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CHCETE NÁS PODPOŘIT?
Odešlete dárcovskou sms ve tvaru

DMS BONANZA
na telefonní číslo

87 777
Cena jedné DMS je 30 Kč.

Můžete přispívat také pravidelně 
každý měsíc po dobu jednoho roku.

Stačí odeslat SMS ve tvaru

DMS ROK BONANZA
na telefonní číslo

87 777
Každý měsíc Vám bude automaticky

odečtena částka 30 Kč.
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ÚVODNÍ SLOVO
předsedkyně a ředitelky OS Bonanza 1

Vážení čtenáři Výroční zprávy OS Bonanza za r. 2014, 

uživatelé našich služeb, příznivci našich činností 

a přátelé,

otevřeli jste každoroční Výroční zprávu OS Bonanza, ve které 
se dočtete o všech našich činnostech v r. 2014. Tento rok byl 
pro OS Bonanza rokem velmi významným, protože slavilo 10 let 
od svého vzniku. Proto bych se ráda za uplynulými 10 lety 
ohlédla. 

V r. 2004 vzniklo OS Bonanza s myšlenkou pracovat s dětmi, 
které se ocitly nebo mohou ocitnout v nepříznivé sociální 
situaci, a to v jejich přirozeném prostředí, tam, kde je to baví, 
kde jsou schopny otevřeně hovořit o svých starostech i 
radostech. Ukázalo se, že myšlenka byla oprávněná, protože 
za 10 let existence prošlo OS Bonanza mnoho dětí a jejich 
počet se i nadále zvyšuje a naše práce s nimi se v regionu 
Svitavska v současné době  ukazuje jako nenahraditelná.

Začali jsme s jedním NZDM na statku ve Vendolí. Zde se ve 
svých klasických činnostech NZDM opíráme o metodu 
hipoterapie, tzv. léčebně pedagogicko-psychologického 
ježdění, zaměřené na poruchy chování, čímž je toto zařízení 
specifické, v ČR ojedinělé a v práci s dětmi se ukazuje jako 
velmi účinné a efektivní. V průběhu let jsme reagovali na 
potřeby města Svitavy a Moravské Třebové a ve spolupráci s 
nimi jsme otevřeli další dva nízkoprahy, a to Nízkoprahový klub 
Díra ve Svitavách a Nízkoprahový klub v Moravské Třebové. 
Oba tyto „klasické“ nízkoprahy se ve městech staly oblíbenými 
místy pro setkávání neorganizovaných dětí. 

Naši klienti oceňují práci našich zaměstnanců tím, že mají stále 
o naše služby zájem, že do všech nízkoprahů docházejí a s 
našimi zaměstnanci řeší své potřeby, zájmy, práva i starosti.
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Od r. 2010 se též zaměřujeme v rámci sociální služby SAS pro 
rodiny s dětmi na rizikové děti a jejich rodiny. Vycházíme z 
jejich potřeb a snažíme se společně s nimi hledat cesty, jak žít 
„normálně“. Naším cílem je dovést je k samostatnosti a 
nezávislosti na sociálních službách. Je to práce dlouhodobá 
a mnohdy velmi náročná.

Své ohlédnutí bych chtěla ukončit poděkováním všem 
zaměstnancům, kteří se v průběhu těch uplynulých let na 
činnostech OS Bonanza podíleli. Chci také vyjádřit naději, že 
se nám bude dařit i nadále naplňovat potřeby našich klientů 
a současně zvládat administrativní a stále rostoucí finanční 
zátěž organizace.

Chci také poděkovat všem, kteří byli našimi partnery, všem, kteří 
nás různými způsoby podporovali, podpírali, nezištně nám 
pomáhali a motivovali nás k dalšímu rozvoji.

Věřím, že pro vás bude čtení následujících řádek příjemně 
stráveným časem a že ve výroční zprávě najdete všechny 
důležité informace o činnostech Občanského sdružení 
Bonanza v r. 2014.

Mgr. et Bc. LENKA BUCHTOVÁ
předsedkyně a ředitelka OS

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI LÉTY...
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KDO JSME?
představení služeb OS Bonanza 2 O

bčanské sdružení Bonanza je neziskovou organizací, 
jejíž činnost a poslání je zaměřeno na pomoc sociálně 
znevýhodněným nebo rizikovým dětem a jejich 

rodinám.

OS Bonanza bylo založeno v roce 2004 a svoji činnost 
zahájilo v roce 2005 na základě poptávky Města Svitavy po 
organizaci, který by poskytovala sociální služby v oblasti 
primární a sekundární prevence.

V roce 2007 OS Bonanza zaregistrovalo svou první sociální 
službu - Nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou, od roku 
2008 spustilo i neregistrovanou službu Nízkoprahový klub Díra 
ve Svitavách. Od 1. 10. 2010 je i NK Díra registrovanou 
službou, která byla v roce 2013 rozšířena o provozovnu v 
Moravské Třebové.

Od ledna roku 2010 má OS Bonanza zaregistrovány i sociální 
služby pro rodiny s dětmi pod názvem Drž se na uzdě. Na 
podzim téhož roku byl pod Drž se na uzdě zařazen i program 
Mentorská asistence.

OS Bonanza pravidelně realizuje i společenské akce pro 
veřejnost. Mezi nejúspěšnější akce patří Hobby soutěže s 
Bonanzou (v roce 2014 proběhl již IX. ročník), Hubertova 
podzimní vyjížďka s Bonanzou (v roce 2014 proběhl VII. ročník), 
Příjezd sv. Martina na bílém koni (probíhá ve Vendolí i ve 
Svitavách) či Mikulášská jízda s pojízdným peklem.

Vedle toho naše kluby pořádají pravidelné příměstské tábory 
(různě během roku) a letní koňské pobytové tábory.

Bonanza také aktivně vstupuje do diskusí a kulatých stolů při 
řešení problematiky sociální práce v Pardubickém kraji.
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MENTORSKÁ 

ASISTENCE

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

PREVENCE S BONANZOU

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

DÍRA SVITAVY

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

DÍRA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

DRŽ SE NA UZDĚ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

PRO RODINY S DĚTMI

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MENTORSKÁ ASISTENCE

DRŽ SE NA UZDĚ

PREVENCE S BONANZOU

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA

Mentorská asistence je společný 
program Města Svitavy, Krizového 
centra J. J. Pestalozziho a OS Bonanza.

