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1. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SKM
Ústředí SKM zajišťovalo v průběhu roku 2014
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 2014 mělo 130 řádných členů.
Přidružených členů bylo celkem 208.
SKM Zlín v roce 2014 zaměstnával celkem 5 osob na pracovní
smlouvu, v přepočtu na 3,8 úvazky. 2 osoby na DPČ. V rámci jednotlivých
projektů na dílčí práce uzavírá několik DPP. V roce 2014 bylo zapojeno do
práce v jednotlivých aktivitách přes 100 dobrovolníků.
Statutárním zástupcem SKM Zlín je předseda klubu Petr Boštík. 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.
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Typy aktivit:
 Klub dětí a mládeže NZDM
V roce 2014 bylo 209 otevíracích dnů. Klub navštívilo celkem 242 zájemců
o službu, z toho 67 uživatelů. Počet návštěv byl 4 346, počet intervencí nad
30 min 1 354 a kontaktů 2074. V rámci měsíčních témat jsme pro uživatele
služeb realizovali 10 preventivních programů. Aktivity zajišťovalo v roce 2014
v přímé péči 4 zaměstnanců na pracovní smlouvu, dva pracovníci na DPČ, tři
pracovníci na DPP a 25 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali v projektu
celkem 3 138 hodin. Rozpočet projektu: 1 200 000 Kč.
 Nealkodiskotéky
V roce 2014 jsme uspořádali celkem 20 nealkodiskoték, které navštívilo
celkem 253 účastníků. Do nealkodiskoték se zapojují dobrovolníci, kteří
odpracovali cca 900 dobrovolnických hodin. Rozpočet projektu: 220 000 Kč.
 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 27 denních a 3 víkendové školení,
kterých se účastnilo 443 účastníků. Rozpočet projektu: 180 000 Kč.
 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 v roce 2014 tří turnusů (rodiče
s dětmi, děti od 10 do 14 let
a středoškoláci) zúčastnilo 57 účastníků a
15 vedoucích. Dobrovolníci odpracovali
1696 hodin. Rozpočet projektu: 157 174 Kč.
 Ostatní činnost pro děti a mládež
V roce 2014 bylo otevřeno 12 kroužků:
Výtvarný, kouzelnický, malá kopaná,
šachový, stolní tenis, teenager, Bobci,
Borci, modelářský, kytarový, Frajeři/ky,
dětská scholička. Těch se celkem účastnilo
107 účastníků. Nedělního sportu (33 nedělí
během školního roku) se zúčastnilo
272 účastníků. Dále bylo uspořádáno
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19 příležitostných akci pro děti a mládež, kterých se účastnilo 416 účastníků.
Vedení kroužků a příležitostné akce zajišťují dobrovolníci. Rozpočet na
kroužky: 110 000 Kč.
 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 84×, přišlo celkem 2 603 matek a 2 666 dětí, což je
průměrně 31 matek a 32 dětí na jeden den. Pracuje zde pět dobrovolnic, toho
času na mateřské dovolené, barmanka a recepční.
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 2014. Malá kopaná pro ženaté muže – 1× týdně. Tato nejaktivnější
svépomocná skupina si zahrála 47× v roce a uspořádala jeden prodloužený
terapeutický víkend. Zúčastnilo se celkem 702 osob, průměrně 15 osob na
jeden hrací den. Jednorázové akce – posezení u cimbálu, ples. Maškarní pro
dospělé. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 344 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. Rozpočet projektu: 310 000 Kč
 Hudební Festival pod věží
Páteční hudební večer a večer chval, sobotní přehlídku 3 českých
a 3 slovenských kapel a jednoho hosta a nedělní doprovodný program
zajišťuje vedoucí Marta Jakubíčková s pětičlenným organizačním týmem
a s pomocí dalších 30 dobrovolníků. Jedenáctý ročník Festivalu pod věží se
konal od 19. do 21. září 2014 na ploše před kostelem na Jižních Svazích.
Rozpočet projektu: 112 031,22 Kč
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 1.117 hodin.
Administrativu zajišťuje jedna pracovnice na půl úvazku a účetnictví garantuje
účetní firma. O údržbu majetku se starají dva pracovníci na DPP.
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2.2. SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE SKM (Pardubice)
Zájmové kroužky (celoroční organizovaná činnost):
Stolní tenis
8 – 15 let
Florbal
8 – 15 let
Dramatický kroužek
7 – 12 let (kroužek fungoval pouze 2013/14)
Lukostřelba
13 – 18 let
Kytara
8 – 12let, 13 – 18let
Klub pro maminky s dětmi
děti do 6let
Ministrantský kroužek 7 – 15let
Základy náboženství 2. – 3.třída, 4. – 5.třída, 6. – 9.třída
Pěvecký kroužek
7 – 24 let
Neorganizovaná činnost:
 Hry a pobyt v nealkobaru střediska
další zájmové kroužky se scházejí 1× měsíčně:
 Kulinářská neděle s oratoří pro mládež – zájmová výuka vaření
 Poznávání Česka – turistika po zajímavých koutech ČR
