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1. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SKM
Ústředí SKM zajišťovalo v průběhu roku 2013
informační servis pro své základní články, administraci
získaných státních dotací a související podporu.

2. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH KLUBŮ SKM
Základní organizační jednotkou SKM je Salesiánský
klub mládeže. Počet aktivních Salesiánských klubů
mládeže je v současné době devět. Následuje
stručný přehled jejich činnosti.

2.1.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
SKM Zlín je sdružením dětí a mládeže. V roce 2013 mělo 121 řádných členů.
Přidružených členů bylo celkem 194. SKM Zlín v roce 2013 zaměstnával
celkem 6 osob na pracovní smlouvu, v přepočtu na 4 celé úvazky. V rámci
jednotlivých projektů na dílčí práce uzavírá několik DPP. V roce 2013 bylo
zapojeno do práce v jednotlivých aktivitách přes 100 dobrovolníků.
Statutárním zástupcem SKM Zlín je předseda klubu Petr Kopřiva. Jeho
zástupce Pavel Glogar spolu s Ivanou Šalandovou tvoří výkonný orgán Radu
klubu. Koordinaci jednotlivých aktivit zabezpečuje pracovní skupina, kterou
tvoří vedoucí jednotlivých aktivit a schází se jedenkrát měsíčně.

3

Výroční zpráva 2013

[SALESIÁNSKÉ KLUBY MLÁDEŽE]

