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1. ČINNOST ÚSTŘEDÍ SKM
Ústředí SKM zajišťovalo v průběhu roku 2015
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 osm. Následuje
stručný přehled jejich činnosti.

2.1.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
SKM Zlín je sdružením dětí a mládeže. V roce 2015 mělo 353 členů. SKM Zlín
v roce 2015 zaměstnával celkem 5 osob na pracovní smlouvu, v přepočtu na
3,5 úvazky. 1 osoba na DPČ. V rámci jednotlivých projektů na dílčí práce
uzavírá několik DPP. V roce 2015 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 2015 bylo 214 otevíracích dnů. Klub navštívilo celkem 237 zájemců o
službu, z toho 78 uživatelů. Počet návštěv byl 3 259, počet intervencí nad 30
min 1 447 a kontaktů 2309. V rámci měsíčních témat jsme pro uživatele
služeb realizovali 10 preventivních programů. Aktivity zajišťovalo v roce 2015
v přímé péči 4 zaměstnanců na pracovní smlouvu, jeden na DPČ, čtyři
pracovníci na DPP a 25 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali v projektu
celkem 2424 hodin. Rozpočet projektu: 1 230 000 Kč
Nealkopátky
V roce 2015 jsme uspořádali celkem 10 Nealkopátků (navazující program na
Nealkodiskotéky), které navštívilo celkem 253 účastníků. Do Nealkopátků se
zapojují dobrovolníci, kteří odpracovali 535 dobrovolnických hodin. Rozpočet
projektu: 140 000 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 16 denních a 3 víkendové školení,
kterých se účastnilo 371 účastníků. Rozpočet projektu: 174 000 Kč
Prázdninové tábory
SKM Zlín pořádá letní tábory pro děti i mládež od svého založení v roce 1996.
V roce 2013 jsme přemístili tábořiště do Újezdu u Valašských Klobouk. Zde se
v roce 2015 čtyř turnusů (rodiče s dětmi, děti od 10 do 14 let – 2x,
a středoškoláci) zúčastnilo 91 účastníků a 21 vedoucích. Dále se uskutečnili
dva turnusy pro mladší kluky. Zde se účastnilo 15 účastníků a 6 vedoucích.
Dobrovolníci odpracovali cca 1000 hodin. Rozpočet projektu: 197 057 Kč
Ostatní činnost pro děti a mládež
V roce 2015 bylo otevřeno 12 kroužků: Výtvarný, kouzelnický, malá kopaná,
šachový, stolní tenis, teenager, Bobci, Borci, modelářský, Frajeři/ky, dětská
schólička. Těch se celkem účastnilo 124 účastníků. Nedělního sportu
(37 nedělí během školního roku) se zúčastnilo 324 účastníků. (průměrně
9 účastníků)
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Dále bylo uspořádáno 24 příležitostných akci pro děti a mládež, kterých se
účastnilo 467 účastníků. Vedení kroužků a příležitostné akce zajišťují
dobrovolníci. Rozpočet na kroužky: 235 687 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 84x, přišlo celkem 2 379 matek a 2 376 dětí, což je
průměrně 28 matek a 28 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 52x. 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 2015. Malá kopaná pro ženaté muže – 1x týdně. Tato nejaktivnější
svépomocná skupina si zahrála 43x v roce a uspořádala jeden prodloužený
terapeutický víkend. Zúčastnilo se celkem 675 osob, průměrně 15 osob na
jeden hrací den. Jednorázové akce – posezení u cimbálu, ples, retro pro
dospělé. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 377 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 českých a slovenských
kapel a jednoho hosta (Pavel Helan) 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
23. do 25. září 2015 na ploše před kostelem na Jižních Svazích. Rozpočet
projektu: 116 758 Kč
Organizační zázemí SKM Zlín
Jeho úkolem je zabezpečit chod organizace a zajistit péči a údržbu majetku.
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V rámci obsluhy rychlého občerstvení je zaměstnána pracovnice na polovinu