Jednorázové aktivity během roku:
V roce 2014 jsme pořádali
tyto akce: festival písní pro
děti – Cantate Bimbi. Dále
setkání
rodin,
Farní
adventní den, každoroční
Festival SHM, Den pro
rodiny s dětmi, Mikulášské
setkání pro děti, florbalový
turnaj pro děti do 12let,
Piksla Cup – fotbalový
turnaj. Mimo tyto akce
jsme organizovali 3 výlety
pro
děti
a
mládež
v Pardubicích a okolí, dále jarní prázdniny – lyžování v Orlických horách,
příprava a slavení Velikonoc, Den dětí a Silvestr. Součástí aktivit SaSM je
i péče o venkovní hřiště a vzrostlou zeleň v areálu, o které pečujeme společně
s mladými. Za tímto účelem byly uspořádány 3 společné brigády v areálu
SaSM s klienty střediska i rodiči dětí. Všechny kroužky jsou pro členy klubu,
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pouze do kroužků 1× měsíčně (kulinářský a Poznávání Česka) mohli chodit
také i neorganizovaní mladí.
Prázdninové pobyty:
Byly zorganizovány 2 týdenní pobyty na chaloupce pro kluky a pro malé děti.
Počty účastníků
V roce 2014 bylo ve středisku postupně zaregistrováno 79 registrovaných
účastníků od 6 do 26 let. Starších 26 let je 12. Mladších do 6let je 10 dětí.
Celkem je zaregistrovaných 91 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 se
účastnilo cca 120–130 diváků. Soutěž Muzikantská Cecilka byla v tomto roce
pro nedostatek přihlášených účastníků (2) zrušena.
Programy činnosti
Středisko nabízí sportovní kroužky, kroužek pro výuku na hudební nástroj,
pěvecký, dramatický, dále kroužky náboženské a duchovní. Také jeden pro
maminky s malými dětmi. Centrem střediska je pak nealkobar, kde je prostor
k různým rozhovorům jak mezi samotnými klienty, tak i s výchovnými
pracovníky. Součástí výchovy je i začlenění klientů do společných prací na
údržbě střediska formou brigád (3× ročně).
Systém přípravy vedoucích
Vedoucí organizace, případně účetní jsou odborně vzděláváni na pravidelných
schůzích s vedením klubů, případně se účastní i speciálních jednorázových
odborných školení (účetnictví, Obč. Zákoník, ISPOP). Všichni dobrovolníci
a vedoucí kroužků jsou vzděláváni při poradách střediska 1× měsíčně.
Vzdělávání
Vzdělávání klientů je v obecné etické i duchovní rovině s eventuálním
speciálním zaměřením na činnost kroužku, jehož se účastní.
Prezentace organizace na veřejnosti
Organizace má své stránky http://pardubice.sdb.cz/, kde informuje o svých
akcích. Dále informace probíhá přes Farní zpravodaj, přes ohlášky ve farnosti
7
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anebo přímo letáčky pro danou akci. V majetku střediska je i informační
nástěnka umístěná na veřejně přístupném místě na hranici areálu.
Propagace činnosti
Jednotlivě pořádané akce během roku jsou s krátkým popisem a fotografiemi
na www stránkách a na nástěnce střediska. 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.
Organizační struktura
Předseda střediska (1), členové místní rady (2) = výkonná složka –
dobrovolníci, účetní (1) – dobrovolník. Animátoři a vedoucí kroužků (15) =
velká rada střediska pro směřování programů – dobrovolníci.
2.3. CENTRUM DON BOSCO SKM (Pardubice)
Již 10 let pracujeme s dětmi a mladými lidmi, kteří z nějakého důvodu
nemohli nebo nemohou vyrůstat v původní rodině. Běžně má člověk za zády
rodinu, aby mu pomohla postavit se na vlastní nohy. Těm, kteří takové štěstí
neměli, se snažíme pomoci, prostřednictvím osvědčených programů nabízet
vztahy, které je podporují, posouvají a drží nad vodou v jejich
osamostatňování. Předcházíme tím řadě problémů, kterým tito mladí lidé
jinak musí čelit (sociální vyloučení, chudoba, závislosti, apod.). Těmto
klientům jsme slíbili, že se na nás mohou kdykoliv obrátit, a tento slib se
snažíme dodržet.
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,
8
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problémy i úspěchy, tak aby postupně svůj život postupně zvládali sami.
Naše programy
Naše programy jsou vzájemně provázané. Z nich je možné vybrat si tak, aby
byly co nejvíce prospěšné těm, pro které tu jsme.
1) Program Kurzy:
Tento program zahrnuje Kurzy přípravy na život, pre-kurzy, pobytové akce a
brigády. Kurzy pořádáme od roku 2005. Jsou místem, kde klienti získají
praktické znalosti a dovednosti, které jim pomůžou lépe se připravit na život
na vlastních nohou. Na kurzech se také snažíme vytvořit stálou bezpečnou
skupinu, kde je možné více otevřeně komunikovat a nabídnout vztahy
založené na důvěře. V roce 2014 jsme uskutečnili 16 víkendových setkání
Kurzů přípravy na život včetně 2 pre-kurzů (celkem 161 účastí), velikonoční