Typy aktivit:
 Klub dětí a mládeže NZDM
V roce 2013 bylo 183 otevíracích dnů. Klub navštívilo celkem 172 zájemců o
službu, z toho 75 uživatelů. Počet návštěv byl 4113, počet intervencí nad 30
min 1334 a kontaktů 2270. V rámci měsíčních témat jsme pro uživatele
služeb realizovali 10 preventivních programů, kterých se zúčastnilo 117
uživatelů. Aktivity zajišťovalo v roce 2013 v přímé péči 5 zaměstnanců na
pracovní smlouvu, dva pracovníci na DPP a 25 dobrovolníků. Dobrovolníci
odpracovali v projektu celkem 3 138 hodin.
 Nealkodiskotéky
V roce 2013 jsme uspořádali celkem 21 Nealkodiskoték, které navštívilo
celkem 627 účastníků. Průměrně na jednu Nealkodiskotéku přišlo
30 účastníků. Do nealkodiskoték se zapojují dobrovolníci, kteří odpracovali
cca 1 200 dobrovolnických hodin.
 Výchova a vzdělávání dobrovolníků
Základní Výchova a vzdělávání dobrovolníků probíhá během pravidelné
služby a při plnění povinností, které vyplývají ze zapojení do dobrovolné
služby. Pro dobrovolníky jsme uspořádali 16 denních a 3 víkendové školení,
kterých se účastnilo 438 účastníků.
 Prázdninové tábory
SKM Zlín pořádá letní tábory pro děti i mládež od svého založení v roce 1996.
Tábory do roku 2012 probíhaly v údolí říčky Rokytné v Budkovicích u Ivančic
u Brna. V roce 2013 jsme přemístili tábořiště do Újezdu u Valašských klobouk.
Zde se tří turnusů (rodiče s dětmi, děti do 10 do 14 let a středoškoláci)
zúčastnilo 53 účastníků a 12 vedoucích. Jeden tábor (pro kluky) byl ve
Vlachovicích: 12 účastníků a 5 vedoucích. A jeden tábor (pro holky) byl
příměstský: 6 účastníků a 2 vedoucí. Dobrovolníci odpracovali 1.940
dobrovolnických hodin.
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 Ostatní činnost pro děti a mládež
V roce 2013 bylo otevřeno 8 kroužků: kouzelnický, malá kopaná, šachový,
stolní tenis, teenager, Bobci a borci, Frajeři/ky, dětská schólička. Těch se se
celkem účastnilo 97 dětí. Nedělního sportu (34 nedělí během školního roku)
se zúčastnilo 237 účastníků. Dále bylo uspořádáno 17 příležitostných akci pro
děti a mládež, kterých se účastnilo 289 účastníků. Vedení kroužků
a příležitostné akce zajišťují dobrovolníci.
 Aktivity pro dospělé
V rámci projektu „Přijď, uvidíš, že to jde“ pořádáme aktivity pro dospělé:
1. Kavárna pro rodiče s dětmi do 6 let
Kavárna byla otevřena 82×, přišlo celkem 1.986 matek a 2.094 dětí, což je
průměrně 24 matek a 26 dětí na jeden den. Pracuje zde pět dobrovolnic, toho
času na mateřské dovolené, barmanka a recepční. Konzultant Petr Kopřiva
poskytl 125 konzultací.
2. Kavárna s hernou pro celé rodiny s dětmi
Kavárna byla otevřena každou neděli a o Vánocích, tedy 52×. Průměrná
návštěvnost je 100 osob. Kavárnu má na starost vedoucí Klubu pro dospělé.
3. Klub pro dospělé
Uskutečnil se pravidelně každou neděli od ledna do dubna a od listopadu do
prosince 2013. Nejvíce návštěvníků přišlo na atraktivní programy a divadelní
představení dobrovolníků SKM Zlín. Malá kopaná pro ženaté muže – 1×
týdně. Tato nejaktivnější svépomocná skupina si zahrála 39× v roce
a uspořádala jeden prodloužený terapeutický víkend. Zúčastnilo se celkem
537 osob, průměrně 13 osob na jeden hrací den. Jednorázové akce –
posezení u cimbálu, ples. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 358 osob. Aktivity
celého projektu zajišťuje 5 dobrovolnic na mateřské dovolené, vedoucí
rychlého občerstvení a dobrovolníci baru, vedoucí a dobrovolníci recepce,
dobrovolníci pro volejbal a malou kopanou.
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4. Hudební Festival pod věží
Páteční hudební večer a večer chval, sobotní přehlídku 4 českých
a 4 slovenských kapel a jednoho hosta a nedělní doprovodný program
zajišťuje vedoucí Radovan Výsmek s pětičlenným organizačním týmem
a s pomocí dalších 30 dobrovolníků. Desátý ročník Festivalu pod věží se konal
od 27. do 29. září 2013 na ploše před kostelem na Jižních Svazích.
 Organizační zázemí SKM Zlín:
Jeho úkolem je zabezpečit chod organizace a zajistit péči a údržbu majetku.
V rámci obsluhy rychlého občerstvení je zaměstnána pracovnice na polovinu
úvazku a práci zajišťuje dalších 20 dobrovolníků. Na recepci pracovalo celkem
9 dobrovolníků. Dobrovolníci recepce odpracovali celkem 1.134 hodin.
Administrativu zajišťuje jedna pracovnice na půl úvazku a účetnictví garantuje
účetní firma. O údržbu majetku se starají dva pracovníci na DPP.
2.2. SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE SKM (Pardubice)
Cílem činnosti střediska je:
 poskytnout pomoc dětem a mládeži, zejména těm, kteří žijí v sociálně
slabších poměrech;
 nabídnout rodinné prostředí mladým lidem, kteří vyrůstají v neúplných
nebo rozvrácených rodinách a kteří jsou citově deprimováni;
 doprovodit mladé lidi a pomoci jim v jejich životní orientaci.
Středisko je otevřené pro mladé ve věku od 10 do 26 let a to 3× týdně (Čt, Pá,
Ne). Je otevřené všem mladým lidem, kteří v SaSM chtějí trávit svůj volný čas
a jsou ochotni respektovat minimum pravidel (slušná mluva, respektování
prostor a materiálu, respektování druhých, apod.). Přednost dáváme dětem
ze slabších sociálních rodin.
Účast všech cílových skupin je na základě dobrovolnosti. Pracovníci
střediska se snaží u jednotlivých klientů objevit jejich talenty a nalézt sféru
jejich zájmu a potom je motivovat, aby v daném nabídnutém programu
dokázali vydržet. Programy jsou nabízeny v průměrném stupni obtížnosti tak,
aby jednotliví účastníci byli schopni v aktivitě obstát a dostat se postupem
času na vyšší úroveň zvládání dané aktivity.
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Partnerství
Středisko pracuje celoročně většinou samostatně, ale nebrání se v určitých
aktivitách spolupracovat s dalšími partnery, nebo poskytnout své prostory
pro jednorázové akce druhých organizací, na kterých s nimi spolupracuje. Tak
během roku probíhala spolupráce s Farností sv. Bartoloměje v Pardubicích, se
Salesiánským hnutím mládeže, s Centrem Don Bosco, s Místní komunitou SDB
v Pardubicích, se Slovem Života a se ZŠ NOE. V letošním roce Středisko
umožnilo koncert pro 4 hudební skupiny.
Dopad projektu a jeho výstupy – konkrétní výstupy projektu
Dopady projektu se shodují s definovanými specifickými cíli:
 prožít smysluplně strávený volný čas
 omezení možnosti dostat se do styku s různými návykovými látkami
 získat nová kamarádství, či přátelství
 poznávat pravé životní hodnoty a zažít prostředí důvěry
 osvojit si nové aktivity
Viditelnost projektu a využití výsledků projektu
Celoroční projekt střediska je prezentován:
 nástěnka organizace umístěná ve veřejně přístupných prostorách
organizace;
 ve Zpravodaji farnosti – 1× měsíčně;
 při každé aktivitě ve středisku, adresně pro potřebnou zájmovou skupinu –
letáčky;
 na webu organizace;
 zpracování roční závěrečné zprávy o činnosti střediska.
Vyhodnocení projektu a návazné aktivity
Jednotlivé aktivity projektu jsou průběžně hodnoceny při týmových poradách
1× měsíčně. Zpětná vazba je zajišťována dotazem u jednotlivých klientů.
Stabilita klientely střediska je asi 70 % a tvoří ji pravidelní účastníci
jednotlivých kroužků – registrovaní i neregistrovaní a potom asi 30 % klientů,
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kteří přicházejí do střediska nepravidelně, nicméně mají se střediskem vazbu
již po několik let.
Statistické údaje
Účastníci: V roce 2013 bylo ve středisku postupně zaregistrováno
64 registrovaných účastníků od 6 do 26 let. Starších 26 let je 13. Mladších do
6let je 10 dětí. Celkem je zaregistrovaných 87 účastníků. Jednorázových akcí
a sportovních turnajů se účastní dalších cca 30 mladých (trvale
neregistrovaných). Nealko bar (nízkoprahový prostor) navštěvují i další
kamarádi a přátelé našich klientů, někteří chodí i častěji, ale nemají zájem
o větší organizovanost a zapojení – cca 30 účastníků. Akcí Cantate Bimbi
a Muzikantská Cecilka se účastnilo vždy cca 120–130 diváků. Projekt
Celoroční činnosti byl financován z dotace Města Pardubic a z dalších příjmů
SaSM SKM. Z vlastních zdrojů financujeme potraviny a občerstvení na akcích,
