a rozchod). Klienti často řeší i vztahy vrstevnické, jejich postavení ve třídním kolektivu nebo
partě. Pracovníci rovněž zvyšovali informovanost ohledně bezpečného pohybování se
v online prostředí. S klienty se bavili např. na téma kyberšikany. Pracovník se snaží udržovat
s klientem (nebo celou skupinou) pravidelný kontakt a nenásilně předávat potřebné
informace a motivaci k jiným aktivitám. Během celého roku se lokality cílové skupiny mění
v závislosti třeba na ročním období apod., a proto je pravidelný kontakt se skupinou velmi
důležitý, aby pracovník mohl na tyto změny patřičně reagovat.
V některých případech se terénním pracovníkům daří klienta nasměrovat na jinou cestou
a prohloubit v něm zájem o aktivity, kterým se již v minulosti věnoval (sport apod.). Tím se
znovu u klienta aktivuje kontakt se společenským prostředím a díky tomu se má šanci
vymanit z pasivity a negativního prostředí.
V loňském roce se terénní pracovníci pravidelně s klienty scházeli v Městském parku, kde
aktivně klienty zapojovaly do míčových her a výtvarných aktivit. Mezi další pravidelně
navštěvovaná místa patří SKATE PARK a parkurové hřiště. Na těchto místech pracovníci šířili
do podvědomí klientů zejména bezpečnost a ochranu zdraví při provozovaní těchto
sportovních aktivit.
Terénní pracovníci rovněž aktivně reagují na podněty primárních metodiků působících
v základních školách a SOŠ Bruntál.
V rámci OPEN STREET BRUNTÁL se stejně jako v letech minulých konala akce OPIHRÁTKY. Ta
proběhla v Městském parku a děti si zde mohly vyzkoušet různé aktivity a zažít spoustu
zábavy.
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Dne 28. 8. 2019 proběhly Opihrátky v městském parku. Na děti čekaly různé zábavné i
naučné aktivity. Nejzajímavější stanoviště pro děti byla BUBBLE SHOW. Na tomto stanovišti
děti soutěžily v tom, kdo udělá největší bublinu. Děti si mohly dále vyzkoušet házedlo
vyrobené z EPP materiálu a zahrát si na různé nástroje (bubínky, Orfeovy nástroje apod.).
Během akce proběhlo i několik interaktivních her. U dětí je tato akce velmi oblíbená.
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V roce 2019 jsme organizovali anebo se aktivně zapojili do několika zajímavých akcí, jak pro
samotné klienty, tak i pro veřejnost. Tímto se spolupodílíme na společenské zodpovědnosti,
která vyplývá z našeho veřejného závazku.
V dubnu jsme se jako každý rok zapojili do akce pod názvem Den Země, které pořádá
Středisko volného času Bruntál.
Největší námi pořádanou akcí za finanční podpory Města Bruntál, byl již 15. ročník OPEN
FESTU, který se konal 21. 6. 2019 v městském parku. Jednalo se o nesoutěžní hudební
přehlídku regionálních kapel rozličných žánrů doplněnou o autorské čtení. Pro děti byl
připravený skákací hrad, malování na obličej, mega bublifuk a různé workshopy. Pro všechny
zúčastněné to byl příjemný den plný hezkých zážitků v prostředí, které umožňuje
společenský kontakt.
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Na pozvání SVČ Bruntál jsme se 25. 06. 2019 účastnili akce Den zdraví. Pro mladší žáky jsme
měli připravené testovací otázky na téma pitný režim, význam zeleniny v jídelníčku, zdravé a
nezdravé přílohy atd. Pro starší žáky jsme měli připravené otázky na téma „drogy“. Obě
skupiny s některými otázkami zápasily a některé zodpověděli snadno a rychle. Akce byla pro
všechny přínosem.
I tento rok jsme se 12. 9. 2019 zúčastnili Veletrhu sociálních služeb, který pořádá Město
Bruntál. Na veletrhu jsme prezentovali naše sociální služby a další činnosti, jenž
poskytujeme. Náš stánek byl hojně navštěvován a proběhlo i několik diskuzí s návštěvníky.
Dětem jsme informace předávali zábavnou formou a to tak, že si na našem mini workshopu
mohli s pracovníkem vyrobit pěknou a originální záložku. Součástí programu byly také
rozhovory, které na pódiu vedla moderátorka se zástupci vystavujících organizací. Střídala ji
vystoupení místních tanečních a hudebních skupin.