úvazku a práci zajišťuje dalších 20 dobrovolníků. Na recepci pracovalo celkem
12 dobrovolníků. Dobrovolníci recepce odpracovali celkem 1 093 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)
Středisko nabízí pro splnění svých stanovených cílů tyto přístupy a metody:
 spontánní činnost pro děti a mládež realizovaná pod vedením vychovatelů
 pravidelná sportovní a zájmová činnost, která vede mládež ke spolupráci,
k respektování druhého, k objevování vlastních schopností a dovedností
 kulturní akce, turistika, letní a zimní tábory, společenství a duchovní
obnovy. To všechno směřuje k poznávání sebe a pravých hodnot a životní
orientace
 vzdělávání dobrovolných spolupracovníků SaSM z řad mládeže
a dospělých
Malá herna: Pro ty, kdo nemají zájem o sport, chtějí se věnovat klidnější
činnosti a pro nejmladší je k dispozici malá herna, kde je možné zahrát si
stolní hry. Je tu vytvořen i lepší prostor pro aktivity klubu matky s dětmi a
lepší dohled a práce s těmito dětmi.
Nealko bar: Jedná se o nízkoprahové prostředí, které slouží všem příchozím
ke společnému setkávání. Je možno si zde zahrát kulečník, šipky, stolní fotbal,
stolní hry, popřípadě posedět s druhými. Bar je prostorem pro první kontakt
s dětmi a mládeží, kteří přicházejí do střediska, případně i s jejich rodiči.
Současně je místem, kde se setkávají účastníci zájmových kroužků a
sportovních aktivit ať už před nebo po konkrétních aktivitách. V tomto roce
byla v baru vytvořena navíc i zóna pro hraní předškolních dětí, aby na ně
mohli dohlédnout rodiče bavící se v baru.
Kulturní akce: Pěvecká přehlídka dětí 1. stupně Cantate bimbi. Místo
pěvecké soutěže starších školáků a středoškoláků Muzikantská Cecilka, která
se pro malý zájem už v minulém roce nekonala, byla nově zavedena akce
„Salesiáni mají talent“, kde mohli zájemci předvést rozličné dovednosti. Cílem
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bylo přivést děti k odvaze předvést před publikem své schopnosti a povzbudit
tak své kamarády, k zamyšlení a inspiraci nad svými vlohami a k odvaze
veřejně vystoupit. Od září je každoročně znova spuštěn nedělní program
zaměřený na celé rodiny s dětmi, který během letních měsíců je vždy
přerušen. Náplní je nejen sport a podpora rodinných a vrstevnických vztahů.
Zájmové kroužky realizované v roce 2015:
Stolní tenis
8 – 15 let
Florbal
8 – 15 let
Kytara
8 – 12let,
Klub pro maminky s dětmi děti do 6let
Ministrantský kroužek 7 – 15let
Základy náboženství 2.–3.třída, 4.–5.třída, 6.–9.třída – po prázdninách
změna na společenství mládeže (7 – 9 třída)
Pěvecký kroužek 7 – 24 let
Další akce s měsíční periodou: Další akce, které se konají 1x měsíčně je výlet
Poznávání Česka, oratoř pro mládež s vařením. (pro zájemce od 8 let).
Krátkodobé akce: V roce 2015 jsme pořádali tyto akce: festival písní pro děti
– Cantate Bimbi, Mikulášské setkání pro děti, florbalový turnaj pro děti do
12let, Piksla Cup – fotbalový turnaj. Další akce spolupořádáme, nebo
poskytujeme prostory pro jejich uskutečnění, tj. setkání rodin, Farní adventní
den, každoroční Festival SHM, Den pro rodiny s dětmi
Mimo tyto akce jsme organizovali 5 výletů pro děti a mládež
v Pardubicích a okolí, lyžování o pololetních prázdninách, dále jarní prázdniny
– lyžování v Orlických horách, příprava a slavení velikonoc, Rozloučení se
školním rokem. 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.
Klub pro maminky s dětmi: Klub vede jedna z maminek, která má tuto
aktivitu na starost. Programy probíhají 1 den v týdnu v dopoledních hodinách
(Středa). Součástí programu jsou kreativní programy pro malé děti, cvičení
pro děti a maminky i speciální cvičení jen pro maminky. O tento program je