z větší časti veškeré energie, provoz motorových vozidel, údržbu a jiné režijní
náklady související s činností střediska.
Dokumentace
Digitální fotografie jsou v archivu SaSM na PC. Hudba z našich hudebních
programů je zpracována ve formátu MP3. Záznam je k dispozici všem
zájemcům na CD nebo DVD.
2.3. CENTRUM DON BOSCO SKM (Pardubice)
Naše poslání
 Pomáháme mladým lidem z dětských domovů, pěstounské péče
a ohrožených rodin na jejich cestě do samostatného života.
 Jsme lidským zázemím, kam se mohou vracet a sdílet své starosti,
problémy i úspěchy. Tak svůj život postupně zvládají sami.
Naše programy
 Nabízíme osvědčené programy, které jsou vzájemně provázané. Z nich je
možné vybrat si tak, aby byly co nejvíce prospěšné těm, pro které tu jsme.
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1) Program Kurzy: zahrnuje především Kurzy přípravy na život, pre-kurzy,
pobytové akce a brigády – během roku i o hlavních svátcích. Na těchto
programech budujeme s klienty vztahy založené na důvěře. Klienti se zde
připravují na budoucí život: získávají praktické znalosti a dovednosti.
Postupně se rozvíjí v práci na sobě i na vztazích k druhým. Vědí, že pro ně
jsme místem, ke kterému se v budoucnosti mohou obracet. V roce 2013
jsme uskutečnili 14 víkendových setkání Kurzů přípravy na život včetně
1 pre-kurzu (celkem 141 účastí), velikonoční pobyt (6 účastí), 4 brigády –
i vícedenní (14 účastí) a pracovně zábavný pobyt na Valdštejně (6 účastí).
2) Program sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení: tento program
je určen pro klienty, kteří jsou ochotni na sobě pracovat, potřebují v určité
oblasti svého života podporu v rámci individuálního doprovázení
(připravují se na odchod z dětského
domova nebo z rodiny) a postupně
se osamostatňují sami. Tuto
sociální
službu
máme
zaregistrovanou od 1. 1. 2013.
Během téhož roku jsme se
intenzivně snažili co nejlépe službu
nastavit, pracovali jsme na
metodikách, postupech, které
budou pro práci s našimi klienty
přínosem,
zajistí
kvalitní
poskytování služby a naplňování
cílů stanovených v rámci vzájemné
spolupráce klientů a pracovníků.
V roce 2013 prošlo naší službou 33
klientů.
3) Program „Na vlastních nohou“: cílovou skupinou programu jsou mladí
lidé, kteří opustili ústavní výchovu a snaží se založit vlastní domácnosti
a rodiny, nebo již rodinu mají. Tito mladí lidé a jejich rodiny se mohou
ocitnout v ohrožení nejen z důvodu rizika přenosu patologických vzorců
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jednání z původních rodin, ale také díky časté nedůvěře a uzavřenosti vůči
vnějšímu světu. Jsme těmto mladým domácnostem skutečnou oporou.
Aktivitou tohoto programu jsou také setkání pro absolventy, která
proběhla 3×. V rámci tohoto programu jsme v r. 2013 pracovali
s 39 klienty (a jejich rodinami).
4) Program Dny pro dětské domovy: tento program slouží širšímu okruhu
zájemců o naše programy (akce pro neorganizovanou mládež). Spolu se
svými vychovateli a dalšími hosty mají možnost se zde seznámit s naším
prostředím, zažít přitom smysluplně a zajímavě naplněný den. V roce 2013
jsme uspořádali Den pro dětské domovy celkem 2x. Kromě dobrovolníků
se jich účastnilo 82 dětí a mladých lidí z 8 výchovných zařízení.
Poznámka: v roce 2013 jsme se různými způsoby věnovali 32 klientům, kteří
nebyli zařazeni do žádných programů. Jde buď o bývalé klienty, mladé lidi, se
kterými se setkáváme na brigádách a jiných akcích, apod.
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Další aktivity:
„Víš, čím budeš?“ – projekt zaměřený na rozvoj profesního povědomí dětí
z ÚV. V rámci aktivity si děti ujasňovaly své profesní představy, o kterých
následně za podpory naší organizace vytvářely dokumentární filmy, které na
závěr veřejně představily svým vrstevníkům na Dnech pro dětské domovy.
Projekt byl realizován za podpory EU (Mládež v Akci).
„Získej práci, co tě baví“ – projekt ve spolupráci se společností MAVO s.r.o.
spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.
V roce 2013 pomohl s motivací, doplněním kvalifikace a získáním pracovní
smlouvy pro konkrétní 4 klienty.
Individuální terapie – je nabízená těm našim klientům, kteří o ni skutečně
stojí a potřebují ji. Z kapacitních důvodů jsou její možnosti omezené. V roce
2013 byla poskytována 8 klientům.
„Rada do života“ – setkání pro spolupracující dětské domovy, pracovníky
SPOD, zástupce KÚ, Magistrátu města Pardubice a další spolupracující
organizace.
Práce s dobrovolníky:
Pro dobrovolníky jsme uspořádali jedno víkendové setkání (4 účasti), jedno
vzdělávací setkání (8 účastí). Jinak s nimi pracujeme individuálně – včetně
nabídky supervize. Zároveň dobrovolníky zveme na Setkání s dobrovolníky,
kde je možné jejich práci ocenit a sdílet s nimi „novinky“. Tato setkání se
konala celkem 4×. Tři naši dobrovolníci byli oceněni na Galavečeru
dobrovolníků v režii Koalice nevládek Pardubicka, Pardubického kraje
a Europe Direct Pardubice, přičemž Marie Moravcová dostala za 6 let
dobrovolnické práce zvláštní cenu radního Pardubického kraje Pavla Šotoly.
V průběhu roku 2013 nám různými formami spolupráce pomáhalo
43 dobrovolnic a dobrovolníků v celkovém počtu 945 hod.
Vzdělávání:
Pracovníci centra se během roku průběžně vzdělávají a to i nad rámec
podmínek stanovených zákonem.
V roce 2013 absolvovali různé semináře, kurzy a školení, které jim
pomáhají při práci s klienty. Jedná se například o krizovou intervenci,
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syndrom CAN, seminář finanční gramotnosti s názvem „Připravit pro život“,
oblast prevence násilí. Účastnili se také seminářů, které se orientovaly na
seznámení se se salesiánským prostředím a na práci s dětmi a rodinou,
například komunitní práce s dětmi z málo podnětného prostředí, podpora
budování a posílení citové vazby mezi rodiči a dětmi, a práce se samostatně
žijícím rodičem s dětmi a podporu jejich rodičovské role. Dvě kolegyně
absolvovaly vzdělávací program „Zdravotník pro zotavovací akce pro mládež
a dorost“ ZDrSEM.
Při práci je také důležité, aby pracovníci znali aktuální legislativu, což
se ve vzdělávání samozřejmě projevilo. Pracovníci absolvovali semináře
zaměřující se na jednotlivé zákony, ať už zákon o sociálních službách, zákon
o sociálně-právní ochraně dětí nebo příprava na Nový občanský zákoník.
Navázali jsme kvalitní spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové.
Kromě toho, že aktivně spolupracujeme, působíme jako subdodavatelé
služeb, máme také možnost účastnit se řady jejího vlastního vzdělávání
a výměny zkušeností.
V organizaci je kvalitně nastavená pravidelná supervize celého týmu
a pracovníků přímé práce. Jedenkrát jsme byli na dvoudenním teambuildingu
v Neratově.
Prezentace a propagace organizace na veřejnosti:
 Jsme aktivními členy KONEP (Koalice nevládek Pardubicka).
 Aktivně se podílíme na práci Krajské koordinační skupiny „Systémová
podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“
v Pardubickém kraji.
 Účastníme se odborných konferencí v problematice týkajících se našich
klientů.
 Dne 15. 2. se Monika Peterková a Jiří Woclawek spolu s PhDr. Hanou
Pazlarovou, Ph.D. z FF UK účastnili Kulatého stolu v TV Noe na téma
Doprovázení dětí z dětských domovů.
 Dne 1. 6. u nás natáčela Česká televize pro Křesťanský magazín na téma
Kurzy přípravy na život.
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 Dne 5. 6. jsme úspěšně prezentovali svou práci na Burze filantropie
v Pardubicích, kam byl náš projekt „Šance pro dva kamarády“ vybrán
donátory.
 Pravidelně aktualizujeme webové stránky a zřídili jsme facebookovou
stránku.
 2× ročně vydáváme Bulletin pro příznivce CDB, kde informujeme o našich
novinkách i o tom, jak se nám daří pomáhat konkrétním klientům.
 Aktuality u nás prezentujeme na vnitřní a venkovních nástěnkách, která je
určena
především
členům
klubu
a veřejnosti
z řad
farníků. Jim jsou také
určeny
informace
zveřejňované
ve
Farním
zpravodaji
v Pardubicích.
 O svých programech
informujeme
prostřednictvím
letáků a ve výroční
zprávě.
 Na konci roku jsme
pro své příznivce
uspořádali
koncert
skupiny Oboroh.