pobyt (6 účastí), 2 brigády – i vícedenní (12 účastí) a silvestr (8 účastí).
2) Program sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení:
Doprovázení stojí na individuální práci s klientem a je základním pilířem pro
naši práci. Je určeno pro klienty, kteří jsou ochotni na sobě pracovat
a potřebují individuální podporu v klíčových oblastech života. V rámci
podpory konzultujeme pravidelně s odborníky, úřady, výchovnými zařízeními,
pracovníky OSPOD, atd. V zájmu klientů tam, kde je to vhodné,
spolupracujeme i s jejich rodinami a účastníme se případových konferencí.
V roce 2014 naši službou prošlo 32 klientů.
3) Program „Na vlastních nohou“:
cílovou skupinou programu jsou mladí lidé, kteří už žijí vlastní samostatný
život a snaží se založit vlastní rodiny, nebo již rodinu mají. Pomáháme
předcházet možným problémům a komplikacím v samostatném životě. Mezi
hlavní aktivity programu patří doprovázení ohrožených rodin, poradenství pro
rodiny a práci s původní rodinou. V rámci tohoto programu jsme v roce 2014
pracovali s 45 klienty (a jejich rodinami).
Otevřeným prostorem pro klienty programu Na vlastních nohou je
Setkání absolventů. Klienti zde mají možnost setkat se s našimi pracovníky a
přáteli a zároveň získat podporu a další nasměrování v životě. Toto setkání
proběhlo v roce 2014 celkem 2× (14 účastí).
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4) Program Dny pro dětské domovy:
Tento program slouží širšímu okruhu zájemců o naše programy. Spolu se
svými vychovateli a dalšími hosty mají možnost se zde seznámit s naším
prostředím a našimi pracovníky. Zároveň tak mohou prožít smysluplně
a zajímavě naplněný den. V roce 2014 jsme uspořádali Den pro dětské
domovy celkem 2×. Kromě dobrovolníků se jich účastnilo 63 dětí a mladých
lidí z 6 výchovných zařízení. Poznámka: v r. 2014 jsme se různými způsoby
věnovali 28 klientům, kteří nebyli zařazeni do žádných programů. Jde buď
o bývalé klienty, mladé lidi, se kterými se setkáváme na brigádách a jiných
akcích, apod.
Dobrovolníci
Významnou posilou našeho týmu jsou dobrovolníci, kteří zastávají široké
spektrum činností: od zapojení v přímé sociálně-pedagogické práci, přes
pomoc s organizací akcí, poradenství v různých oblastech, až po vaření na
pobytových akcích či napečení buchet. Pro naše dobrovolníky pořádáme
různé akce. V roce 2014 jsme uspořádali 3× Vzdělávání dobrovolníků, kterého
se účastnilo celkem 15 účastníků.
Jsme rádi, že řady našich dobrovolníků se stále rozrůstají. V průběhu roku
2014 nám různými formami spolupráce pomáhalo 56 dobrovolnic
a dobrovolníků v celkovém počtu 1.425 hodin.
Vzdělávání
Pracovníci centra se během roku průběžně vzdělávají a to i nad rámec
podmínek stanovených zákonem. V roce 2014 absolvovali různé semináře,
kurzy a školení, které jim pomáhají při práci s klienty. Jedná se například o
následující oblasti:
 Povinnosti osob pověřených SPOD
 Zaměstnávání znevýhodněných osob
 NRP pohledem rodinných terapeutů
 Doprovázení pěstounské péče
 Etický rozměr práce s klienty
 Specifika komunikace s Romy
 Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče
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Kromě těchto oblastí se pracovníci vzdělávali také v aktuální legislativě, ať už
se jednalo o novelu zákoníku práce v souvislosti s Novým občanským
zákoníkem, seminář o novele zákona o sociálních službách nebo úvod do
problematiky trestního práva. Dále pracovníci absolvovali Management
v NNO, účetnictví NNO, seminář pro fundraisery a PR pracovníky, nebo
například
seminář
ohledně
sociálního podnikání.
Prezentace
organizace
a propagace činnosti
Činnost naší organizace se
snažíme prezentovat různými
způsoby.
Od
roku
2011
vydáváme 2× ročně Bulletin pro
naše příznivce, který se snaží
přiblížit čtenářům naši práci.
Pravidelně se účastníme Burzy
filantropie,
na
které
prezentujeme originální projekt
a ucházíme se o podporu
donátorů z řad podnikatelů
a veřejné správy. Kromě webových stránek využíváme v dnešní době velmi
rozšířenou sociální síť Facebook. Jsme aktivními členy Koalice Nevládek
Pardubicka, která sdružuje neziskové organizace Pardubického kraje. Jejím
prostřednictvím máme možnost účastnit se různých konferencí a setkání, kde
prezentujeme naši organizaci.
Rok 2014 pro nás byl ve znamení kontrol. Zvládli jsme dobře kontrolu
registračních podmínek sociální služby z Krajského úřadu Pardubického kraje,
kontrolu z MPSV Rodina, z Magistrátu města Pardubice a v neposlední řadě
inspekci kvality poskytování sociálních služeb z Úřadu práce.
Pracuje u nás 8 zaměstnanců.