stále zájem. Pravidelně se programu účastní 8–12 maminek a cca 10–15 dětí.
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Účastníci: V roce 2015 bylo ve středisku postupně zaregistrováno 69
registrovaných účastníků od 6 do 26 let. Starších 26 let je 19. Mladších do 6let
je 17 dětí. Celkem je zaregistrovaných 105 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. Akce „Salesiáni mají talent“ se účastnilo cca
93 účastníků
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. Snažíme se jim
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,
neschopnost žít ve vztazích rodinu a vychovat děti, závislosti, apod.). Našim
klientům pomáháme k tomu, aby mohli žít svůj život jako řádní občané.
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 aby postupně svůj život zvládali sami.
Naše programy
 Naše programy jsou vzájemně provázané. Doplňují se tak, aby byly co
nejvíce prospěšné těm, pro které tu jsme.
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
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skupinu, kde je možné více otevřeně komunikovat a nabídnout vztahy
založené na důvěře.
V roce 2015 jsme uskutečnili 16 víkendových setkání Kurzů přípravy na život
(celkem 144 účastí), velikonoční pobyt (7 účastí), 1 brigáda – (4 účastí).
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 potřebují individuální podporu
v klíčových oblastech života. V rámci této služby konzultujeme pravidelně
s odborníky, úřady, rodinami, výchovnými zařízeními, pracovníky OSPOD, atd.
V roce 2015 naši službou prošlo 37 klientů.
Program „Na vlastních nohou“:
Cílovou skupinou programu jsou
mladí lidé, kteří prošli našimi
programy, nyní už žijí vlastní
samostatný život a nepotřebují
intenzivní kontakt s námi. Našimi
návštěvami pomáháme předcházet
možným problémům a komplikacím.
V rámci
programu
doprovázíme
ohrožené rodiny i jednotlivce,
poskytujeme jim rovněž poradenství
i psychickou podporu. V rámci tohoto
programu jsme v roce 2015 pracovali
s 62 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 2015 celkem 3x (31 účastí).
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
9
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prostředím a našimi pracovníky. Zároveň tak mohou prožít smysluplně
a zajímavě naplněný den. V roce 2015 jsme uspořádali Den pro dětské
domovy celkem 2x. Kromě dobrovolníků se jich účastnilo 74 dětí a mladých
lidí z 8 výchovných zařízení.
Poznámka: I v r. 2015 smysluplně fungovala zelená linka. Je to osvědčená
služba „přítele na telefonu“, kam mohou mladí lidé z našich programů
bezplatně zavolat o radu a pomoc při problémech a v krizi, nebo když si chtějí
jen tak s někým popovídat. Provozujeme ji denně – včetně víkendů a svátků.
V r. 2015 jsme přijali 693 kontaktů na zelenou linku. Navíc jsme se v r. 2015
věnovali 27 klientům, kteří nebyli zařazeni do žádných programů, ale
projevovali o spolupráci s námi zájem.
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 průběhu roku 2015 nám různými formami spolupráce
pomáhalo 41 dobrovolnic a dobrovolníků v celkovém počtu 1017 hodin.
Vzdělávání pracovníků
Rok 2015 byl na vzdělávání pracovníků mimořádně bohatý. Využili jsme
nabídku Pardubického kraje zapojit se do vzdělávání v rámci projektu
„Transformace péče o ohrožené děti a mládež“. Tato příležitost nám
umožnila kromě rozšíření obzorů také setkávat se zde s pracovníky OSPOD a
jiných NNO a vychovateli z DD, které jsou v regionu. Vnímáme to jako velmi
přínosné. V rámci tohoto projektu jsme absolvovali kurzy:
 Základy teorie citové vazby v praxi
 Náhradní rodinná péče a identita dítěte
 Kniha života
 Zapojování dětí do rozhodování, získávání názoru dítěte
 Vedení rozhovoru s dítětem
10