Program je založen na principu vrstevnického 
mentoringu. Studenti SŠ v pozici mentorů vedou 
mladší žáky ze SŠ (mentee) a pomáhají jim nejen 
se školní přípravou, ale i s jejich osobnostním 
rozvojem.

Dvojice mentorů a mentee se pod dohledem našeho 
pracovníka schází pravidelně 2x týdně na 
neutrálním místě, kde se společně zabývají 
problematickým učivem. Tuto činnost prokládají 
aktivizačními technikami a hrami.

Síla programu tkví v navazování přirozeného 
přátelského vztahu, který vytváří důvěrné prostředí 
při společné práci.

Mentoři mají zároveň možnost setkávat se na 
pravidelných „podpůrných setkáních”, která pro ně 
slouží jako platforma pro výměnu zkušeností a pro 
diskusi nad problémy, se kterými se setkávají.

OS Bonanza provozuje i dvě „klasická” 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 

Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách a Nízkoprahový 
klub Díra v Moravské Třebové.

Oba kluby realizují své služby tak, aby cílové skupině byl umožněn 
přístup k využívání nabízených služeb v maximálně dostupné míře, s co 

nejmenšími časovými, psychologickými, prostorovými a finančními bariérami. 
Zájemcům o službu je nabízen rovnocenný přístup a dostatečná vzájemná důvěra 

potřebná pro kontakt a poskytování služby. 

Z toho vyplývá seznámit se s osobou a jejími zájmy, problémy, potřebami a 
nabídnout jí pomoc, informace, radu, nebo zprostředkovat kontakt s jinou institucí, 
která by mu namísto našich služeb poskytla potřebné zázemí a možnost pomoci.

Obě Díry pořádají i příměstské tábory a mnoho dalších akcí pro veřejnost. 

Program Drž se na uzdě je hlavní částí sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi a obsahuje hned několik činností. Hlavní činností je 
desetitýdenní Výcvik sociálních dovedností (spojený s léčebným pedagogicko-
psychologickým ježděním na koni) určený pro ohrožené děti, který se uskutečňuje 3x 
ročně. Nedílnou součástí tohoto výcviku je i terénní práce s rodinou v místě jejich 
bydliště. Kombinace přímého pedagogického působení na dítě a přímé sociální 
práce v rodině se na základě našich zkušeností jeví jako nejefektivnější způsob 
navazování důvěrné spolupráce mezi Bonanzou a rodinami. Díky tomu se lépe daří 
řešit nepříznivou situaci ohroženého dítěte.

Pod programem Drž se na uzdě realizujeme i specifické služby, mezi které patří i 
návazný posilující program určený pro absolventy Výcviku sociálních dovedností, 
podpůrné pedagogické vedení či rodinné mediace.

Nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou je 
nejstarším nízkoprahovým zařízením Bonanzy. Od 

ostatních nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se 
liší tím, že svou činnost provozuje na starém zemědělském 

statku a pro své činnosti využívá i koně.

Své poslání staví NK Prevence s Bonanzou na podpoře 
přirozených vztahů a vrstevnické spolupráci, která probíhá 
denně při společných pracích kolem koní. Děti jsou vedeny 

k vzájemnému pomáhání, respektu a důvěře.

Klub kromě koní poskytuje i další činnosti, které jsou 
typické pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 

Naši zaměstnanci jsou denně připraveni pomoci 
dětem s jejich problémy, starostmi a překážkami, které 

jsou typické pro jejich vývojové stadium dospívání. 
Dětem mohou pomáhat i s jejich školními 

povinnostmi, nebo základními úkony ve vztahu k 
jiným institucím. Vedle toho klub pořádá i letní 
tábory a mnoho tradičních akcí pro veřejnost. 
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NÁŠ TÝM
personální situace v roce 2014 3

VEDENÍ ORGANIZACE

Mgr. et Bc. LENKA BUCHTOVÁ
předsedkyně a ředitelka OS

EVA ZÁHOROVÁ
jednatelka OS

LUBOŠ BUCHTA
pokladník OS

Mgr. et Bc. JAN BUCHTA
koordinátor služeb

PRACOVNÍCI NA DPP
Mgr. KRISTÝNA LIDMILOVÁ

lektorka Drž se na uzdě

PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ
supervizorka

JANA EHRENBERGEROVÁ
účetní

EMANUEL HOUDEK
kuchař

ELIŠKA HOUDKOVÁ
administrativní pracovnice

KATEŘINA KUKAŇOVÁ
vedoucí na letních táborech

TOMÁŠ KUKAŇ

JOSEF SVOBODA

JIŘÍ SVOBODA

ZDEŇKA STECHUROVÁ

BRIGÁDNÍCI
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PRACOVNÍCI NA PS DLE SLUŽBY

NK DÍRA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

MENTORSKÁ 

ASISTENCE

NK DÍRA

SVITAVY
DRŽ SE NA UZDĚ

PREVENCE 

S BONANZOU
Bc. HANA STŘÍŽKOVÁ

sociální pracovnice

ANNA STEJSKALOVÁ

pracovnice v SS

Bc. MICHAELA KOPOVÁ, DiS.

sociální pracovnice

MONIKA KROUPOVÁ, DiS.

pracovnice v SS
(do 5. 5. 2014)

RADKA PRAŽANOVÁ, DiS.

pracovnice v SS
(od 1. 6. 2014)

Bc. PAVLA LIPAVSKÁ

pracovnice v SS
(do 15. 8. 2014)

SILVIE BĚLEHRÁDKOVÁ

pracovnice v SS
(od 17. 4. 2014)

Mgr. ELIŠKA HORSKÁ

pracovnice v SS
(do 30. 4. 2014)

Bc. ZUZANA MOHELNÍKOVÁ

pracovnice v SS
(od 1. 4. 2014)

HANA DOBEŠOVÁ

pracovnice pod dohledem SP
(od 17. 4. do 31. 12. 2014)

Bc. PAVLA LIPAVSKÁ

pracovnice v SS
(do 15. 8. 2014)

SILVIE BĚLEHRÁDKOVÁ

pracovnice v SS
(od 17. 4. 2014)

Mgr. et Bc. JAN BUCHTA

sociální pracovník

ZDENĚK PLETICHA

pracovník v SS

LENKA ŠEDOVÁ

pracovnice v SS
(do 30. 6. 2014)

JIŘÍ BUCHTA

technický pracovník
(od 1. 6. 2014)

PETRA MARKOVÁ

pracovnice v SS

LUBOŠ BUCHTA

technický pracovník

JAN KADLEC

pracovník v SS
(od 1. 7. do 31. 12. 2014)
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VR ENEČ
BEU ND

DŮLEŽITÉ MILNÍKY
časová osa roku 2014 4

ON RÚ

K NV EĚ T
B NŘ EE ZL NE ED

KANCELÁŘ
Dlouhou dobu nám chybělo jednotné zázemí, kde by 
mohli sídlit naši zaměstnanci ze SAS a vedení 
organizace. V lednu roku 2014 se nám podařilo 
nakonec získat prostory v pronájmu na adrese Milady 
Horákové 373/10 ve Svitavách. Celkem 3 místnosti jsme 
vybavili kancelářským nábytkem a naplno je využíváme 
pro administrativní práce, porady, supervize, školení a 
celkově pro hlavní vedení Bonanzy. 