2.4.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE RUMBURK – JIŘÍKOV
Zavináč – klub pro mládež
Klub Zavináč je registrovanou sociální službou - nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (identifikátor služby 3861378, datum registrace 9. 7. 2007). Klub
nabízí mladým lidem, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, prostor,
kde se mohou neformálně setkávat a realizovat. K dispozici jsou jim sociální
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pracovníci, k základní bezplatné nabídce patří moderní deskové hry, kalčo,
stolní tenis, šipky, tematické přednášky a příležitostné workshopy, turnaje
a další akce. Za malý finanční příspěvek se mohou občerstvit či využít internet
pro jiné než studijní účely. Klub je přístupný zdarma, nezávazně na členství.
Pravidelná otevírací doba je čtyři dny v týdnu v celkovém rozsahu
22 hodin. Z toho jsou každý otvírací den 4 hodiny přednostně vyhrazeny pro
primární cílovou skupinu. V době školních prázdnin a státních svátků se
otevírací doba upravuje. V roce 2013 měl klub celkem 157 otvíracích dní,
průměrná denní návštěvnost byla 33 klientů, celkem bylo evidováno 5.737
výkonů a 387 osob (z toho 74 % z primární skupiny). Bylo realizováno 10 akcí,
kterých se účastnilo 172 mladých (besedy, turnaje, dílny, presentace
vzdělávání, promítání).
Zavináč je nízkoprahový klub, který poskytuje zázemí, podporu
a odbornou pomoc dětem a mládeži z Rumburku a okolí, která se ocitla nebo
může ocitnout v nepříznivé životní situaci.
Klub Zavináč zaměřuje svou činnost především na mládež ve věku 13–
20 let, která studuje v Rumburku a okolí, ocitla se v nepříznivé životní situaci,
a která se nechce nebo nemůže účastnit běžných forem trávení volného času
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nebo institucionalizované formy pomoci a péče. Sekundárním okruhem osob
jsou děti ve věku 6–12 let, obdobných charakteristik, které mají v klubu
oddělené otevírací hodiny. Práce se sekundární skupinou probíhá převážně
v pedagogické rovině.
Základními principy poskytovaných služeb jsou nízkoprahovost,
dobrovolnost, respekt a profesní etika. Základní služby klubu jsou klientům
poskytovány zdarma. Dobrovolníci a pracovníci klubu v Rumburku a kroužků
v Jiříkově na začátku letních prázdnin spojují své síly s mládeží z Brna na akci
s názvem „Severská sekyra“. Jejím hlavním cílem je pomoc s přípravou
dřeva=topiva na zimu pro naši činnost v Jiříkově. Akce se účastnilo
22 mladých lidí.
Zájmová činnost v Jiříkově
V budově jiříkovské fary nabízíme prostor pro děti a mládež z Jiříkova a okolí,
aby zde mohli trávit svůj volný čas v zájmových kroužcích vedených
pracovníky Salesiánského klubu mládeže Rumburk – Jiříkov a dobrovolníky
z řad studentů a rodičů. K dispozici je herna, klubovna, výtvarná a keramická
dílna, kuchyňka a zahrada s dětským hřištěm.
V roce 2013 jsme evidovali 143 aktivních klientů, z toho se 86 dětí
pravidelně účastnilo kroužků. Bylo otevřeno 15 druhů zájmových kroužků –
stolní tenis 1, stolní tenis 2, zumba a jiné pohybové aktivity, cvičení s prvky
jógy, streetdance, breakdance, jumpstyle, keramika pro děti, keramika pro
dospělé, modelařina, šikovné tlapky, deskové hry, žabky a žabáci, vaření,
dramatický kroužek
Bylo uspořádáno 19 příležitostných akcí pro širokou veřejnost,
kterých se účastnilo 1.009 osob. Největší oblíbenosti se těší akce spojené
s nocováním, výlety a tábory.
Realizované akce: Pololetní nocování s Člověče, nezlob se, Jarní
prázdniny na Ahojce, Maškarní nocování, Velikonoční vyrábění, Nocování
s Andersenem, Sopečný výlet s nocováním, Den dětí s nocováním, Nocování
s taneční tématikou, Letní tábor Doba ledová, Týden otevřených dveří,
Nocování s papírovými draky, Podzimní prázdniny na Ahojce, Vystoupení
dramatického kroužku, Svatomartinský průvod, Vystoupení tanečního
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kroužku, Nocování s adventním vyráběním, Prezentace výrobků z kroužků
v Loretě na výstavě Betlémy, Mikulášská besídka.
Na podzim jsme díky Janu Dvořákovi a Aleši Hoffmanovi navázali
spolupráci s Dětským domovem v Lipové. Jedna skupina z domova se
zúčastnila dvou našich akcí (Podzimní prázdniny na Ahojce a Svatomartinský
průvod), naši vedoucí se zúčastnili jejich vánoční besídky. Spolupráce vzbudila
pozitivní ohlas a pokračuje i v dalším roce. Také pokračuje spolupráce
s domovem seniorů Srdce v dlaních v Jiříkově - Filipově.
Děti z kroužků jumpstyle, breakdance, keramika, šikovné tlapky
a dramatického kroužku representovali naši organizaci ukázkami činnosti
během Výstavy vzdělávání, Výstavy betlémů a vystoupením v domově
seniorů.
Dobrovolníci naší organizace se v červnu zúčastnili akreditovaného
školení a zapojili se do dobrovolnického programu Margherita. Školení
úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo celkem 22 osob.
Mateřské centrum Koťátko
Mateřské centrum Koťátko provozuje naše organizace od roku 2002. Cílem
centra je posilovat rodičovské vědomosti, kompetence a dovednosti
a předcházet sociálnímu vyloučení rodičů a jejich dětí. Tyto cíle realizujeme
především pomocí nabídky přednášek, besed, společnými aktivními prožitky
rodičů a jejich dětí. Rodiče si také vyměňují své zkušenosti, společně prožívají
a oslavují události spjaté s ročními obdobími a společně navštěvují kulturní,
sportovní a jiná podobná zařízení v okolí. Rodiče mají k dispozici také
odborného pracovníka, který je připraven s nimi řešit jejich problémy (např.
z oblasti hledání zaměstnání, dluhového poradenství, sociálních dávek, atd.).
Cílovou skupinou centra jsou zejména rodiče s dětmi na mateřské/rodičovské
dovolené, kteří pečují o dítě/děti ve věku 0–6 let, ale jsme otevřeni všem,
kteří chtějí své rodičovství prožívat aktivně.
Na každé setkání jsou pro děti a jejich rodiče (prarodiče) připraveny
aktivity a samozřejmě nechybí příležitost ke spontánní hře v kolektivu
vrstevníků. Na přípravě se rodiče (prarodiče) mohou aktivně podílet,
v Jiříkově mají možnost účastnit se doprovodných aktivit (zdravotní cvičení,
keramika pro dospělé). Aktivit centra se během roku pravidelně účastnilo
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52 registrovaných osob (22 dospělých se 30 dětmi), přednášek a ostatních
aktivit se účastnili také neregistrovaní. Během 94 otvíracích dní bylo
realizováno 57 aktivit typu přednášky, besedy, diskuze, konzultace, kulturní
a sportovní aktivity, tvořivé dílny, výlety.
Centrum bylo otevřeno 2–3× týdně v Rumburku, činnost v Jiříkově
v tomto roce nebyla zahájena a byla nahrazena rozšířenou otvírací dobou
v Rumburku, kde byl o centrum větší zájem - byly přidány otvírací hodiny
jedno odpoledne v týdnu. Na obou místech je vytvořeno dostatečné zázemí
pro práci s rodiči i s jejich dětmi. Centrum je členem Sítě mateřských center.
Probační programy
Naše organizace dlouhodobě pomáhá realizovat probační programy určené
pro mladé lidi, kteří se dostali do střetu se zákonem. V roce 2013 jsme
realizovali Program „Právo pro každý den“, a to pod záštitou Partners Czech.
Program pomáhá mladým získat potřebné sociální dovednosti a kompetence,
aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim
pochopit souvislosti a dopady jejich jednání na jejich další uplatnění ve
společnosti, na osobní a profesní rozvoj. V roce 2013 jsme realizovali 2 běhy,
kterých se účastnilo 14 frekventantů. Program je realizován ve spolupráci
s Probační a mediační službou ČR.