Výroční zpráva 2015




[SALESIÁNSKÉ KLUBY MLÁDEŽE]

Speciální techniky komunikace s dítětem
Práce s dětmi umístěnými mimo rodinu
Hodnotící konference s aktivní účastí dítěte

Navíc jsme využili tyto semináře, kurzy a školení:
 Strategické řízení a plánování v sociálních službách
 Základy vedení rozhovoru s dítětem
 Sociodynamické poradenství
 ZDrSEM – zdravotník zotavovacích akcí
 My backpack – práce s traumatem
 Odpovědnost při poskytování sociálních služeb
 Podpora a rozvoj služeb pro ohrožené rodiny a děti
 Pěstounství je profese
 Praktické výpočty sociálních dávek
 Zadluženost a exekuce
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 kurz Management
v NNO, účetnictví NNO, seminář pro fundraisery a PR pracovníky,
v neposlední řadě také seminář o sociálním podnikání. Aleš Kalina dokončil
psychoterapeutický výcvik zaměřený na člověka (Rogers) a Monika Peterková
dokončila postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty vedený
lektory z USA a Velké Británie.
Prezentace organizace a propagace činnosti
Od roku 2011 vydáváme 2x ročně Bulletin pro naše příznivce, který se snaží
přiblížit čtenářům naši práci. Pravidelně se účastníme Burzy filantropie, na
které jsme loni uspěli s projektem sociálního fondu ve prospěch těch
nejpotřebnějších klientů. Kromě webových stránek využíváme v dnešní době
velmi rozšířenou sociální síť Facebook. Jsme aktivními členy Koalice Nevládek
Pardubicka, která sdružuje neziskové organizace Pardubického kraje. Byli
jsme také členy Krajské koordinační skupiny „Systémová podpora procesů
11
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transformace péče o ohrožené děti a rodiny“. Činnost této skupiny byla
v r. 2015 ukončena. Jsme členy Komunitního plánování sociálních služeb
v Pardubicích (pracovní skupina Rodiny s dětmi a mládež).
12. května 2015 jsme se účastnili konference pro odbornou veřejnost, která
byla zaměřena na otázku odcházení mladých lidí z ústavní péče a kterou
pořádal Janus o.s. Brno. Monika Peterková zde měla za naši organizaci
příspěvek „Téma studu u mladých lidí opouštějících ústavní péči“. V květnu
2015 jsme také byli poctěni významnou návštěvou, kdy za svou nadaci k nám
a našim klientům přijely paní Tereza Maxová, Terezie Sverdlinová a Jiřina
Nachtmannová
osobně.
Několika programy jsme
oslavili 10. výročí vzniku
naší organizace a v létě
jsme se s týmem a několika
klienty rádi účastnili oslav
200 let od narození sv.
Dona Boska na Velehradě.
Úspěšně
jsme
prošli
kontrolou z Oblastního
inspektorátu práce. Pracuje
u nás 9 zaměstnanců.

2.4.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE RUMBURK – JIŘÍKOV
V roce 2015 tvořilo naší členskou základnu 448 členů (z toho 19 řádných).
Naše hlavní aktivity jsme v roce 2015 odvíjeli ve třech oblastech:
nízkoprahový klub pro mládež, zájmová činnost pro děti a mateřské centrum.
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.
12
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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.
Naším 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
2015 měl klub celkem 159 otvíracích dní (875 hodin), průměrná denní
návštěvnost byla 21 klientů.
Celkem bylo v roce 2015 evidováno 247 osob, se kterými proběhlo
3.229 výkonů. 152 klientů mělo uzavřenou smlouvu (117 aktivních). Bylo
realizováno 12 akcí, kterých se účastnilo 87 mladých (besedy, turnaje, dílny,
presentace vzdělávání, promítání) a 3 témata (32 účastníků). Během roku
probíhalo zavádění přepracovaných metodik do praxe. Činnost klubu v roce
2015 podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Město
13

Výroční zpráva 2015

[SALESIÁNSKÉ KLUBY MLÁDEŽE]