 

FAKULTNÍ PRACOVIŠTĚ UHK
Po podpisu smlouvy o spolupráci mezi Městem Svitavy a 
Pedagogickou fakultou UHK z roku 2013 jsme se stali 
zároveň fakultním pracovištěm PdF UHK. Od březnového 
setkání s odborníky jsme tedy začali oficiálně přijímat 
stážisty a praktikanty z hradecké univerzity.

MINITENDRY
Bonanza se dostala mezi 12 poskytovatelů, kteří podepsali rámcovou 
smlouvu veřejné zakázky „Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém 
kraji - rámcová smlouva”. Díky tomu jsme se mohli přihlašovat do tzv. 
„minitendrů”, které po celý rok znamenaly významnou část financování 
našich služeb. V únoru byl spuštěn první běh programu Drž se na uzdě 
financovaný právě prostřednictvím minitendru.

 

NOVÉ KOLEGYNĚ
Na základě výběrového řízení jsme do svých řad přijali 3 nové 
kolegyně - Radku Pražanovou (NK Díra Svitavy), Zuzanu 
Mohelníkovou (Drž se na uzdě) a Silvii Bělehrádkovou 
(Mentorská asistence). 

ZAKOUPENÍ VOZU
Problematické zajišťování dopravy dětí zapojených do 
programu Drž se na uzdě jsme se rozhodli řešit 
zakoupením devítimístného vozu Opel Vivaro. Díky této 
dodávce můžeme zajišťovat dopravu dětí nejen na 
sobotní bloky Drž se na uzdě, ale mohli jsme zároveň 
odstartovat i návazné dojíždění na náš statek pro 
absolventy tohoto programu. Vozidlo je i nezbytnou 
součástí zajištění provozu letních táborů.



AKCE K 10. VÝROČÍ
V souvislosti s oslavami 10. výročí založení OS 
Bonanza jsme pořádali v průběhu roku několik akcí. 
V červnu díky tomu vznikla v Moravské Třebové i 
akce s názvem „Zabav se s Bonanzou”, určená pro 
prezentaci našich činností a vytvoření prostoru pro 
příjemně strávené odpoledne pro děti i dospělé. V 
červnu jsme se tradičně zapojili i do svitavského 
Dne s IZS.
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EJÍ NŘPER NS SINO ER CP

L DI S AT POZ ÍÁ Ř

LETNÍ TÁBORY
Jako každoročně, i letos jsme připravili pro děti 
letní koňské tábory. Jeden tábor byl 
dvanáctidenní pro děti z pěstounských rodin, 
dva byly pobytové pro veřejnost a dva 
putovní. Vedle toho naše nízkoprahové kluby 
pořádaly i příměstské tábory. Všechny tábory 
byly hodnoceny jako úspěšné a děti odjížděly 
s velkými zážitky.

HOBBY SOUTĚŽE
V roce 2014 jsme pořádali již devátý ročník 
Hobby soutěží s Bonanzou. Navzdory špatnému 
počasí byla hojná účast startujících jezdců i 
veřejnosti. V doprovodném programu měli 
účastníci možnost shlédnout mimo jiné voltižní 
sestavu dvojice dětí z NK Prevence s Bonanzou 
či vystoupení Lucie Peškové se svým andaluským 
hřebcem.



DEN S LESY ČR
V září jsme se podíleli na svitavské akci Den s 
Lesy ČR, kde jsme zajistili jedno stanoviště s 
dílničkami a v prostoru poblíž rybníku Rosnička 
jsme představili i vystoupení voltižní sestavy 
dvou našich dětí z NK Prevence s Bonanzou. 
Akce byla hodnocena jako úspěšná a nám 
pomohla k lepší propagaci našich činností.



HUBERTOVA VYJÍŽĎKA
Na podzim jsme opět pořádali tradiční 
Hubertovu podzimní vyjížďku s Bonanzou. Počet 
účastníků byl tentokrát velmi nízký, což mohlo 
být zapříčiněno deštivým počasím a nízkou 
teplotou. 

SV. MARTIN A NOVÝ PROJEKT V DÍŘE
Tradiční příjezd sv. Martina na bílém koni se v  roce 2014 ve 
Svitavách konal na základě požadavků organizátorů bez 
hrané scénky. Bonanza se tak zúčastnila se svými koňmi pouze 
lampionového průvodu. Ve Vendolí zůstala akce nezměněna.

Zároveň v listopadu NK Díra začala realizovat nový projekt 
„Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských 
lokalit v Pardubickém kraji II”, jehož cílem je intenzivnější práci s 
romskou menšinou.

ŽIVÝ BETLÉM
V roce 2014 jsme poprvé realizovali živý betlém 
ve Vendolí. Více než 15 našich dětí se zapojilo 
do hrané scénky o narození Ježíška. Akce byla 
spojena s následným vánočním koncertem místní 
hudební skupiny Vendolband.
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PREVENCE S BONANZOU
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 5 J

ak se nám dařilo a nedařilo v roce 2014 v NZDM 

Prevence s Bonanzou? Pro NZDM Prevence s Bonanzou 

(dále jen statek) byl rok 2014 velice úspěšný a mnoho 

věcí se nám vydařilo.

Čím dál větší úspěchy mají letní koňské tábory, kterých bylo v 

tomto roce celkově pět (pěstounský, dva pobytové a dva 

putovní). Tábory se snažíme obohacovat novými aktivitami a 

některé děti se k nám vrací každý rok.

Další větší akcí byl již devátý ročník hobby závodů , kterým 

tento rok nepřálo počasí a tak se musely o týden posunout. 