2.4.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE RUMBURK – JIŘÍKOV
V roce 2014 tvořilo naší členskou základnu 21 řádných a 506 přidružených
členů. Naše hlavní aktivity jsme v roce 2014 odvíjeli ve třech oblastech:
nízkoprahový klub pro mládež, zájmová činnost pro děti a mateřské centrum.
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Pracovníci organizace se schází na pravidelných poradách, účastní se
vzdělávání. Svou činnost propagujeme prostřednictvím nástěnek organizace,
webových a FB stránek a články v místním tisku.
Zavináč
Zavináč je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v nepříznivé sociální
situaci, kteří jsou ve věku 6 – 20 let, a kteří žijí, studují či tráví volný čas
v Rumburku a okolí. Naším posláním je poskytovat jim zázemí, podporu a
odbornou pomoc při řešení nepříznivých životních situací. Od roku 2007 jsme
registrovanou sociální službou.
Zavináč nabízí dětem a mladým lidem prostor, kde se mohou
neformálně setkávat a realizovat. K dispozici jsou jim sociální pracovníci, kteří
s nimi odborně pracují na plnění jejich osobních cílů. K základní bezplatné
nabídce patří volnočasové aktivity, tematické přednášky, příležitostné
workshopy, turnaje a další akce. Klub je přístupný zdarma, nezávazně na
členství.
Základními principy poskytované služby jsou nízkoprahovost,
dobrovolnost, respekt a profesní etika.
Našim cílem je mladý člověk, který:
 pracuje na svém osobním rozvoji, dokáže adekvátně řešit situace,
které ho potkávají
 je zodpovědný za své chování, rozhodnutí a za své zdraví
 pracuje na svém vzdělání a pracovním uplatnění
 se orientuje ve své (sociální) roli, rozšiřuje a získává nové kontakty
a vztahy mezi vrstevníky
Pravidelná otevírací doba je čtyři dny v týdnu v celkovém rozsahu 22 hodin.
V době školních prázdnin a státních svátků se otevírací doba upravuje. V roce
2014 měl klub celkem 153 otvíracích dní, průměrná denní návštěvnost byla
24 klientů.
Celkem bylo v roce 2014 evidováno 308 osob, z toho 80 % ve věku 1320 let, se kterými proběhlo 4.753 výkonů. 211 klientů mělo uzavřenou
smlouvu, se 101 zájemci proběhl prvokontakt. Bylo realizováno 14 akcí,
kterých se účastnilo 111 mladých (besedy, turnaje, dílny, presentace
vzdělávání, promítání).
V červnu proběhla v Zavináči inspekce sociálních služeb. V průběhu
roku došlo k obměně pracovního týmu. Od druhé poloviny roku jsme
12
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pracovali na zkvalitňování sociální práce v Zavináči, přepracovávali jsme
některé metodiky a zároveň došlo k přeformulování cílů a cílové skupiny.
Proces pokračuje v dalším roce.
Činnost klubu v roce 2014 podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ústecký kraj, Město
Rumburk, Úřad práce ČR a Biskupství litoměřické. Celkové náklady na klub
byly 825.364,- Kč.
Dobrovolníci a pracovníci organizace na začátku letních prázdnin opět spojili
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 23 mladých lidí.
Zájmová činnost v Jiříkově
Cílem našich aktivit v Jiříkově je poskytnout dětem a mládeži možnost trávení
volného času v zájmových kroužcích a při akcích. K dispozici máme část domu
jiříkovské fary a zahradu. K dispozici je herna, klubovna, výtvarná a keramická
dílna, kuchyňka a zahrada s dětským hřištěm. Na realizaci aktivit se podílejí
pracovníci organizace, rodiče dětí a dobrovolníci.
V roce 2014 jsme evidovali 149 aktivních účastníků. Během roku probíhalo
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11 druhů zájmových kroužků (stolní tenis, cvičení s prvky jógy, breakdance,
jumpstyle, keramika, modelařina, šikovné tlapky, deskové hry, žabky a žabáci,
vaření, dramatický kroužek), kterých se pravidelně účastnilo 95 dětí.
Uspořádali jsme 15 akcí se 490 účastníky – Maškarní nocování
s Večerníčkem, Jarní prázdniny na Ahojce, Noc s Andersenem, Velikonoční
vyrábění pro každého, Nocování s výletem do Liberce, nocování ke dni dětí,
Vítání prázdnin, Expedice Apalucha, Týden otevřených dveří + zápis, Nocování
s draky, Drakiáda na Papičáku, Na skok na prázdniny, Svatomartinský průvod,
Mikulášský maraton v pexesu, Mikulášská nadílka. Podíleli jsme se také na
akcích Pohádkový les Jiříkov a Den otevřených dveří ZŠ Jiříkov.
Za spolupráci a podporu akcí děkujeme Sboru dobrovolných hasičů
v Jiříkově, Městu Jiříkov, Pohádkovému lesu Jiříkov, Městské knihovně
v Jiříkově. Celkové náklady projektu činili 414.772,- Kč. Činnost podpořilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Úřad práce ČR, Město
Jiříkov, Biskupství litoměřické, dárci, účastníci a členové svými příspěvky.
Mateřské centrum Koťátko
Na dvou místech, v Rumburku a v Jiříkově, provozujeme mateřské centrum,
a to s cílem posilovat rodičovské vědomosti, kompetence a dovednosti
a předcházet sociálnímu vyloučení rodičů a jejich dětí. To se nám daří
především pomocí nabídky přednášek, besed a 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. Rodičům je k dispozici také odborný
pracovník, který je připraven s nimi řešit jejich problémy a těžkosti, např.
z pedagogické či sociální oblasti.
Cílovou skupinou centra jsou zejména rodiče či prarodiče, kteří pečují
o dítě/děti ve věku 0–6 let, ale jsme otevřeni všem, kteří chtějí své rodičovství
prožívat aktivně. V evidenci za rok 2014 jsme registrovali 104 osob, 42 rodičů
se 62 dětmi, kteří se účastnili aktivit pravidelně, další neregistrovaní se
účastnili aktivit pro veřejnost.
Centrum je otevřené 3× týdně v Rumburku, od září opět jednou týdně
i v Jiříkově. V roce 2014 to bylo celkem 133 otvíracích dní, ve kterých
probíhaly přednášky, besedy, diskuze, konzultace, kulturní a sportovní
aktivity, tvořivé dílny, výlety, setkání, sdílení a mnoho dalšího.
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Na obou místech je vytvořeno zázemí pro práci s rodiči i s jejich
dětmi. Na každé setkání jsou pro děti a dospělé připraveny aktivity, nechybí
ani příležitost pro spontánnost, sdílení a vlastní aktivitu. V Jiříkově mají
dospělí možnost účastnit se doprovodných aktivit (např. zdravotní cvičení,
výtvarné dílny).
Centrum je členem Sítě mateřských center, díky které se také
podařilo v Rumburku zrealizovat seminář od společnosti Scio Silné a slabé
stránky u dětí. Na jaře u nás také proběhlo regionální setkání mateřských
center působících v Ústeckém kraji.
Činnost centra podpořili Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký
kraj, Město Rumburk, Úřad práce ČR, Biskupství litoměřické a členové svými
příspěvky. Náklady na projekt byly v celkové výši 217.393,- Kč.