Rumburk, Úřad práce ČR a dárci. Celkové náklady na klub byly 1.408.617,87,Kč.
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 2015 jsme evidovali 163 aktivních registrovaných účastníků
akcí a kroužků. Během roku probíhalo 12 druhů zájmových kroužků (stolní
tenis, breakdance, jumpstyle, stiga hokej, taneční podložky, keramika,
modelařina, šikovné tlapky, deskové hry, vaření, zdravotní cvičení), kterých se
pravidelně účastnilo 85 dětí.
Uspořádali jsme 16 akcí s 573 účastníky – Zvířátkový karneval, Jarní
prázdniny na Ahojce, Noc s Andersenem, Nocování s výletem do Motýlího
domu, Nocování ke dni dětí, Vítání prázdnin, Letní tábor, Týden otevřených
dveří + zápis, Nocování s brigádou, Nocování s draky, Drakiáda, Příměstský
tábor, Svatomartinský průvod, Chystáme se do Betléma, Den otevřených
dveří ZŠ Jiříkov, Adventní dílna na trzích
Za spolupráci a podporu akcí děkujeme Sboru dobrovolných hasičů
v Jiříkově, Městu Jiříkov, Pohádkovému lesu Jiříkov, Městské knihovně v
Jiříkově. 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 28 mladých lidí.
14
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Celkové náklady projektu činili 299.467,- Kč. Činnost podpořilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Úřad práce ČR, Město
Jiříkov, Nadace Euronisa, 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 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 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 2015 jsme registrovali 37 rodin
s 52 dětmi, které se pravidelně účastnili aktivit, další neregistrovaní se
účastnili aktivit pro veřejnost.
Centrum je otevřené 3x týdně v Rumburku, 1x týdně v Jiříkově. V roce
2015 to bylo celkem 165 otvíracích dní, ve kterých probíhaly přednášky,
besedy, diskuze, konzultace, kulturní a sportovní aktivity, tvořivé dílny, výlety,
setkání, sdílení a mnoho dalšího. Celkem jsme do aktivit zapojili 346
účastníků.
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. Činnost centra podpořili
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký kraj, Město Rumburk, Úřad
práce ČR, a členové a účastníci svými příspěvky. Náklady na projekt byly
v celkové výši 310.616,87,- Kč.
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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 2015 víkendové setkávání dvou skupin
mladých lidí (pateční skupina cca 12 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,
organizace a realizace dalších volnočasových aktivit.
Další pravidelnou aktivitou je práce Baby klub. Baby klub pravidelně
navštěvuje cca 10 -12 maminek na mateřské dovolené se svými dětmi
a schází se dvakrát týdně.
Novou aktivitou byla výuka angličtiny pro předškoláky. Kdy
prostřednictvím odborné lektorky, která pracuje pro klub na dohodu
o provedení práce, probíhá výuka angličtiny pro předškoláky za účasti
jednoho z rodičů.
Pravidelnou aktivitou je též týdenní setkávání přípravky ministrantů, jehož
náplní je kromě ministrantské přípravy též sportovní zaměření na florbal.
Pravidelnou aktivitou je též kroužek volejbalu, který navštěvuje cca15
mladých lidí ve věku 15-26 let.
Pobytové akce
Letní tábor – Staré Hutě 1.–10. 7. 2015 – tábor byl určen pro náctileté a akce
zúčastnilo 22 účastníků do 18 let. Celkové náklady byly 52.552,- Kč. Na akci
byla použita dotace MŠMT ve výši 11.128,- Kč. Díky této dotaci jsme mohli
zajistit cenovou dostupnost i pro děti z početnějších a sociálně slabších rodin.
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Letní tábor – Staré Hutě 12.–19. 7. 2015 - akce se zúčastnilo 29 účastníků do
18 let. Celkové náklady byly 55.162,- Kč. Na akci byla použita dotace MŠMT
ve výši 11.372,- Kč. Dotace nám pomohla zajistit cenovou dostupnost i pro
děti z početnějších a sociálně slabších rodin. Nájem nebytových prostor pro
uskladnění táborového vybavení - byla použita dotace MŠMT ve výši 500,- Kč