Dne 14. 09. jsme se zúčastnili festivalu Zažít Bruntál jinak 2019. Pro děti, teenagery
a veřejnost jsme od 11:00 do 17:00 hod. měli připraven stánek s různými aktivitami: hra na
kytaru - výuka, kovbojské lasování, hlavolam "ježek v kleci" a foto-workshop. Několik dětí si
zkusilo hru na kytaru, ale nejvíce byl zájem o lasování. Spousta dětí, ale i dospělých si to
vyzkoušelo a hlavolam zamotal hlavu většině z nich.
22. 10. 2019 jsme pro naše klienty a všechny ostatní děti pořádali akci Podzimní tvoření, kde
měli děti a klienti za úkol dozdobit a dokreslit velkého papírového draka.
Jako každý rok, tak i letos proběhla na SVČ Bruntál akce Vstupte, prosím a to 10. 12. 2019.
Pro žáky základních škol jsme za OH měli připraven test na „Bezpečnost na soc. sítích“. Test
obsahoval 10 otázek, které měly za úkol prověřit žáky v otázkách bezpečnosti v
kyberprostoru. Také jsme působili preventivně a s dětmi jsme vedli rozhovory o marihuaně
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a o problematice HIV. O této problematice jsme s dětmi vedli přirozené a citlivé rozhovory.
Akce se zúčastnili zástupci: hasičů, městské policie, asistenti prevence kriminality a ostatních
soc. organizací z Bruntálu.
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Služby drogové prevence OPEN HOUSE (dále jen SDP)
Služby drogové prevence jsou realizovány na území města Bruntál, Vrbno pod Pradědem
a Kravaře s cílovou skupinou osob závislých na návykových látkách nebo ohrožených
závislostí. Projekt probíhá v souladu s metodikou sociální služby, která je v souladu se SQSS
a zákonem o sociálních službách. Služba prošla v říjnu 2015 certifikací s návrhem platnosti
udělení certifikátu na 5 roky, s platností do 28. 1. 2020. V měsíci listopad 2019 byla zaslána
žádost o prodloužení certifikace na Úřad vlády. Tento certifikát byl prodloužen na dobu
neurčitou, s tím, že bylo vyhlášené nové výběrové řízení na firmu, která tuto certifikaci
provádí.
Práce terénního programu probíhá v ulicích těchto měst v odpovídajícím časovém rozsahu.
Pracuje se s drogově závislými. V Bruntále byla v roce 2019 práce zaměřená více na to
informovat CS a širokou veřejnost o rizicích užívání drog, proto hlavní téma kontaktů
a intervencí bylo bezpečné braní drog. S tím souvisí standardně: motivace ke změně
životního stylu osob CS 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 poskytovali sociální
poradenství, informace, sterilní zdravotnický materiál s cílem zlepšit sociální a zdravotní
situaci. Terénní pracovníci motivovali uživatele drog k pozitivní změně v chování a u několika
případů k léčbě závislosti.
Služba je poskytována 5x týdně (v pracovní dny pondělí až pátek), tým je složený ze dvou
pracovníků (dvě ženy). Pravidelný monitoring patologických jevů a vyloučených lokalit (např.
„západní lokalita“). Dobrý a aktivní kontakt s cílovou skupinou, vysoká úroveň Harm
Reduction. Městem Bruntál zajištěné testování na krví přenosné nemoci (žloutenky).
Akce nejen pro klienty - Veletrh sociálních služeb (12. 9. 2019), kde jsme představili
společnost OPEN HOUSE o.p.s. a službu SDP Bruntál, OPEN FEST (21. 6. 2019) a Vstupte
prosím (10. 12. 2019). Tyto aktivity mají za cíl informovat odbornou i širší veřejnost
o činnostech a potřebnosti sociální služby. Zapojujeme i školy, kdy se žáci nebo studenti ve
výkresech zamýšlejí např. nad vznikem a dopady závislostí.
V roce 2019 bylo uspořádáno 34 preventivních besed na školách a 2 besedy ve firmě.
Spolupracujeme s městem Bruntál i dalšími institucemi a spolupracujícími organizacemi
v rámci návazných služeb komunitního plánu města (PPP Bruntál, Help-in, LIGA, EUROTOPIA,
Slezská diakonie – CHANA, TIMOTEI, BETHEL, K-centrum Krnov, Městská policie a místní
lékárny).
Služba SDP Vrbno pod Pradědem byla poskytována 5x týdně
Pondělí

11:30 – 16:00 hod. terénní práce v Ludvíkov a Karlová Studánka

Úterý

12:00 – 16:00 hod. přednášky v Kotlíku
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Středa

8:00 – 16:00 hod. terénní práce Vrbno pod Pradědem

Čtvrtek

12:00 – 16:00 hod. terénní práce v Široká Niva a Karlovice

Pátek

12:00 – 16:00 hod. přednášky v Kotlíku

Spolupracujeme s obcí, praktickou školou a především s DD Vrbno pod Pradědem i 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 začleňování.
Zpravodaj města Vrbno pod Pradědem nám zveřejnil jeden články (2/2019 ) kde pracovnice
informovaly o nově nabízené možnosti testování na žloutenku a přítomnost omamných
a psychotropních látek.
Služby drogové prevence rovněž poskytujeme ve městě Kravaře a to 1x týdně.
Pátek od 10:00 – 15:00 hodin.
Spolupráce s MěÚ Kravaře, odborem SPOD, městskou policií, pracovní skupinou KP a komisí
prevence.
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STATISTICKÉ ÚDAJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2019