Naštěstí i ve zpožděný termín přijela spousta „koňáků”, kteří 

chtěli soutěžit o pěkné ceny. A hlavně děti, které docházejí na 

statek, byly nadšené.

I tento rok se pořádala Hubertova jízda a příjezd sv. Martina 

(ve Vendolí i ve Svitavách). Novou akcí, která letos proběhla, 

byl i Živý betlém, který se konal 23. 12. 2014 u kostela ve 

Vendolí a byl krátkou předehrou před vánočním koncertem. 

Ačkoliv se akce konala poprvé, moc se vydařila a v roce 2015 

ji hodláme zopakovat.

Na podzim tohoto roku jsme zaznamenali obrovský nárůst dětí, 

které k nám docházejí a naši službu potřebují. Navázali jsme 

také kontakty se školou ve Vendolí a pomohli jim s jednou z 

jejich akcí.NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

PREVENCE S BONANZOU
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01
LED

Výroba Parelliho ohlávek, výtvarné dílny, kuchařské dílny (pečení), dílny - 
výroba plyšáků.

02
ÚNO

Povídání a prezentace na téma „koně”, dílny - výroba pouzder na mobil, 
beseda na téma „škodlivé látky”, výtvarné dílny - výroba masek na 
masopust, Zimní hrátky s Bonanzou.

03
BŘE

Beseda na téma „rodina”, turnaj v Člověče nezlob se!, výtvarné dílny, 
soutěže se slovní zásobou.

04
DUB

Velikonoční výtvarné dílny, beseda na téma „kamarádství”, dílny - výroba 
pouzder na mobil.

05
KVĚ

Beseda na téma „správné sedlání a uzdění”, kuchařské dílny, dílny - 
výroba Člověče nezlob se!, dílny - výroba náušnic.

06
ČER

Kuchařské dílny, beseda na téma „zdraví”, vystoupení dětí z klubu na DOD 
Díry Moravská Třebová.

07
ČEC

Tábor pro děti z pěstounských rodin, 1. turnus pobytového tábora.

08
SRP

Velký putovní tábor (nad 15 let), taneční zábava, 2. turnus pobytového 
tábora, IX. hobby soutěže s Bonanzou, malý putovní tábor (do 15 let).

09
ZÁŘ

Výtvarné dílny - vítání podzimu, kuchařské dílny, vystoupení dětí na akci 
Den s Lesy ČR ve Svitavách, oslava 10 let s Bonanzou, beseda na téma 
„HIV”.

10
ŘÍJ

Výtvarné dílny, beseda na téma „nemoci koní”, beseda na téma „sex”,     
VII. Hubertova podzimní vyjížďka s Bonanzou.

11
LIS

Příjezd sv. Martina na bílém koni (Vendolí), Příjezd sv. Martina na 
bílém koni (Svitavy), beseda na téma „sedlání a uzdění”, kuchařské 
dílny, výtvarné dílny - vánoční výzdoba, beseda na téma „sex”.

12
PRO

Beseda na téma „anatomie koně”, Mikulášská jízda, vánoční dílny, 
vánoční besídka na Bonanze, Živý betlém.

Dále se v úterý a ve čtvrtek začaly na statek svážet služebním 

autem děti, které zde již absolvovaly program Drž se na uzdě a 

potřebují následnou péči.

A i tento rok k nám občas zavítali klienti z Charity a z Domu na 

Rozcestí. Těmto klientům dělá pohyb na čerstvém vzduchu a u 

zvířátek moc dobře a vždy se k nám rádi vracejí.

Celkově byl rok 2014 rokem velmi zdařeným. Podařilo se 

nakoupit spoustu nových věcí, nalákat k nám spoustu nových 

dětí i veřejnosti, která si o nás alespoň udělala obrázek. Příští 

rok bychom v tomto duchu chtěli pokračovat a vždy se přeci 

dá i něco vylepšit a zdokonalit.








Vendolí 18, 569 14 Vendolí

+420 733 598 578

statek@osbonanza.cz

facebook.com/statek.bonanzovy

PO 00 0013  - 19

ÚT 00 0013  - 19

ST 00 0013  - 19

ČT 00 0013  - 19

PÁ 00 0013  - 19

SO zavřeno

NE zavřeno
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DÍRA SVITAVY
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6 V

roce 2014 Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách 

navštěvovalo hodně dětí a mladistvých, převážně 

z lánského sídliště, nejčastěji jsou to děti v rozmezí 8 

– 13 let. V klubu tráví svůj volný čas nejčastěji 

využíváním různých volnočasových aktivit, her, 

výtvarných dílniček, turnajů, vzdělávacích aktivit, doučování a 

povídání o preventivních tématech. Klub také pořádal několik 

workshopů pro základní školy.

Během roku ukončila pracovní poměr Monika Kroupová díky 

mateřským povinnostem a nastoupila nová pracovnice Radka 

Pražanová.

Během roku 2014 byly uskutečněny tři příměstské tábory, jeden 

v období jarních prázdnin a dva v letních měsících, táborů se 

zúčastnilo cca 15 dětí. Byli jsme například v Bongu v Brně, 

navštívili jsme lesní lanový park v Březové nad Svitavou, 

mučírnu v Moravské Třebové, Rosničku a fitness stezku ve 

Svitavách, výstavu hraček v Poličce apod. Z dalších akcí také 

proběhl podzimní prodloužený víkend na Svratouchu, průvod 

na Sv. Martina a o letních prázdninách klub uspořádal dvě 

přespávání na klubu, kterých se účastnilo cca 10 dětí.

Klub byl během roku prezentován na dnech Velikonoce ve 

Svitavách, Dnu dětí, Dnu s Lesy ČR, Dnu IZS, aj. Proběhla také 

výstava v Kavárně Rošambo. V dalším roce máme v plánu 

pořádat několik příměstských táborů, spolupracovat s dalšími 

organizacemi, pořádat soutěžní výstavu našich klientů a 



15

01
LED

Výroba šperků, výroba kofoláčků, výroba svícínků z samo tvrdnoucí 
keramiky, workshop na téma „rizikové chování”, workshop na téma 
„závislosti”, fotbálkový turnaj aj.

02
ÚNO

Výroba hakisáků, hlavolamové odpoledne, turnaj v Riskuj, výroba origami, 
workshop na téma „sex”, příměstský tábor na jarní prázdniny aj.

03
BŘE

Výroba zapichovátek z moogusumi, workshop na téma „nebezpečí 
internetu”, workshop na téma „životní prostředí”, turnaj v tanečních 
podložkách, workshop na téma „rasismus” aj. 