2.6.DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO SKM FRYŠTÁK
1. typy aktivit a jejich rozdělení
DIS SKM provádí tři projekty:
 Orientační dny – několikadenní programové pobyty pro třídy
základních a středních škol.
 DISklub – organizace volnočasových aktivit pro místní děti a mládež.
 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.
2. 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.
Za celoroční plánování a realizaci víkendových a prázdninových akcí
zodpovídá pedagogický pracovník Mgr. Josef Klinkovský, SDB – vedoucí
víkendových a prázdninových akcí.
Na zajištění a tvorbě jednotlivých programů spolupracují všichni salesiáni a
podílí se na nich i další externí spolupracovníci.
Akce Střapec, Lis, Velikonoce a Silvestr
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Od roku 2005 – 2015 se akcí Střapec zúčastnilo celkem 475 osob. Od roku
2007 – 2015 se akcí Lis zúčastnilo 470 osob. Tajemství velikonočních svátků
stejně jako závěrečné dny roku prožíváme s větším počtem účastníků, o který
se stará tým 8-10 lidí.
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
Již druhým rokem 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. Pod DIS klubem fungují i pravidelné lekce
kroužku Break dance (Po 17–18 hod.), které jsou určené menší věkové
kategorii 1 – 5 tř. ZŠ. Pro starší mládež je k dispozici nově zřízená posilovna,
kde probíhají lekce kroužku Work Out (zdravé posilování).
V době prázdnin organizujeme příměstské tábory pro místní děti a
mládež.
3. akce pro neorganizované děti a mládež
Orientační dny® (OD) jsou třídenní tematické kurzy pro třídní kolektivy
převážně středních a základních škol. Snažíme se aktivně, zážitkově a
netradičně rozvíjet osobnost mladých lidí a povzbuzovat pozitivní klima ve
třídě. Společně s mladými se zamýšlíme nad důležitými životními otázkami.
Svým obsahem se naše kurzy řadí mezi kurzy primární prevence a
naplňují cíle průřezových témat rámcově vzdělávacího programu pro školy.
Ohlédnutí za rokem 2015
- Realizovali jsme 96 kurzů pro 2 156 žáků
- Spustili jsme nový web pro školy
- Začalo pravidelné vzdělávání našich instruktorů
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Uskutečnil se další prázdninový tábor
Po několika letech odešel Lukáš Petrucha, novým vedoucím OD se
stal Thomas Strohbach
Navázali jsme spolupráci se Salesiánským střediskem v Bratislavě