2.5.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE HROZNOVÁ LHOTA
SKM Hroznová Lhota měl v roce 2014 23 řádných členů a 55 přidružených
členů. Činnost v roce 2014 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 2014 víkendové setkávání dvou skupin
mladých lidí (páteční skupina cca 125 osob, sobotní cca 10 osob) v klubovně
pod kostelem. Náplní stejně jako v minulých letech jsou společné hry, diskuse
a vzájemné sdílení na určitá duchovní a společenská témata, příprava,
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: V roce 2014 uspořádal klub dva tábory ve Starých Hutích
okres Uherské Hradiště. Letní tábor – Staré Hutě 1.–12. 7. 2014 – akce
zúčastnilo 25 účastníků do 18 let. Letní tábor – Staré Hutě 12.–19. 7. 2014 –
15
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tábor byl určen pro děti z prvního stupně ZŠ a akce se zúčastnilo 28 účastníků
do 18 let.
Jednorázové aktivity: V roce 2014 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. Spolupráce s dalšími subjekty byla pro klub
velmi dobrá a užitečná.
Akce pro veřejnost:
Termín

Název akce

Počet účastníků

30. 8. 2014

200 km pro Dona Boska

100

28. 9. 2014

Drakyáda

63

17. 11. 2014

Potáborko

52

29. 11., 8. 12., 15.12 2014

Aktivní Advent

125

Systém přípravy vedoucích a vzdělávání: Jeden náš člen složil zkoušky v rámci
projektu Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz (SVAŘÁK)
akreditovaný MŠMT. Pořadatel tj. Salesiánské středisko mládeže BrnoŽabovřesky.
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.
16
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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