2.5.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE HROZNOVÁ LHOTA
SKM Hroznová Lhota měl v roce 2013 23 řádných členů a 63 přidružených
členů. Činnost v roce 2013 se ubírala těmito směry:
 Organizační – zaměřena na řízení klubu po stránce administrativní
a organizační;
 Pravidelné aktivity – Baby klub, víkendová „spolča“;
 Pobytové akce – prázdninové tábory;
 Jednorázové aktivity – aktivity pro členy klubu i širokou veřejnost.
Pravidelnou aktivitou zůstaly i v roce 2013 víkendové setkávání dvou skupin
mladých lidí (pateční skupina cca 125 osob, sobotní cca 10 osob) v klubovně
pod kostelem. Náplní stejně jako minulých letech jsou společné hry, diskuse
a vzájemné sdílení na určitá duchovní a společenská témata, příprava,
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organizace a realizace dalších volnočasových aktivit. Stejně jako v minulých
letech pracoval Baby klub. Baby klub pravidelně navštěvuje cca 10–12
maminek na mateřské dovolené se svými dětmi a schází se dvakrát týdně.
Pravidelnou aktivitou je též týdenní setkávání přípravky ministrantů, jehož
náplní je kromě ministrantské přípravy též sportovní zaměření na florbal.
Pobytové akce: 14.–16. 6. 2013 pobytová akce pro členy SKM Hroznová Lhota
– účastnilo se 16 osob. V roce 2013 uspořádal klub dva tábory ve Starých
Hutích okres Uherské Hradiště. Letní tábor – Staré Hutě 1.–12. 7. 2013 – akce
zúčastnilo 33 účastníků do 18 let. Letní tábor – Staré Hutě 12.–19. 7. 2013 –
tábor byl určen pro děti z prvního stupně ZŠ a akce se zúčastnilo 31 účastníků
do 18 let.
Jednorázové aktivity: V roce 2013 pokračoval klub v organizaci jednorázových
akcí, kde jsme v roli pořadatele nebo spolupořadatele přispěli k pestré
nabídce nejenom v oblasti volnočasových aktivit a sportu, ale též v oblasti
kultury a vzdělávání. S velkým ohlasem se setkal divadelní představení Víti
Marčíka. Spolupráce s dalšími subjekty byla pro klub velmi dobrá a užitečná.
Akce pro veřejnost:
Termín