Personální obsazení
Thomas Strohbach, Jan Štěpán Musil, Monika Petruchová, Hana Kostrůnková
4. organizování prázdninových pobytů
Putování Hostýn – Velehrad – oslava 200 let od narození Dona Boska
Letní tábor na Elišce – 2. ročník prázdninového tábora na místní skautské
základně
5. počty účastníků
A/ DISklub
Celkově se jedná o 52 registrovaných dětí, pravidelně docházejících.
B/ Víkendové a prázdninové akce
Postní duchovní obnova – 20. 2. 2014 – 22. 2. 2015 – 11 účastníků
Velikonoce – 1.–5. 4. 2015 – 76 účastníků
Střapec I - 15.–17. 05. 2015 – 34 účastníků
Střapec II - 22.–24. 05. 2015 – 33 účastníků
LIS – 9.–11. 10. 2015 – 66 účastníků
Adventní duchovní obnova – 11.–13. 12. 2015 – 19 účastníků
Silvestr – 29. 12. 2015 - 1. 1. 2016 - 61 účastníků
Cyklus víkendů pro snoubence „Chodíme spolu“
1. víkend – 6.-8. 2. 2015 – 14 účastníků
2. víkend – 13.-15. 3 . 2015 – 10 účastníků
3. víkend – 10.-12. 4. 2015 – 10 účastníků
Prázdninové akce
Putování Hostýn – Velehrad – 4.–9. 8. 2015 – 17 účastníků
Letní tábor na Elišce – 10.–21. 8. 2015 - 31 účastníků
Letní příměstské tábory: Sportovní 6.–10.7. 2016, Taneční 13. – 17. 7. 2016,
Počítačový s PS3 17. – 21. 8. 2016 – celkem 20 účastníků na příměstských
táborech
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C/ Orientační dny
V roce 2015 jsme zorganizovali 96 kurzů OD s počtem 2 156 žáků a studentů
ze 34 základních a středních škol a také ze dvou vysokých škol. Třídní
kolektivy vybírají z nabízených témat a v těchto tématech hledají konsenzus i
přijetí rozdílných názorů:
 Adaptační (seznamovací)
 Moje třída, moje parta! (podpora dobrých vztahů v kolektivu třídy,
komunikace, respekt ...)
 Sám sobě přítelem a rádcem (komplexy, sebepoznání, sebepřijetí,
objevování hranic…)
 Sním, až přijde on, mého srdce šampión! (vztahy, přátelství, láska,
partnerství, sexualita, muži x ženy)
 Co z tebe jednou bude? (schopnosti, priority, povolání, plány a sny)
 Bez trávy, cigaret a piva? No, vy jste se zbláznili! (závislost, hranice,
nesvoboda)
 Věřím, tedy jsem! (Bůh, víra, nadpřirozeno, smysl života, církev?)
 Školní výlet (akční, neotřelý a hlavně všichni společně)
 Média
6. systém přípravy vedoucích
Systém přípravy vedoucích a instruktorů programů má následující strukturu:
Co je naším cílem?
 Vzdělání v oboru
 Nabídnout mladým možnost spoluvytvářet salesiánské dílo.
 Osobnostní rozvoj (hodnoty, sebepojetí, sebeúcta, sebedůvěra)
 Propojení OD a víkendovek DISu
 Poznání a realizace preventivního výchovného systému Dona Boska
 Prohloubení vztahu účastníků a týmu
7.
vzdělávání
viz systém přípravy vedoucích
Zdravotnický seminář ZDRSem
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Ve dnech 16.-20. 12. 2015 proběhl zážitkový zdravotnický seminář ZDRSem,
který spočívá ve velmi efektivním praktickém osvojení 3. kroků první pomoci.
Každý vedoucí kurzu, DISklubu anebo víkendové a prázdninové akce má
povinnost získat certifikát absolvování kurzu první pomoci. Certifikát
semináře ZDRSem získalo 16 účastníků. Počet víkendů celkem 5 víkendů ve
dvou letech
Termíny
 1. víkend: 31. 10. – 2. 11. 2014
 2. víkend: 13. – 15. únor 2015
 3. víkend: 24. – 26. duben 2015 (spojeno s ORI)
 4. víkend: 6. – 8. listopadu 2015
 5. víkend: leden – únor 2016
 6. víkend: duben – květen 2016 (spojeno s ORI)
8.
prezentace organizace na veřejnosti
Publicita MŠMT je ze strany naší instituce pravidelně zajišťována na našich
internetových stránkách www.frystak.sdb.cz , na celostátních internetových
stránkách www.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, Salesiánský magazín, Gymnasion – časopis zážitkové
pedagogiky).
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2.7.DOMOV DON BOSCO SKM – OSTRAVA
V roce 2015 jsme realizovali následující činnosti:
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 těleso Sešli jsme se: vytvořeno převážně z absolventů ostravské
konzervatoře, kteří se zapojují do aktivit Domova Don Bosco – 8
vynikajících hudebníků; vydalo první vlastní CD na vynikající úrovni (mj. za
finanční podpory Domova Don Bosco SKM); nabídlo 5 velkých koncertů, 3
minikoncerty spojené s doprovodem bohoslužeb a další vystoupení; (kryto
z vlastních prostředků účinkujících);
 hudební skupina Záblesk: 4 stálí členové, skupina pokračovala ve
zkouškách a letos poprvé zajistila hudbu na Salesiánském plese;
 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;
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 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 6 společných večerů – 15 až 50 účastníků;
 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…) – v posledních měsících ve velké oblibě.
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 (do 31. 12. 2015) – všichni řádní členové klubu
využití dotace z MŠMT (23.000 Kč):
 krytí části nájmu za tělocvičnu a posilovnu (10.000 Kč),
 mobilní ozvučovací sestava (7.000 Kč),
 elektroakustická kytara (3.000 Kč),
 stolní lampa (2.000 Kč)
 další materiál – akvárium (1.000 Kč).