04
DUB

Výroba bambulek z vlny, workshop na téma „Velikonoce” aj.

05
KVĚ

Workshop na téma „bezpečný internet”, výroba přáníček na Den matek, 
akce Den Evropy, výroba lapače snů, workshop na téma „domácí 
mazlíčci”, sportovní odpoledne aj.

06
ČER

Turnaj v tanečních podložkách, turnaj ve fotbálku, Den dětí v parku Jana 
Palacha, workshop na téma „graffity”, šipkovaná, výroba brože z organzy, 
turnaj v ping pongu, workshop na téma „na co si dát v létě pozor” aj.

07
ČEC

Příměstský tábor.

08
SRP

Příměstský tábor.

09
ZÁŘ

Výroba rozvrhů a úkolníčků, turnaj v Ubongu, workshop na téma „street 
parkour”, Den s lesy ČR, workshop na téma „hudba”, výtvarná dílna na 
téma „rodina”, promítání filmů aj.

10
ŘÍJ

Výroba draků, turnaj v šipkách, dílna na téma „abstraktní pojmy”, turnaj ve 
fotbálku, workshop na téma „zdravý životní styl”, turnaj v piškvorkách, 
výroba obálek, podzimní prázdniny na srubu na Svratouchu aj.

11
LIS

Turnaj v kufru, workshop na téma „sexuální výchova”, lampiónový 
průvod na sv. Martina, turnaj v Ubongu, workshop na téma 
„mezinárodní den nevidomých”, workshop na téma „drogy”.

12
PRO

Vánoční dílna, promítání pohádek, vánoční herní odpoledne, 
workshop na téma „třídění odpadu” aj.

pokračovat v preventivních besedách na základních školách.

Na podzim roku 2014 byla v Nízkoprahovém klubu Díra 

spuštěna realizace projektu „Podpora integrace příslušníků 

sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II”. 

Projekt je zaměřen na zvýšenou podporu romských dětí na 

Svitavsku a bude probíhat do konce května 2015.








Felberova 669/2, 568 02 Svitavy

+420 733 598 577

dira-sy@osbonanza.cz

facebook.com/groups/tadydira

PO 00 0013  - 18  (velká Díra - nad 15 let)

ÚT 00 0013  - 18  (malá Díra - do 15 let)

ST 00 0013  - 18  (společná Díra)

ČT 00 0013  - 18  (malá Díra - do 15 let)

PÁ 00 0013  - 18  (velká Díra - nad 15 let)

SO zavřeno

NE zavřeno



IP Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.
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DÍRA MOR. TŘEBOVÁ
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 7 V

roce 2014 oslavil nízkoprahový klub Díra v 

Moravské Třebové své druhé narozeniny. Bylo 

zakoupeno nové vybavení potřebné pro práci s 

klienty i k běžnému provozu klubu. 

V roce 2014 klub navštěvovalo 45 klientů a 15 zájemců o 

službu.  Každému dítěti byla poskytována individuální péče 

na základě jeho potřeb. Podařilo se úspěšně uzavřít 46 

případů a nyní se klub těší novému přívalu zájemců z řad dětí a 

mládeže. 

Během roku klub pořádal dva příměstské tábory a v červnu 

organizoval svou první velkou akci pro školy a veřejnost s 

názvem „Zabav se s Bonanzou“. Bohužel tyto akce, i přes 

důkladnou a včasnou propagaci, nesplnily očekávání a 

navštívilo je málo lidí. 

Úspěšnými akcemi, kde se lidé mohli s NK Díra seznámit, byl Den 

IZS a Výstava obrázků našich klientů. Den IZS se konal ve 

spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a 

stanoviště NK Díra navštívilo mnoho zájemců, kteří si přišli 

vyrobit drobnost na památku, nebo si zasoutěžit v kvízu. 

Výstavy obrázků se účastnili klienti klubu a jejich úkolem bylo 

nakreslit klub tak, jak ho vidí a vnímají oni. Obrázky byly 

vystaveny v cukrárně na náměstí v Moravské Třebové, kde 

mohli návštěvníci hlasovat, který obrázek se jim líbí nejvíce. 

Hlasování probíhalo také prostřednictvím sociální sítě 

facebook. I tato akce se setkala s velmi kladnými ohlasy.
NÍZKOPRAHOVÝ

KLUBDÍRA
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01
LED

Turnaj ve fotbálku, workshop „Poznej sám sebe”, filmové odpoledne.

02
ÚNO

Šipkový turnaj, turnaj v deskovkách, Valentýnská dílnička, workshop 
„Poznej sám sebe”.

03
BŘE

Turnaj v deskovkách, workshop „krása a zdraví”, turnaj v tanečních 
podložkách, výtvarná dílnička.

04
DUB

Workshop „zdravý životní styl”, Den země - eko dílna, muzikohrátky.

05
KVĚ

Turnaj ve fotbálku, dílnička - Den matek, workshop „kulturní rozmanitost”, 
workshop „den bez tabáku”.

06
ČER

Turnaj ve fotbálku, Den s IZS, turnaj v petanque, workshop „Evropský den 
hudby”, Zabav se s Bonanzou, worskhop „Den boje proti drogám”.

07
ČEC

Výstava v cukrárně, deskové hry, taneční podložky a filmy, hry na hřišti, 
turnaj v petanque, tvořivá dílnička.

08
SRP

Výstava v cukrárně, hry na hřišti, deskové hry, taneční podložky a filmy.

09
ZÁŘ

Dílnička - škola volá!, turnaj v kuželkách, filmové odpoledne, výroba draků.

10
ŘÍJ

Workshop „moje rodina”, dílnička - gumičkování, turnaj ve fotbálku, turnaj v 
piškvorkách, dílnička - výzdoba na ples OS Bonanza.

11
LIS

Filmové odpoledne, workshop „rizikové chování”, dílnička - výzdoba 
na ples OS Bonanza, šipkový turnaj, workshop „láska a přátelství”.

12
PRO

Špačkiáda - soutěž v etiketě, Mikulášská besídka, vánoční pohádky 
v klubu, turnaj ve fotbálku, vánoční dílnička.

Naším cílem v roce 2015 je především zvýšit povědomí o 

nízkoprahovém klubu u občanů v Moravské Třebové. Dále 

pořádat preventivní workshopy a navázat spolupráci se 

školami a dalšími organizacemi v Moravské Třebové. 