Název akce

3. 2. 2013

Oslava svátku Dona Boska

100

23. 2. 2013

Divadelní představení Víti Marčíka

180

6. 10. 2013

Drakyáda

52

30. 11. – 15.12 2013

Počet účastníků

Aktivní Advent

114

Systém přípravy vedoucích a vzdělávání: V září dva naši členové složili
zkoušky, v rámci projektu Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz
(SVAŘÁK) akreditovaný MŠMT. Obdrželi osvědčení organizátora
volnočasových aktivit a jeden navíc osvědčení pro hlavní vedoucí tábora. Třetí
dokončí SVAŘÁK kvůli zaměstnání v roce 2014. V říjnu 2013 zahájili tento kurz
další dva členové klubu. Pořadatel tj. Salesiánské středisko mládeže BrnoŽabovřesky.
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Prezentace a propagace činnosti organizace na veřejnosti: O činnosti klubu
pravidelně informujeme v obecním zpravodaji a též na akcích pořádaných pro
veřejnost.
Organizační schéma SKM Hroznová Lhota: Řídícími, kontrolními a výkonnými
orgány sdružení jsou:
1. Valná hromada – je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové
s hlasovacím právem.
2. Rada klubu – je řídícím a výkonným orgánem sdružení a řídí jeho činnost
v období mezi jednáními valné hromady. Předsednictvo volí ze svého
středu předsedu, který je statutárním zástupcem sdružení.
3. Revizní komise – je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost
odpovídá valné hromadě.
4. Předseda klubu – je výkonný orgán jmenovaný radou klubu, je statutárním
zástupcem o. s.
Valná hromada Salesiánského klubu Hr. Lhota

Rozhodovací složka
Revizní komise klubu
Rada klubu

Výkonná složka
Předseda klubu
Orgány klubu
Rada klubu:
Ing. Petr Hanák, Hroznová Lhota 278 – předseda
Kateřina Janíčková, Kozojídky 131 – místopředseda
Ing. Zdeněk Jurček, Kozojídky 114
Revizní komise klubu: Vítězslav Koutník, Žeraviny 65 – předseda
Marie Janíčková, Kozojídky 131
Marie Jungová, Tasov 2
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2.6.DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO SKM FRYŠTÁK
Typy aktivit a jejich rozdělení
 Orientační dny – programy pro školy
 Víkendové a prázdninové akce
 DISKlub – pro místní děti a mládež
Akce pro členy:
 Víkendové a prázdninové akce – systém víkendových akcí v průběhu
celého roku: Střapec I a Střapec II – úvodní seznamování, LIS – duchovní
obnova se zážitkovým programem, Košt – setkání účastníků našich akcí ve
věku od 18 let a více, Postní duchovní obnova, Adventní duchovní obnova,
Velikonoce – společné prožití velikonočních svátků, Silvestr – společné
prožití závěru roku.
 DISKlub – pro místní děti a mládež – salesiánská oratoř pro místní děti
a mládež – každodenní provoz v pracovním týdnu během školního roku.
Akce pro neorganizované děti a mládež:
 Orientační dny – programy pro školy – třídenní kurzy zajišťují žákům
základních a středních škol interaktivní rozvoj klíčových kompetencí,
nabízejí podporu a pomoc v oblastech životních hodnot a postojů. OD
vedou mladé lidi k zodpovědnosti za svůj život, vedou k aktivnímu
zvládání problematických životních situací.
Organizování prázdninových pobytů:
 Dolomity – vysokohorská turistika, Rodinné dovolené pro rodiče s dětmi –
zázemí pro rodiny s dětmi (ubytování a strava, program mají vlastní).
Počty účastníků:
 Orientační dny – programy pro školy – 82 kurzů s celkovým počtem 1 683
žáků a studentů
 Víkendové a prázdninové akce – Postní duchovní obnova (1.–3. 3. 2013) –
24 účastníků, Košt 2013 (8.–10. 3. 2013) – 20 účastníků, Velikonoce 2013
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(27.–31. 3. 2014) – 55 účastníků, Ďumbier 2013 (1.–3. 3. 2013) –
7 účastníků, Střapec I (17.–19. 5. 2013) – 26 účastníků, Střapec II (24. – 26.
5. 2013) – 29 účastníků, Dolomity (29. 7. – 3. 8. 2013) – 8 účastníků, LIS
2013 (11.–13. 10. 2013) – 53 účastníků, Adventní duchovní obnova (13.–
15. 12. 2013) – 25 účastníků, Silvestr 2013 (29.–31. 12. 2013) –
51 účastníků.
 DISKlub – pro místní děti a mládež – 49 účastníků
Systém přípravy vedoucích:
 Orientační dny – propracovaný systém přípravy instruktorů pro vedení
kurzů – Nováček, Instruktor, Vedoucí kurzu, Lektor, dále zdravotní školení
Zdrzen
 Víkendové akce – systém přípravy asistentů se rozvíjí, od r. 2014 bude
propojený se vzděláváním instruktorů Orientačních dnů

Prezentace organizace na veřejnosti:
 nejvíce je tato činnost prezentována na webových stránkách Domu Ignáce
Stuchlého www.frystak.sdb.cz; dále ve Fryštackých listech (měsíčník
města), Salesiánském magazínu a také na celostátním webu www.sdb.cz
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 publikace Orientační dny pro základní školy a Orientační dny pro střední
školy (vydal DIS SKM Fryšták jako závěrečnou publikaci projektu
Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj,
Fryšták 2012) – rozdáváme odborné veřejnosti i v r. 2013.

