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  Vážení a milí, 
 
každý sport má svoje pravidla. Kdo se 
chce v daném sportovním odvětví 
prosadit, tak musí ona pravidla dodržovat 
a zároveň také zvolit správnou, pokud 
možno vítěznou taktiku. Ovšem i prohry 
ke sportu patří a zralost člověka se 

projevuje právě v okamžicích, kdy se nedaří. 
Samozřejmostí by mělo být respektování soupeřových 
kvalit a snaha hrát fair play.  
Máme za sebou rok 2007. Snad se dařilo dodržovat 
předem domluvená pravidla hry jak mezi samotnými 
pracovníky navzájem, tak také mezi pracovníky a dětmi a 
mladými, kteří využívali nabídku Salesiánského střediska 
mládeže. Průběh onoho ročního sportovního klání je 
zaznamenán v této výroční zprávě.  
Na její titulní straně je fotografie z prázdninového pobytu 
kluků z Oratoře ve Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou. 
Martinovi se tentokrát míček podařilo chytit. Ale těch 
nepovedených pokusů před tím. Ke sportu i k životu patří 
poctivý trénink, kde si člověk osvojuje základní 
dovednosti, techniku, pravidla i taktiku. Čím vícekrát 
zachytí míček v tréninku, tím větší je pravděpodobnost, 
že se mu to podaří přímo při zápase před zraky diváků. 
Přeji vám všem dobrý nadhoz i odpal a na druhé straně 
jisté chytání míčku a rychlé obsazování met. A zároveň 
děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
provozu střediska v roce 2007. 
                     Mgr. Antonín Nevola 
                         ředitel 
 



 1. Historie, poslání a cíle 
   
 Zřizovatelem střediska mládeže je Salesiánská provincie 
Praha. Středisko mládeže má samostatnou právní 
subjektivitu a vlastní hospodaření. Salesiáni Dona Boska 
patří mezi kongregace v katolické církvi. Jejich hlavním  
posláním je sociální, pedagogická, vychovatelská a 
duchovní pomoc mladým lidem. 
Salesiánské středisko mládeže zahájilo svoji činnost v 
roce 1991, jako samostatný subjekt působí od r. 1995. 
V roce 2003 se transformovalo z účelového zařízení 
církve na obecně prospěšnou společnost (registrace 
v obchodním rejstříku – oddíl O, vložka 296).  
Středisko mládeže   nabízí  prostředí pro setkávání  dětí a 
mladých lidí, kteří nejsou zapojeni do pravidelných 
zájmových činností, a tudíž vzrůstá jejich ohrožení 
sociálně patologickými jevy. Je pro ně centrem, kde se 
mohou setkávat, navzájem komunikovat a zapojovat se 
do spontánních aktivit. 
  
Cílem všech programů střediska mládeže je: 

- vytváření pozitivního prostředí pro 
neorganizované děti a mladé lidi 

- předcházet či omezit sociálně patologické 
jevy, které se v rámci cílové skupiny 
vyskytují 

- zapojovat klienty z ohrožených nebo 
rizikových skupin do činnosti, která je pro 
ně motivující 

- podpora vlastních aktivit mladých 
- zapojení aktivních mladých do činnosti 

pro druhé 



2. Nízkoprahový klub VRTULE 
 
2.1 Úvod 

 
Klub Vrtule je již šest let součástí nabídky Salesiánského 
střediska mládeže. Od roku 2003, kdy byl transformován 
na klub nízkoprahový, pracovníci klubu systematicky 
rozvíjejí především rovinu sociálních služeb. V roce 
2004 se Vrtule stala členem České asociace streetwork 
(ČAS), oborové organizace zastřešující nízkoprahová 
zařízení. V roce 2007 klub úspěšně absolvoval 
Hodnocení kvality poskytovaných služeb ČASu a ve 
stejném roce se stal poskytovatelem sociálních služeb 
registrovaným MPSV.  
 
2.2 Cíle projektu 
      
Cíle projektu se pracovníci snaží naplnit metodou 
kontaktní práce a na základě principů nízkoprahovosti. 
Při poskytování služeb postupují pracovníci v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, 
Standardy kvality sociálních služeb v NZDM, Etickým 
kodexem sociálního pracovníka a dalšími zákonnými 
předpisy a interními metodikami. V rámci činnosti klubu 
se uplatňuje především specifická prevence. 