Komenského 371/46, 571 01 Moravská Třebová

+420 733 598 576

dira-mt@osbonanza.cz

facebook.com/dira.moravska

PO 00 0013  - 18  (velká Díra - nad 15 let)

ÚT 00 0013  - 18  (malá Díra - do 15 let)

ST 00 0013  - 18  (velká Díra - nad 15 let)

ČT 00 0013  - 18  (malá Díra - do 15 let)

PÁ 00 0013  - 18  (malá Díra - do 15 let)

SO zavřeno

NE zavřeno
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DRŽ SE NA UZDĚ
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 V

roce 2014 se uskutečnily všechny tři plánované VSD 

a LPPJ. Celkem bylo zapojeno 35 dětí a jejich 

rodiny. Na jaře se prvního programu účastnilo 11 

dětí ze Svitavska, Poličska a Moravskotřebovska ve 

věku 12 - 15 let. Průběhem celého výcviku děti 

provázelo téma Objevitelé. Měly možnost objevovat nové 

znalosti a dovednosti, ale často také objevovaly své 

vlastnosti, názory a hodnoty, které jsou pro ně v životě důležité.

První běh v roce byl financován novým způsobem 

prostřednictvím minitendrů z MPSV. Orgány sociálně právní 

ochrany dítěte (OSPOD) tak prostřednictvím veřejných 

zakázek poptávaly služby pro své klienty u poskytovatelů 

sociálních služeb.

Druhého běhu se zúčastnilo 11 dětí také ze všech tří okolních 

regionů. Tentokrát byla vybrána skupina mladších dětí ve věku 

8 – 11 let. Program byl také financován přes minitendry z MPSV.

Do podzimního VSD a LPPJ bylo zapojeno deset dětí z projektu 

Moravské Třebové. Děti byly tentokrát vytipovány nejenom 

společně s OSPOD, ale i se školou. Dále byly do programu 

zařazeny ještě dvě děti z Poličky a jedno z Litomyšle. Náklady 

na ně byly financovány přes minitendry. 

Děti byly převážně staršího školního věku od 10 do 15 let. Hned 

ze začátku jsme zavedli pravidlo, aby starší děti pomáhaly 

mladším. Chtěli jsme, aby se všechny u nás cítily dobře. To se 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

DRŽ SE NA UZDĚ
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ukázalo jako velmi prospěšné. Děti dokázaly velmi dobře 

spolupracovat jak mezi sebou, tak i s lektory. Byly aktivní a 

komunikativní při probíraných tématech. O některá 

projevovaly velký zájem. Hodně o nich diskutovaly.  

V tomto roce naše organizace také zakoupila auto, ojetý 

devítimístný vůz Opel Vivaro, abychom mohli svážet děti na 

sobotní programy ze Svitavska a Moravskotřebovska. Díky 

tomu jsme byli schopni realizovat nový projekt týkající se 

volnočasových aktivit dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Děti tak měly možnost dále posilovat zkušenosti a 

naučené dovednosti z programu Drž se na uzdě. Od června 

jsme každý týden v úterý dováželi na statek 5 dětí z Poličska a 

ve čtvrtek pak osm dětí ze Svitavska. Tento projekt pokračuje i 

v novém roce.

Auto během letních prázdnin sloužilo i jako hlavní prostředek 

pro zajišťování provozních záležitostí našich putovních a 

pobytových táborů. 

Začátkem léta proběhl dvanáctidenní tábor pro děti z 

pěstounských rodin, kterého se zúčastnilo celkem 10 dětí ze 

svitavského okresu. Pořádaly se různé výlety do přírody a za 

koupáním. Děti měly možnost zažít různé zábavné a poznávací 

hry. Také pečovaly o koně a cvičily na nich.

Naší novou doplňkovou službou letošního roku je podpůrné 

pedagogické vedení a zvyšování kompetencí rodičů 

financované taktéž přes minitendry. Tzv. doučování v rodinách 

se uskutečnilo u jedné dívky a jednoho chlapce z Poličska. 

Pracovnice se v rodině snaží s dítětem upevňovat hravou 

formou učivo ze školy, podporovat jeho osobní rozvoj a 

zároveň vede rodiče k samostatnému učení se s dětmi. S 

chlapcem se v učení pokračuje, školní výsledky se zlepšují. 

Všechny akce a programy byly uskutečněny podle plánu. Dle 

ohlasu dětí i rodičů byly úspěšné.






Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

+420 733 598 581

zuzka@osbonanza.cz
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MENTORSKÁ ASISTENCE
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 9 M

entorská asistence je součástí sociální služby 

Drž se na uzdě!. Občanské sdružení Bonanza 

zajišťuje službu Mentorská asistence pro žáky 

prvního stupně základních škol. Každý žák má 

svého mentora, se kterým se setkává vždy 

dvakrát týdně na dobu 45 minut v bezpečných prostorách 

pod dohledem pracovníka Občanského sdružení Bonanza. 

Do června 2014 byla mentorská asistence realizována v 

prostorách multikulturního centra Fabrika. Od října 2014 je 

aktivita přesunuta do prostor Základní školy Svitavy, na nám. 

Míru 73.

V prvním pololetí roku 2014 se mentorské asistence zúčastnilo 

celkem 27 mentorů a 28 žáků základních škol. Ve druhé 

polovině roku bylo do této aktivity sociální prevence zařazeno 

40 dětí, z nichž je 12 opakujících z minulého roku a 38 mentorů, 

z nichž 8 středoškoláků se přihlásilo do této formy 

dobrovolnictví také již druhým rokem. 

Mentoři přichází především ze středních škol ve Svitavách, 

nejvíce z Gymnázia Svitavy, Střední zdravotnické školy a 

Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické a 

několik studentek z Vyšší odborné školy a Střední školy 

technické Česká Třebová.

Mentoři se s dětmi nejčastěji potýkají s problémy 

nesoustředěnosti dětí na činnosti, nedostatečnou komunikací, 

ale také ve střetu očekávání rodičů, dítěte a mentora. Práce s 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

MENTORSKÁ ASISTENCE
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dětmi je často velmi náročná především pro studenty, kteří 

nemají žádné zkušenosti. K vyřešení těchto situací a k podpoře 

při práci s dětmi slouží podpůrné skupiny pro mentory, které se 

pořádají pravidelně v průběhu celé činnosti. V roce 2014 se 

podpůrné skupiny pořádaly celkem sedmkrát a každý mentor 

má možnost individuálního setkání a konzultace s odborným 

pracovníkem. 