2.7.DOMOV DON BOSCO SKM – OSTRAVA
Typy aktivit a jejich rozdělení
 hudební (skupiny Záblesk a Sešli jsme se);
 sportovní (fotbal, volejbal, posilovna, šachy);
 společenské (společná večeře k setkání s ostatními a s animátory SSVČ DB,
společenské hry);
 spirituální (bohoslužby pro studenty s následným posezením při čaji
a kávě; denní formační impulsy před Vánocemi a Velikonocemi).
Akce pro členy
 výše uvedené pravidelné aktivity
Akce pro neorganizované děti a mládež
 koncerty skupin Záblesk a Sešli jsme se;
 bohoslužby pro studenty s následným posezením při čaji a kávě.
Počty účastníků
 hudební skupina Záblesk: 4 stálí členové, koncert pro 50 lidí a vystoupení
v rámci společné prezentace ostravského salesiánského díla;
 hudební těleso Sešli jsme se: vytvořeno převážně z absolventů ostravské
konzervatoře, kteří se zapojují do aktivit Domova Don Bosco –
8 vynikajících hudebníků – 2 koncerty přímo v domě, další na výjezdech
(kryto z vlastních prostředků účinkujících);
 posilovna: cca 15 studentů využívá s různou intenzitou (někteří
i několikrát týdně);
 fotbal: pravidelně každý týden (s výjimkou prázdnin a vypjatých
zkouškových období) – 6 až 15 účastníků;
 společné bohoslužby pro studenty s hudbou a následným posezením při
čaji a kávě: každé pondělí kromě prázdnin – zapojují se i nečlenové SKM –
15–50 účastníků;
 společný večer k setkání s ostatními i s animátory SSVČ DB: během roku
proběhlo 8 společných večerů – 15 až 50 účastníků;
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 dvě víkendové akce – společně s animátory SSVČ DB a dalšími mladými:
14 a 23 účastníků, většina do 26 let;
 spontánní společenské hry (fotbálek, Stiga hokej a Stiga fotbal, šachy,
stolní hry…).
Vzdělávání
 pravidelná formační setkání řádných členů klubu – každý měsíc
 pravidelné každodenní formační impulsy před Vánocemi a Velikonocemi
Prezentace organizace na veřejnosti
 webové stránky
Propagace činnosti
 face to face
 webové stránky ostrava.sdb.cz/domov

2.8.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE SEBRANICE
Typy aktivit a jejich rozdělení: činnost zájmových kroužků, víkendové akce
pro děti, víkendové a jednodenní akce a výlety, prázdninové pobyty,
víkendové školení animátorů celoroční příprava animátorů.
Akce pro členy: osm zájmových kroužků, 16 akcí během víkendů, všechny
akce ze Závěrečné zprávy o projektu bod druhý, vyjma: Diecézního setkání
mládeže, Vikariátního setkání mládeže, Pohádkového lesa, Diskotéky
a částečně letních pobytů v přírodě a akcí konaných pod hlavičkou farnosti
Sebranice.
Akce pro neorganizované děti a mládež: Diecézní setkání mládeže, Vikariátní
setkání mládeže, Pohádkový les, Diskotéka a částečně letní pobyty v přírodě
a akce konané pod hlavičkou Farnosti Sebranice.
Organizování prázdninových pobytů: 5 letních táborů, 1 krátkodobá
zotavovací akce.
Počty účastníků:
 na kroužcích: 97 účastníků v 1. pololetí, 75 účastníků v 2. pololetí;
 na krátkodobých akcích: 371 účastníků; pro členy klubu: 116 účastníků;
pro nečleny: 232;
 na letních akcích 142 účastníků (převážně přidružených členů klubu).
Programy činnosti: kulturní vzdělávací, náboženské, zábavné.
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Systém přípravy vedoucích: formou Kurzů Animátoři 3×3, pořádá Salesiánská
asociace Sadba, v bězích G, H, I v loňském roce 9 animátorů.
Vzdělávání: Formou animátorských víkendových setkání v rámci SKM
Sebranice, 2 školení pro děvčata, 2 školení pro chlapce, + jedno školení
společné.
Propagace činnosti: Podáváním žádostí o dotace na MŠMT a OÚ Sebranice,
nabídka akcí formou plakátků na velké nástěnce v kostele, osobní nabídkou
rodičů dětí a mladým samotným, fotografie z některých akcí na webové
stránce farnost www.sebranice.cz, vyhlašováním akcí obecním rozhlasem ve
spolupráci s OÚ Sebranice.
Organizační struktura: Klub SKM čítal k 31. 12. 2013 11 řádných
a 125 přidružených, celkem 136 členů klubu. Radu klubu tvoří: Pavel Hertl –
předseda klubu, Vojtěch Glogar a Marek Jílek – členové klubu.
Účetní klubu byla do 31. 12. 2013 paní Helena Sršňová, Polička.