2.6.DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO SKM FRYŠTÁK
DIS SKM provádí tři projekty:
1. Orientační dny – několikadenní programové pobyty pro třídy základních
a středních škol.
2. DISklub – organizace volnočasových aktivit pro místní děti a mládež.
3. Víkendové a prázdninové akce – otevřená nabídka programů pro mladé
lidi od 14 let.
Kromě toho nabízí své prostory dalším skupinám a organizacím, které pracují
ve výchovné, vzdělávací a sociální oblasti.
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Akce pro členy
Víkendové a prázdninové akce
Organizace víkendových a prázdninových akcí je naším příspěvkem v oblasti
výchovy ve volném čase a výchovy pro volný čas. Cílem je aktivní využití
volného času; možnost sebevyjádření prostřednictvím činností, které zahrnují
prvky tělesné, duševní, sociální, umělecké a duchovní. To vše ve vzájemné
sociální interakci a pokud možno se všemi účastníky akcí.
Akce Střapec, Lis a Košt
Od roku 2005 – 2014 se akcí Střapec zúčastnilo celkem 408 osob. Od roku
2007 – 2014 se akcí Lis zúčastnilo 404 osob. Protože věkově omezené Střapce
(14-18 let) neumožňovaly 18letým a více dále se jich zúčastňovat, vznikl od
roku 2010 víkend s názvem Košt, jakožto volné pokračování setkávání se
starších mládežníků. Akce je duchovně relaxační. Zatím ji do loňského roku
2014 využilo 112 mladých.
Duchovní obnovy, Chodíme spolu
V období před vánocemi a velikonocemi připravujeme víkendové duchovní
obnovy zaměřené na naši cílovou skupinu mladých. V sepětí zážitku a víry je
také laděno společné prožití Velikonoc. Chodíme spolu je cyklus čtyř víkendů
pro ty, kteří chtějí vstoupit do manželství.
DIS klub – volnočasové zařízení pro děti a mládež ve Fryštáku
Od září toho roku působí v čele DIS klubu Eduárd Kotikov, který převzal
štafetu po Jirkovi Sadilovi. Cílovou skupinou zůstávají především místní děti
a mládež ve věku 7 – 18 let.
DISklub je otevřen každý všední den od 12 do 18 hodin. Denně
přicházejí jak děti registrované, tak i jejich kamarádi, noví návštěvníci a děti
z okolních vesnic. Programem DISklubu jsou jak pravidelné aktivity – např.:
stolní hry v herně (kulečník, stolní fotbal, stolní tenis) či deskové hry;
rukodělné umělecké tvořivé činnosti; hudební produkce; sportovní hry na
hřišti (míčové hry, fotbal, vybíjená apod.); horolezecká stěna
Tak také aktivity nepravidelné, řídící se potřebami a přáními dětí:
doučování (vysvětlení učiva); moštování, palačinkování; pomoc s domácími
úkoly, řešení problémů; návštěvy kina, výstav, muzeí; akcí pořádaných
jinými organizacemi; soutěže, turnaje, výlety, promítání filmů; divadelní a
rytmické hrátky; pořádání oslav; tábory (i příměstské), pobyty v přírodě.
Letos fungují v DISu dvě zájmové aktivity a to kroužek „Break Dance“, který
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je spíše pro mladší generaci (7 – 12 let) a „Work Out“, který je pro starší (13
– 18 let).
Akce pro neorganizované děti a mládež
Orientační dny® jsou prostorem, který může pomoci žákům aktivní
formou získávat základní orientaci pro život. V doprovodu zkušených
pracovníků s mládeží přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se
vyjadřují k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj názor před
vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat odlišné názory. Mají čas se
zastavit, zamyslet se, pohlédnout na své problémy s odstupem a případně se
rozhodnout pro další životní krok či směr. Orientační dny tak významným
způsobem pomáhají k růstu osobnosti mladého člověka.
Jsou to zpravidla třídenní kurzy pro žáky středních škol a pro žáky II.
stupně ZŠ. Tyto programy jsou zde realizovány již od roku 1999 a neustále se
rozvíjí.
V roce 2014 jsme v rámci Orientačních dnů uskutečnili:

Uspořádali jsme první letní tábor pro děti

Rozběhl se nový ročník vzdělávání instruktorů a asistentů

Marta Hefková odešla z týmu OD

Proběhlo víkendové setkání instruktorů (ORI)