Během loňského roku proběhly i dvě speciální asistence a to 

„Den plný her“ a „Předvánoční mentorská“. V tyto dny mentoři se 

svými dětmi obcházeli pro ně připravená stanoviště s úkoly, 

které museli společnými silami splnit. Nápad vyvstal od 

samotných mentorů a obě akce se velmi zadařily. Účast byla 

bohatá a akce pomohly k navození hlubší důvěry mezi 

mentory a dětmi.

02
ÚNO

21. 2.
Závěrečné slavnostní předání „dokladu o praxi v programu 
Mentorská asistence” mentorům končícím v pololetí za 
přítomnosti starosty Města Svitavy.

27. 2. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při práci v programu.

28. 2. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při práci v programu.

29. 2. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při práci v programu.

30. 2. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při práci v programu.

04
DUB

29. 4. Speciální mentorská asistence „Den plný her!”.

05
KVĚ

20. 5. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při práci v programu.

06
ČER

6. 6. Poslední mentorská asistence ve školním roce 2013/2014.

12. 6.
Závěrečné slavnostní předání „dokladu o praxi v programu 
Mentorská asistence” mentorům za přítomnosti starosty Města 
Svitavy.

09
ZÁŘ

23. 9. Setkání se zájemci o mentorskou asistenci z řad rodin.

10
ŘÍJ

1. 10. První mentorská asistence ve školním roce 2014/2015.

10. 10.
Setkání se zájemci o mentorskou asistenci z řad studentů           
+ seminář pod odborným dohledem PhDr. Ericha Stündla           
a Mgr. Jiřího Hrdinky.

11
LIS

27. 11. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při práci v projektu.

12
PRO

4. 12. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při práci v projektu.

15. 12. „Předvánoční mentorská” - speciální mentorská asistence.








Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

+420 734 287 799

silva@osbonanza.cz

facebook.com/MentorskaAsistenceSvitavy
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NEINVESTICE
neinvestiční rozpočet za rok 2014 10


V

roce 2014 náš spolek hospodařil s celkovým 

rozpočtem 4 484 794,73 Kč. Finanční podporu jsme 

převážně získali z dotačních zdrojů Ministerstva 

práce a sociálních věcí, z rozpočtu Pardubického 

kraje, z rozpočtu obcí Svitavy, Moravská Třebová a 

Vendolí a z dotačních zdrojů Úřadu práce.

Od ledna 2014 jsme na sociálně aktivizační služby čerpali 

prostředky i z veřejné zakázky „Pilotní ověřování sítě služeb v 

Pardubickém kraji - rámcová smlouva”. Po podpisu rámcové 

smlouvy jsme se tak mohli přihlašovat do tzv. „minitendrů”, které 

individuálně vyhlašovaly místní orgány sociálně právní 

ochrany dětí. Tento zdroj financí byl pro nás v roce 2014 

obrovským přínosem a mohli jsme díky tomu rozšířit i nabídku 

svých služeb.

Od října 2014 jsme se také zapojili do Individuálního projektu 

Pardubického kraje „IP Podpora integrace příslušníků sociálně 

vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II”, který 

realizujeme v Nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách.

Naši činnost jsme také financovali z vlastních zdrojů, které se 

nám daří získavat z akcí pro veřejnost, z poplatků za ustájení 

koní soukromých majitelů a z členských příspěvků OS Bonanza.

Velmi děkujeme všem partnerům, donátorům a sponzorům 

za jejich podporu v roce 2014. Bez jejich pomoci 

bychom nebyli schopni pomáhat...
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MPSV
795 000,- Kč

Vlastní příjmy
192 087,23 Kč

Úřad práce
165 000,- Kč

Město Svitavy
130 664,11 Kč

Obec Vendolí
10 000,- Kč

MPSV
957 000,- Kč

Úřad práce
149 077,- Kč

Pardubický kraj
144 841,19 Kč

Město M. Třebová
62 109,77 Kč

Vlastní příjmy
42 732,86 Kč

MPSV
684 000,- Kč

MPSV - minitendry
630 199,95 Kč

Úřad práce
160 653,- Kč

Město M. Třebová
87 890,23 Kč

Město Polička
30 000,- Kč

Vlastní příjmy
114 203,50 Kč

Pardubický kraj
80 000,- Kč

Město Svitavy
49 335,89 Kč

PŘÍJMY

NÁKLADY

1 000 tis.

500 tis.

750 tis.

250 tis.

NZDM Prev. s Bon.

197 768,64 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY

NZDM Díra

151 360,94 Kč

2 000 tis.

1 000 tis.

1 500 tis.

500 tis.

NZDM Prev. s Bon.

1 094 982,70 Kč

OSOBNÍ NÁKLADY

NZDM Díra

1 204 399,88 Kč

 4 484 794,73 Kč

4 484 794,73 Kč

NZDM Prev. s Bon. NZDM Díra Drž se na uzdě

Drž se na uzdě

703 851,62 Kč
Drž se na uzdě

1 132 430,95 Kč
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R
ok 2014 byl pro nás znamením nutných investic do 

oprav našeho statku ve Vendolí. Vzhledem ke stáří 

budovy je stále více třeba provádět dílčí 

rekonstrukce, aby byla zajištěna bezpečnost dětí při 

našich činnostech.

Z toho důvodu jsme v únoru roku 2014 vyhlásili veřejnou sbírku, 

na kterou může veřejnost přispívat prostřednictvím 

dárcovských SMS (viz vnitřní obal této výroční zprávy) nebo 

bezhotovostním převodem na sbírkový účet vedený u Fio 

banky, a. s. (č. ú.: 2600585697/2010). Výtěžek se sbírky bude 

využit právě na zajištění bezpečného prostoru pro děti v 

Nízkoprahovém klubu Prevence s Bonanzou.

Během roku 2014 jsme se zaměřili na dvě důležité investice - 

opravili jsme další část střechy statku a vytvořili jsme přístřešek 

u stájí, který chrání tři koňské boxy před nepříznivým počasím.

Další důležitou investicí v roce 2014 byl nákup devítimístného 

vozu Opel Vivaro, který nám řeší dlouhodobě problematickou 

situaci při převozu dětí do ambulantní služby programu Drž se 

na uzdě. V letních měsících vůz zároveň slouží jako zásobování 

a zajištění provozu letních táborů.