2.9.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY
Činnost SKM máme rozdělenou do 2 základních aktivit:
1. Sociální aktivity pro rodiny – a) podpora rodiny, b) prevence nežádoucích
jevů v rodinách
2. Volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiče – a) kroužky, b) výjezdy,
chaloupky
1 a) Podpora rodiny – Školička, Klub maminek
Školička – je určena pro děti od 3 let. Je otevřena 5 dní v týdnu od 8.30 –
12.30 hod a každý den je svou tématikou zaměřený na všestranný rozvoj
a výchovu dětí. V rámci skupiny předškolních dětí v programech školičky
probíhá diagnostika dětí a v případě potřeby jsou rodiče kontaktováni k další
návazné pomoci sociálního pracovníka nebo poradce ve výchově. Během
minulého roku navštěvovalo tento program 21 dětí.
Klub maminek – je určen pro maminky, které jsou převážně s dětmi na MD
a potřebují se o svých radostech, starostech, ale i problémech podělit
s ostatními, popřípadě hledají odbornou radu při výchově svých dětí. Kromě
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pravidelného setkávání 2× týdně nabízíme maminkám i kurzy s různým
zaměřením (keramika, výtvarné tvoření aj.) Maminkám je nabídnuta možnost
se jednou do měsíce zúčastnit besed, seminářů a workshopů s odborníky na
prorodinná témata. Kromě běžných měsíčních aktivit je možnost se účastnit
i jednorázových výletů a akcí určených pro maminky s dětmi. Programu se
účastnilo celkem zhruba 120 maminek (a tatínků) s dětmi.
1 b) Prevence nežádoucích jevů v rodinách
Spolupráce s MČ Praha 8 – v oblasti
vzdělávacích problémů u dětí úzce
spolupracujeme se sociálním odborem MČ
Praha 8. Nabízíme bezplatné doučování
hlavních školních předmětů dětem ze
sociálně znevýhodněného prostředí, které
k nám zasílají kurátoři a OSPOD MČ Prahy
8. Během týdne poskytujeme 30 hod
doučování dětem za minimální úplatu a 45
hod dětem ze soc. slabých poměrů zcela
zdarma. Doučování během roku využije cca
100 dětí.
Poradce ve výchově – poskytujeme poradenství v oblasti rodinných vztahů,
ve výchově, při vývojových, výchovných a vzdělávacích problémech u dětí
a mládeže. Odbornou pomoc poskytujeme rodinám v krizi ve spolupráci
s dalšími návaznými službami. Poradce ve výchově poskytl cca 180 intervencí
celkem 74 rodičům.
2 a) Kroužky
Kroužky spadají do naší pravidelné zájmové, volnočasové činnosti s dětmi
a mládeží.
V roce 2013 jsme nabídli dětem širokou škálu kroužků s různým zaměřením.
 Sportovní – stolní tenis, fotbal, judo a sebeobrana, sportovní hry,
frisbee;
 Výtvarné – keramika, výtvarné činnosti, šikovné ruce;
 Hudební – flétna, kytara, pěvecký sbor;
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 Jazykové – anglický, německý jazyk;
 Soutěživé – historický šerm, deskové hry.
Během roku 2013 se účastnilo kroužků 400 dětí.
2 b) Výjezdy, chaloupky, tábory
Během roku nabízíme rodičům a dětem jednorázové aktivity k posílení
společného rodinného života. Vytváření společných zážitků, které vnášejí do
rodin nový rozměr sounáležitosti, porozumění a emocionální náplně. V roce
2013 proběhly tyto akce:
 Karneval
 Kurz 1. pomoci – 80 účastníků
 Den pro Salesiánské centrum
 Den otevřených dveří
 Výlety – Toulcův dvůr, výprava za podzimními plody, hledání
velikonočního zajíčka, slavnost světel ad.
Pro děti pořádáme
během
školních
prázdnin a volných
víkendů
výjezdy,
prázdninové tábory,
chaloupky
mimo
hlavní město Prahu
a příměstské tábory
přímo v areálu sídla
SKM
v PrazeKobylisích.
Prázdninové akce se
jsou zaměřeny na
různé činnosti, které
podporují rozvinuté
dovednosti dětí, získané během roku v jednotlivých zájmových kroužcích.
Organizujeme tábory se zaměřením:
 Sport
 Tanec
 Výtvarné, keramické umění
 Jazyky
V roce 2013 jsme pořádali 15 táborů, kterých se zúčastnilo 248 dětí
a mladých lidí.
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Proběhlo také 8 víkendových akcí, kterých se účastnilo 123 dětí.
Propagace: Propagace činnosti SKM probíhá na webu http://kobylisy.skm.cz/,
materiály o naší činnosti jsou pravidelně zveřejňovány na vnitřních a
venkovních nástěnkách SKM. Naši činnost prezentujeme i články ve farním
zpravodaji Kobylístek, v měsíčníku Osmička, který vychází v lokální oblasti
Prahy 8, pořádáme propagační akce pro rodiče a děti, vydáváme propagační
letáky, výroční zprávu.
Vzdělávání:
Vzdělávání interních a externích pracovníků a dobrovolníků probíhá formou
pravidelných měsíčních setkávání. Pro táborové vedoucí pořádáme během
roku 4 formačně-vzdělávací víkendy.
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3. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ SKM
SKM přijalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2013
provozní dotaci v celkové výši 700.000,- Kč. Pro ústředí SKM byla použita
částka 40.000,-. Zbývající část 660.000,- byla převedena na kluby s právní
subjektivitou a je s ní účtováno v účetnictví klubů.

3.1.ÚSTŘEDÍ SKM
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v Kč
Náklady
Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
Výnosy
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

149
12 035
2 886
35 000
8 568
660 000
4 137
722 775

9
0
22 000
500
700 000
722 509

ZISK (-ztráta)

-266
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ROZVAHA v Kč

ROZVAHA

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Nedokončený dlouhodobý hm.
majetek
Oprávky k dlouhodobému
majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM
Vlastní zdroje celkem
Jmění
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
PASIVA CELKEM
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k 1. 1. 2013
0

k 31. 12. 2013
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
7 031
0
0
6 951
80
7 031

0
6 765
0
0
6 685
80
6 765

7 031
6 180
851

6 765
6 180
585

6 011
0
0
0
0
0
7 031

851
0
0
0
0
0
6 765
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3.2.KLUBY SKM
Subjekt

Náklady

Výnosy

SKM – ústředí
SKM Zlín
DIS SKM Fryšták
SaSM SKM Pardubice
CDB SKM Pardubice
Domov DB SKM Ostrava
SKM Rumburk–Jiříkov
SKM Hroznová Lhota
SKM Sebranice
SKM Praha-Kobylisy
Celkem

722 775 Kč
3 197 514 Kč
6 574 896 Kč
1 594 467 Kč
2 746 932 Kč
538 145 Kč
1 263 798 Kč
177 984 Kč
214 227 Kč
2 323 935 Kč
19 354 673 Kč

722 509 Kč
3 080 660 Kč
6 642 528 Kč
1 655 376 Kč
2 779 894 Kč
557 258 Kč
1 268 849 Kč
171 201 Kč
214 227 Kč
2 062 507 Kč
19 155 009 Kč

30

Hospodářský
výsledek
-266 Kč
-116 854 Kč
67 632 Kč
60 909 Kč
32 961 Kč
19 113 Kč
5 051 Kč
-6 783 Kč
0 Kč
-261 428 Kč
-199 665 Kč
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Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
za obdrženou dotaci pro rok 2013
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