2.8.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE SEBRANICE
SKM, z. s. Sebranice trvale sleduje komplexní výchovu dětí a mládeže
zaměřenou na vytváření a upevňování pozitivních všeobecně lidských hodnot
a křesťanských morálních hodnot. Podporujeme aktivní trávení volného času
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dětí mládeže skrze volnočasové aktivity. Mládež starší 14 let připravujeme na
činnost pomocných vedoucích (animátorů a dobrovolníků) v rámci
animátorských setkání.
Projekt našeho klubu zahrnuje pravidelnou činnost zájmových
kroužků, víkendové akce pro děti, víkendové školení animátorů, víkendové a
jednodenní akce a výlety. Tato činnost kulminuje prázdninovými pobyty na
letních táborech. K tomuto směřuje i celoroční příprava animátorů. Hlavním
partnerem spolupráce je Římskokatolická farnost Sebranice, s níž Klub SKM
dlouhodobě spolupracuje a v jejíchž prostorách sídlí a realizuje většinu svých
aktivit.
Aktivity v roce 2015
V kalendářním roce 2015 jsme realizovali tyto aktivity:
 6 zájmových kroužků (sportovní kroužek, florbal, tanečko, schola,
minischola, ministranti)
 pravidelná činnost klubu Stodola (každý pátek)
 5 jednorázových akcí (setkání mládeže v Hradci Králové, sederová večeře,
dětská diskotéka, dětský ples, vánoce v klubu)
 3 sportovní akce (florbalový, pingpongový turnaj, bruslení)
 4 víkendové pobyty (2x výtvarný víkend, duchovní obnova, schóla víkend)
 5 aktivit zaměřených na veřejnost (výroba dárků pro seniory a jejich
roznášení po obci, drakyáda, pohádkový les a oslava Dona Boska)
 11 víkendů vzdělávání animátorů (v klubu působí celkem 38 animátorů,
7 z nich absolvovalo tři animátorské vzdělávací víkendy pořádané Sadbou,
20 z nich se účastnilo tří animátorských víkendů v místě)
 4 prázdninové tábory (2x dívčí a 2x chlapecký)
Činnosti zájmových kroužků se průběžně za celý rok zúčastnilo 103 dětí a
mladých, z toho 56 do 15 let, 25 do18 let a 28 do 26 let a 2 nad 35 let.
Krátkodobých jednorázových i víkendových akcí se zúčastnilo 293 dětí a
mladých, z toho 209 do 18 let, 72 nad 18 let a 12 nad 26 let. O prázdninách
byly uskutečněny čtyři letní tábory, kterých se zúčastnilo celkem 108 dětí a
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mladých, z toho 77 do 18 let a jedna krátkodobá zotavovací akce, které se
účastnilo 17 účastníků, toho 13 mladších 18 let.
Celkové náklady na projekt našeho klubu činily 199.912 Kč. Z toho
dotace MŠMT byly 40.000,- Kč. Dotace OÚ Sebranice 25.000,-Kč, Dotace OÚ
Lubná 20.000,-Kč. Členské příspěvky činily 6.340,-Kč.

2.9.SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE PRAHA-KOBYLISY
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 2015
provozní dotaci v celkové výši 760.000,- Kč. Pro ústředí SKM byla použita
částka 40.000,-. Zbývající část 720.000,- 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

0
8 200
10 141
37 300
159
720 000
2 529
778 329

7
0
18 100
500
760 000
778 607

ZISK (-ztráta)

278
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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

27

k 1. 1. 2015
0

k 31. 12. 2015
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
6 575
0
0
6 495
80
6 575

0
6 853
0
0
6 768
85
6 853

6 575
6 180
-189

6 853
6 180
278

584
0
0
0
0
0
6 575

395
0
0
0
0
0
6 853
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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

778 329 Kč
3 259 018 Kč
5 935 644 Kč
1 281 229 Kč
3 749 599 Kč
551 349 Kč
1 708 133 Kč
209 655 Kč
199 912 Kč
1 020 905 Kč
18 693 774 Kč

778 607 Kč
3 168 293 Kč
5 955 465 Kč
1 280 717 Kč
3 757 627 Kč
490 050 Kč
1 797 757 Kč
198 100 Kč
200 299 Kč
6 440 Kč
17 633 356 Kč

*

Hospodářský
výsledek
278 Kč
-90 725 Kč
19 821 Kč
-512 Kč
8 028 Kč
-61 299 Kč
89 624 Kč
-11 555 Kč
387 Kč
-1 014 465 Kč
-1 060 418 Kč

SKM Praha-Kobylisy: 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.
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Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
za obdrženou dotaci pro rok 2015
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