Sport

Vedle svých služeb provozuje OS Bonanza i sportovní činnost 

pro členy jezdeckého klubu. V roce 2014 byla na sport využita 

částka 6 700,- Kč.
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Město Svitavy: 50 000,- Kč

Minitendry: 96 000,- Kč

Město Svitavy: 40 000,- Kč

Vlastní příjmy: 95 792,- Kč

STŘECHA


VŮZ

PŘÍSTŘEŠEK



Vlastní příjmy: 44 891,- Kč

INVESTICE CELKEM: 326 683,- Kč
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STATISTIKY
statistické výstupy roku 2014 12



SLUŽBY CELKEM

304

173

6

60

UŽIVATELÉ DLE VĚKU

7 - 12 let

13 - 18 let

19 - 26 let

27 - 64 let

62% 38%

543UŽIVATELŮ SLUŽBY
(ZÁJEMCI + KLIENTI)

MUŽIŽENY

344

NOVÝCH 

PŘÍPADŮ

224

UKONČENÝCH 

PŘÍPADŮ

POČET A ČAS VÝKONŮ

DLE ZÁKONNÝCH ČINNOSTÍ
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∑

497

hod.

1587

∑

7470

hod.

9095

∑

199

∑

3815

hod.

740

hod.

5531

6 671
NÁVŠTĚV KLIENTA

VE SLUŽBĚ

∑

2268

hod.

3132

Po
dp

ůr
ná

 č
in
no

st

14 249

20 085
VÝKONŮ

HODIN NA VÝKONECH

C
E
LK

E
M

2 317
JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCI

17 935
AMBULANTNÍCH VÝKONŮ

2 149
TERÉNNÍCH VÝKONŮ
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SASNZDM
58% 42%

196UŽIVATELŮ SLUŽBY
(ZÁJEMCI + KLIENTI)

MUŽIŽENY

347UŽIVATELŮ SLUŽBY
(ZÁJEMCI + KLIENTI)

186 NK DÍRA SY

60 NK DÍRA MT

101 NK PREV. S B.

61% 39%

45% 55%

80% 20%

64

UŽIVATELÉ DLE VĚKU

7 - 12 let

13 - 18 let

19 - 26 let

122
33

34
63

26

3
1
1

NK Prev. s B.
NK Díra SY
NK Díra MT

POČET A ČAS VÝKONŮ DLE ZÁKONNÝCH ČINNOSTÍ

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Sociálně terapeutické činnosti

156 717 hod.

Podpůrná činnost

Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

2550

2809

4

281

3770 hod.

4079 hod.

6 hod.

620 hod.

706 hod.

1621 hod.

15 hod.

94 hod.

1590 hod.

249

1114

23

62

686

64

811

10

192

251

109 hod.

650 hod.

7 hod.

153 hod.

181 hod.

NK Prev. s B.
NK Díra SY
NK Díra MT

85

50

1

60

UŽIVATELÉ DLE VĚKU

7 - 12 let

13 - 18 let

19 - 26 let

27 - 64 let

POČET A ČAS VÝKONŮ

DLE ZÁKONNÝCH ČINNOSTÍ
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∑

28

hod.

55

∑

2995

hod.

3054

∑

162

∑

752
hod.

81

hod.

1206 ∑

1050
hod.

741

Po
dp

ůr
ná

 č
in
no

st

113

SVITAVSKO

87

RODIN

26

MORAVSKOTŘEBOVSKO

48

POLIČSKO

9

OSTATNÍ

KLIENTI

DLE REGIONU
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KONTAKTY
kontaktní údaje OS Bonanza 13

SÍDLO OS BONANZA

 Vendolí 308, 569 14 Vendolí

IČ 26673703

 +420 608 218 847 (Mgr. Lenka Buchtová)

 info@osbonanza.cz

 facebook.com/osbonanza

 www.osbonanza.cz

 jua784e (datová schránka)

KANCELÁŘ OS BONANZA
sídlo vedení OS a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

 Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

 Po - Pá  8:00 - 15:00

 Mgr. et Bc. Lenka Buchtová

 lenka@osbonanza.cz  +420 608 218 847

 Mgr. et Bc. Jan Buchta

 honza@osbonanza.cz  +420 776 322 291

 Bc. Zuzana Mohelníková

 zuzka@osbonanza.cz  +420 733 598 581

 Silvie Bělehrádková

 silva@osbonanza.cz  +420 734 287 799

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PREVENCE S BONANZOU

 Vendolí 18, 569 14 Vendolí

 +420 733 598 578

 statek@osbonanza.cz

 facebook.com/statek.bonanzovy

 Po - Pá  13:00 - 19:00

 Petra Marková

 peta@osbonanza.cz

 Jiří Buchta (technický pracovník)

 jirka@osbonanza.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA - SVITAVY

 Felberova 669/2, 568 02 Svitavy

 +420 733 598 577

 dira-sy@osbonanza.cz

 facebook.com/groups/tadydira

 Po - Pá  13:00 - 18:00

 Bc. Michaela Kopová, DiS.

 misa@osbonanza.cz

 Radka Pražanová, DiS.

 radka@osbonanza.cz
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DRŽ SE NA UZDĚ

 Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy (terénní práce)

 Vendolí 18, 569 14 Vendolí (výcvik sociálních dovedností)

 +420 733 598 581

 zuzka@osbonanza.cz

 Bc. Zuzana Mohelníková

 zuzka@osbonanza.cz  +420 733 598 581

 Silvie Bělehrádková

 silva@osbonanza.cz  +420 734 287 799

 Bc. Pavla Lipavská (lektorka VSD)

 paja@osbonanza.cz

 Mgr. Kristýna Lidmilová (lektorka VSD)

 tyna@osbonanza.cz

 Petra Marková (lektorka VSD)

 peta@osbonanza.cz

 Jan Kadlec (lektor VSD)

 honza.kadlec@osbonanza.cz

 Lucie Pešková (lektorka VSD)

 lucka@osbonanza.cz

 Zdeněk Pleticha (řidič)

 zdenek@osbonanza.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 Komenského 371/46, 571 01 Moravská Třebová

 +420 733 598 576

 dira-mt@osbonanza.cz

 facebook.com/dira.moravska

 Po - Pá  13:00 - 18:00

 Bc. Hana Střížková

 hanka@osbonanza.cz

 Anna Stejskalová

 anicka@osbonanza.cz

MENTORSKÁ ASISTENCE

 Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

 +420 734 287 799

 silva@osbonanza.cz

 facebook.com/MentorskaAsistenceSvitavy

 Silvie Bělehrádková

 silva@osbonanza.cz  +420 734 287 799
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