Byla uspořádána konference k patnáctiletému výročí OD
Počty účastníků
A/ DISklub
Celkově se jedná o 47 registrovaných dětí, pravidelně docházejících.
Celkový počet dní, kdy byl DIS-klub v provozu je 208.
Kumulovaná návštěvnost: přes 2 tis. dětí.
B/ Víkendové a prázdninové akce
Registrovaných účastníků je 107 mladých lidí, nejvíce ve věku 14 – 26 let
Košt – 28. 2. 2014 – 2. 3. 2014 – 24 účastníků
Postní duchovní obnova – 21. 3. 2014 – 23. 3. 2014 – 21 účastníků
Velikonoce – 16. 4. 2014 – 20. 4. 2014 – 52 účastníků
Střapec I – 16. 5.2014 – 18. 5.2014 – 18 účastníků
Střapec II – 23. 5.2014 – 25. 5.2014 – 34 účastníků
LIS – 10. 10. 2014 – 12. 10. 2014 – 51 účastníků
Adventní duchovní obnova – 12. 12. 2014 – 14. 12. 2014 – 15 účastníků
Silvestr – 29. 12. 2014 – 1. 1.2015 – 53 účastníků
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C/ Orientační dny
V roce 2014 se programu OD zúčastnilo celkem 93 třídních kolektivů
s počtem 1.979 žáků a studentů ze 32 základních a středních škol a také
ze dvou vysokých škol.
Programy činnosti
Orientační dny®: Třídní kolektivy vybíraly z nabízených témat a v těchto
tématech hledali konsenzus i přijetí rozdílných názorů:
1. Adaptační (seznamovací)
2. Moje třída, moje parta! (podpora dobrých vztahů v kolektivu třídy,
komunikace, respekt...)
3. Sám sobě přítelem a rádcem (komplexy, sebepoznání, sebepřijetí,
objevování hranic…)
4. Sním, až přijde on, mého srdce šampión! (vztahy, přátelství, láska,
partnerství, sexualita, muži × ženy)
5. Co z tebe jednou bude? (schopnosti, priority, povolání, plány a sny)
6. Bez trávy, cigaret a piva? No, vy jste se zbláznili! (závislost, hranice,
nesvoboda)
7. Věřím, tedy jsem! (Bůh, víra, nadpřirozeno, smysl života, církev?)
8. Školní výlet (akční, neotřelý a hlavně všichni společně)
9. Média
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Vzdělávání
Systém přípravy vedoucích a instruktorů programů má následující strukturu:
 Vzdělání v oboru
 Nabídnout mladým možnost spoluvytvářet salesiánské dílo.
 Osobnostní rozvoj (hodnoty, sebepojetí, sebeúcta, sebedůvěra)
 Propojení OD a víkendovek DISu
 Prohloubit vztah k Bohu
 Prohloubení vztahu účastníků a týmu
Prezentace organizace na veřejnosti
Publicita MŠMT je ze strany naší instituce pravidelně zajišťována na našich
internetových stránkách www.frystak.sdb.cz , v záhlaví našeho e-mailu
dis@disfrystak.cz a disorientacnidny@gmail.com, ve výroční zprávě
i v publikovaných článcích v tisku (Fryštácké listy).
V roce 2014 byla obhájena bakalářská práce naší instruktorky
s názvem: Environmentální výchova jako téma kurzu Orientačních dnů
v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku
Dále proběhla konference k 15ti letům výročí Orientačních dnů. Toto
bylo publikováno ve Zlínském týdeníku. Přepis se nachází i na:
http://frystak.sdb.cz/co-delame/clanky2/orientacni-dny/vyroci-15-letorientacnich-dnu/
Předseda pobočného spolku: P. Mgr. Ing. František Bezděk, SDB
Sekce předsedy: Ing. Jan Görig – správce počítačové sítě, propagace, kontakt
s veřejností
Pedagogická sekce:
Orientační dny: Ing. Lukáš Petrucha – vedoucí, Mgr. Jan Štěpán Musil, SDB,
Ing. Thomas Strohbach, Bc. Dagmar Zlámalíková
Víkendové a prázdninové akce: P. Mgr. Josef Klinkovský, SDB, P. Mgr. Jan
Komárek, SDB
DIS klub: Eduárd Kotikov, DiS
Ekonomická sekce: Ing. Radomíra Skaličková
Technická sekce: Ing. Vladimír Kopřiva, SDB – správce, vedoucí, Jiřina
Hellerová – kuchařka, Marta Končáková – kuchařka, Iva Lauterkrancová –
recepční, Markéta Škrabalová – recepční, Bc. Pavla Jungmanová – recepční,
Martina Hanačíková – pokojská.
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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 (studentská setkání, bohoslužby pro studenty s následným
posezením při čaji a kávě; denní formační impulsy před Vánocemi a
Velikonocemi)
Akce i pro neorganizované děti a mládež
 koncerty skupin Záblesk a Sešli jsme se
 setkání studentů (přednášky, pozvaní hosté, lecco divina) – pravidelně
každých 14 dní ve středu
 vysokoškolské spolčo
 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;
 vysokoškolské spolčo – setkání studentů s přednáškami, pozvanými hosty,
diskusemi, lectio divina, promítáním filmů – vždy lichá středa mimo
prázdniny – 10 až 20 účastníků;
 společné bohoslužby pro studenty s hudbou a následným posezením při
čaji a kávě: každé pondělí kromě prázdnin – zapojují se i nečlenové SKM –
25–50 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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 víkendové akce – společně s animátory SSVČ DB, VKH Ostrava a dalšími
mladými: 20 a 34 účastníků, většina do 26 let;
 spontánní společenské hry (fotbálek, Stiga hokej a Stiga fotbal, šachy,
stolní hry…).
 programy činnosti – viz typy aktivit a jejich rozdělení
 systém přípravy vedoucích – viz následující bod vzdělávání
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
Organizační struktura
 předseda klubu
 rada klubu – 3 členové
 valná hromada klubu – všichni řádní členové klubu
Využití dotace z MŠMT (30.000 Kč):
 krytí části nájmu za tělocvičnu a posilovnu (15.000 Kč),
 dataprojektor (8.000 Kč),
 kancelářské potřeby (2.000 Kč)
 další materiál – knihy, zpěvníky, míče, struny (5.000 Kč).