NZDM OPEN HOUSE

Statistické údaje
Klienti
Kontakty
Intervence

Ambulantní forma
82
4523
1996

Terénní forma - Dlouhá ul.
27
600
200

SDP OPEN HOUSE

Statistické údaje
Klienti
Kontakty
Intervence
Injekční materiál IN
Injekční materiál OUT

Bruntál
Vrbno pod Pradědem
Kravaře
143
1336
345
12430
12480

OPEN STREET

Statistické údaje
Klienti
Kontakty
Intervence

Terénní forma
42
610
310

12

Programy specifické primární prevence
Programy specifické primární prevence jsou realizovány od roku 2008, na bruntálských
školách a v rámci poskytovaných služeb NZDM OPEN HOUSE (nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež). Jsme držitelem certifikátu – Národního ústavu vzdělávání pro programy
školské všeobecné primární prevence od roku 2015.
Pravidelně spolupracujeme
s pedagogicko-psychologickou poradnou (Mgr. Stanislavem Tomanem), Městem Bruntál
(Odborem sociálních věcí), jsme účastni na plánování strategií týkající se prevence
kriminality. V roce 2019 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci programů
primární prevence z Ministerstva školství a dále nás podpořilo Město Bruntál. Narůstajícího
zájmu o naše programy nás těší, zároveň je pro nás závazkem a ambicí neustále programy
a jednotlivé lekce zlepšovat. V roce 2019 jsme působili v rámci primární prevence na několika
školách v Bruntále, ale i na školách mimo Bruntál. V Bruntále naše programy využívá ZŠ
Jesenická, ZŠ Cihelní, ZŠ Školní. Mimo Bruntál jsme realizovali preventivní programy v Opavě,
Rýmařově, Malé Štáhli, Razové, Vrbně pod Pradědem a na Hlučínsku.
Celkově jsme realizovali 90 preventivních programů různé délky (od 2 hodinových až po 20
hodinové).
Lektorský tým
Mgr. Veronika Žáková - speciální pedagog, vedoucí týmu
Kamil Gavenda – vedoucí NZDM OPEN HOUSE
Martina Tomanová – pracovník v sociálních službách NZDM OPEN HOUSE
Naděžda Viktorjeniková – vedoucí SDP
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Informační program pro děti a mládež
Cílovou skupinou jsou děti do 15 let, mládež ve věku do 26 let (včetně).
Historie
Činnost ICM Bruntál byla zahájena na podzim roku 2005. ICM Bruntál vzniklo z potřeby,
vyhovět zájmům mládeže - zmodernizovat stav internetové místnosti a zkvalitnit vykonávané
služby.
Registrace přidruženého člena AICM ČR od roku 2006.
V současné době je ICM Bruntál centrum "denního docházkového typu", kde jsou připraveny
informace z oblastí týkajících 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 …
ICM Bruntál 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 Bruntál jsou systematicky tříděné soubory informací v tištěné podobě.
Další informační materiály: informační letáky, brožury, plakáty, tematická knihovna.
Poradenství a asistenci zájemcům poskytuje pracovník, který momentálně zajišťuje službu.
Pracovník je zároveň schopen zajistit konzultaci s příslušným odborníkem na požadované
téma, zprostředkovat kontakt na jiná odborná speciální pracoviště. To vše dle individuálního
požadavku jednotlivého klienta. K doplňkovým službám patří např. kopírování, tisk
informačních materiálů, e-mailová služba, skenování obrazových a textových předloh, přenos
dat na nosiče elektronických informací.
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Finanční bilance organizace
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019 – VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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SPONZOŘI
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PODĚKOVÁNÍ
Opět a zase už pokolikáté děkujeme všem, se kterými jsme se potkali a mohli se vzájemně
obohatit, inspirovat a podpořit tak vzájemný pracovní a osobnostní růst. Díky našim
trpělivým rodinám, příbuzným, kamarádům a dalším příznivcům za jejich nemizící podporu
a trpělivost, stále dobrou náladu a povzbuzení, vtip v pravý čas a podporu v naší práci.

Mgr. Veronika Žáková
ředitelka společnosti
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Název organizace:

OPEN HOUSE o.p.s.

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Sídlo organizace:

Dr. E. Beneše 47, Bruntál 792 01

IČ:

706 45 671

Registrace u MV ČR:

5. 2. 2014 zápis u KS v Ostravě: O 1271

Bankovní spojení:

2400946865/2010

Webové stránky:

www.openhousebruntal.cz

Email:

openhouse@seznam.cz

Ředitelka společnosti:

Mgr. Veronika Žáková
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