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: 11 zájmových kroužků, 15 akcí během víkendů,
12 vzdělávacích akcí pro animátory a tj. všechny akce ze Závěrečné zprávy
o projektu za rok 2014 bod druhý, vyjma akcí konaných pod hlavičkou
Farnosti Sebranice.
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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: 4 letní tábory, 1 krátkodobá zotavovací
akce.
Počty účastníků:
na kroužcích: 121 účastníků
na krátkodobých akcích: 501 účastníků
na letních akcích 118 účastníků
programy činnosti: kulturní vzdělávací, náboženské, zábavné (Závěrečná
zpráva o projektu viz bod druhý: Obsah projektu, témata a použité metody či
přístupy).
Systém přípravy vedoucích: formou Kurzů Animátoři 3×3 a 2×4, pořádá
salesiánská asociace Sadba,
v bězích H, I, J v loňském roce 9 animátorů.
během roku 23 účastí na vzdělávacím setkání animátorů
Vzdělávání: Formou animátorských víkendových setkání v rámci SKM
Sebranice, 3 školení separé (kluci, děvčata) a jedno společné, plus aktivní
účast na Celostátním setkání salesiánských animátorů.
během roku 60 účastí na setkání animátorů
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
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rozhlasem ve spolupráci s OÚ Sebranice.
Organizační struktura: Klub
SKM čítal k 31. 12. 2014, 11
řádných
a 81 přidružených,
celkem 92 členů klubu. Radu
klubu tvoří: Pavel Hertl –
předseda klubu, Vojtěch Glogar,
Marek Jílek, Roman Fajmon,
Monika Flídrová, Lucie Kopecká,
Jana Kopecká – členové klubu.
Účetní klubu je paní Ludmila
Mistrová, Praha.

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 c) jednorázové aktivity
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
roku 2014 navštěvovalo tento program 30 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
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.
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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 40 hod. doučování dětem za minimální úplatu a 30 hod dětem
ze soc. slabých poměrů zcela zdarma. Doučování během roku využije cca
80 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 2014 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
 Jazykové – anglický, německý jazyk
 Soutěživé - historický šerm, deskové hry,
Během roku 2014 se účastnilo kroužků 270 dětí do 18 let a 45 od 19 – 26 let.
2 b) Výjezdy, chaloupky, tábory
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 Praze-Kobylisích. Prázdninové akce jsou zaměřeny
na různé činnosti, které podporují rozvinuté dovednosti dětí, získané během
roku v jednotlivých zájmových kroužcích. Organizujeme tábory se zaměřením:
 Sport
 Všeobecné
 Tanec
 Výtvarné
 Jazyky
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V roce 2014 jsme pořádali 16 táborů, kterých se zúčastnilo 250 dětí
a mladých lidí. Proběhlo také 10 víkendových akcí, kterých se účastnilo
125 dětí.
2 c) Jednorázové aktivity
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
2014 proběhly tyto akce:
 závěrečná akademie
v červnu
 velikonoční tvoření
 výroba adventních
věnců
 týden otevřených
dveří
(listopad
2014)
 Den Salesiánského
Centra
 Karneval
Propagace
Propagace činnosti SKM probíhala na webu http://kobylisy.skm.cz/, materiály
o naší činnosti byly pravidelně zveřejňovány na vnitřních a venkovních
nástěnkách SKM. Naši činnost jsme prezentovali 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.
Převod činnosti SKM pod organizaci Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.
Od ledna 2015 byla veškerá činnost SKM převedena pod organizaci
Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. v Praze-Kobylisích a pokračuje v činnosti
a aktivitách nezměněné podobě.
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3. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ SKM
SKM přijalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2014
provozní dotaci v celkové výši 952.000,- Kč. Pro ústředí SKM byla použita
částka 43.500,-. Zbývající část 908.500,- 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

59
13 799
6 329
38 500
351
908 500
3 462
971 000

11
0
18 300
500
952 000
970 811

ZISK (-ztráta)

-189
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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. 2014
0

k 31. 12. 2014
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
6 765
0
0
6 685
80
6 765

0
6 575
0
0
6 495
80
6 575

6 765
6 180
-266

6 575
6 180
-189

851
0
0
0
0
0
6 765

584
0
0
0
0
0
6 575
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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

971 000 Kč
3 035 747 Kč
6 041 943 Kč
1 257 341 Kč
3 506 947 Kč
451 614 Kč
1 461 229 Kč
252 794 Kč
196 312 Kč
2 275 402 Kč
19 450 329 Kč

970 811 Kč
3 018 639 Kč
6 335 584 Kč
1 153 505 Kč
3 463 353 Kč
547 120 Kč
1 455 454 Kč
238 860 Kč
196 311 Kč
2 488 967 Kč
19 868 604 Kč
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Hospodářský
výsledek
-189 Kč
-17 108 Kč
293 641 Kč
-103 837 Kč
-43 594 Kč
95 506 Kč
-5 775 Kč
-13 934 Kč
-1 Kč
213 565 Kč
418 275 Kč
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Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
za obdrženou dotaci pro rok 2014
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