 
Cíle poskytovaných služeb:  
- dlouhodobou a soustavnou prací s jedincem na 

pozadí skupiny zlepšit kvalitu života uživatelů 
služeb  

- pomáhat uživatelům služeb při zvládání jejich 
obtížných životních situací 



- podporovat začlenění do vrstevnické skupiny i do 
společnosti  

- asistovat při realizaci svépomocných aktivit 
vycházejících z nápadů cílové skupiny a 
rozšiřovat životní příležitosti uživatelů služeb  

- poskytovat pomoc, poradenství, doprovod a 
podporovat celostní rozvoj člověka 

- snížit sociální rizika vyplývající z konfliktních 
společenských situací, životního způsobu a 
rizikového chování 

- zvyšovat sociální dovednosti a kompetence 
uživatelů služeb  

- pomáhat uživatelům služeb při zvládání 
vývojových stádií adolescence 

 
2.3 Cílová skupina 
  
Mladí ve věku 13 – 20 let žijící především v lokalitě 
Prahy 8 a 9, zažívající nepříznivé životní situace, 
omezující životní podmínky nebo konfliktní společenské 
situace, kteří se nechtějí nebo nemohou účastnit běžných 
forem trávení volného času a ani jiné institucionalizované 
formy pomoci a péče. Dávají přednost pasivnímu trávení 
volného času a mají vyhraněný životní styl, který může 
vést ke konfliktu se společností či zákonem. 
 
2.4 Přehled činností a poskytovaných služeb  
 
V roce 2007 probíhaly tři základní druhy činností:  
a) hlavní činnost 
b) jednorázové akce 
c) zkušebna kapel 
 



2.4.1 Hlavní činnost 
 
V průběhu roku 2007 byly služby klubu poskytovány ve 
čtyřech provozních dnech (PO – ČT), pátek zůstal 
vyhrazen pro jednorázové aktivity. Od září 2007 byla 
otvírací doba posunuta z původních 14 hodin na 15, 
protože mezi druhou a třetí nebyl klub téměř vůbec 
využíván. V září také došlo k jistým personálním 
změnám, tým pracovníků se však podařilo velmi rychle 
stabilizovat a noví pracovníci přinesli nové podněty, 
které se projevily ve zkvalitnění poskytovaných služeb. 
Začátek nového školního roku přinesl také skokový 
nárůst počtu klientů a proměnu struktury klientské 
skupiny. V rámci běžného provozu klubu jsou 
poskytovány především tyto služby: 
a) kontaktní práce  
b) situační intervence – řešení aktuálních problémových 
situací v klubu nebo při klubových akcích 
c) informační servis – poskytování relevantních 
informací z oblastí škola, rodinné vztahy, vrstevnické a 
partnerské vztahy, sexuální chování, užívání návykových 
látek, kriminalita, atd. 
d) poradenství – podpora a nabídka různých možných 
řešení konkrétních problémů v oblastech viz. c) 
f) skupinové aktivity a práce se skupinou 
Nedílnou součástí činnosti klubu, která je důležitým 
podpůrným, motivační a aktivizačním prostředkem při 
poskytování sociálních služeb, je nabídka volnočasových 
aktivit (stolní fotbálek, karambol, stolní hry, žonglovací 
potřeby, atd.). Klub slouží také jako prostor pro realizaci 
svépomocných akcí uživatelů služeb (s podporou a 
pomocí pracovníků klubu, která může mít různorodou 



podobu – od motivace k dotažení akce do konce, po 
poskytnutí technického vybavení).  
 
2.4.2 Jednorázové akce 
 
Během roku 2007 proběhlo 15 koncertů začínajících 
kapel převážně zkoušejících v klubu a  2 velké koncerty, 
tyto akce byly přístupné široké veřejnosti. Kapely tak 
měly možnost prezentovat svoji tvorbu veřejně. Kromě 
toho byl realizován festival dokumentárních filmů 
s lidskoprávní tématikou ve spolupráci s organizací 
Člověk v tísni, Africké kulturní odpoledne (ve spolupráci 
s o. s. Česko-africká společnost) a k zahájení školního 
roku akce Wrták 2007 – odpolední kreativní a zážitkové 
workshopy a následný koncert. Uvedené akce byly 
zaměřeny na klientelu běžného provozu klubu. 
V uplynulém roce se uskutečnily také dva turnaje ve 
stolním fotbale a tři diskotéky, což byly akce realizované 
přímo klienty klubu. Celkem jednorázové akce navštívilo 
přibližně 800 účastníků. 
 
2.4.3 Zkušebna kapel 
 
Zařízení se snažilo přenést větší díl odpovědnosti za chod 
zkušebny a za organizaci koncertů na členy kapel, což se 
přes počáteční nedorozumění z větší části podařilo. 
Především „samizdatové“ pořádání koncertů se zdá být 
jak pro kapely, tak pro klub zajímavým modelem. V roce 
2007 zkoušelo ve Vrtuli 10 kapel v celkovém rozsahu 27 
hodin týdně. 
 
 
 



2.5 Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení činnosti 
  
Cíle projektu se z velké části daří naplňovat. Podařilo se 
dostatečně podporovat a podněcovat klienty v realizaci 
svépomocných aktivit. Dařilo se také utvářet bezpečný 
prostor a podmínky pro kontakt pracovníků s klienty a 
budovat díky němu hlubší pracovní vztah a na základě 
potřeb a životní situace klienta mu pomáhat ve zvládání 
jeho životních těžkostí. Pracovníkům klubu se dařilo 
v kontaktu s klienty snižovat rizika plynoucí z životního 
stylu uživatelů služby a působit v tomto směru i 
preventivně. Zároveň se podařilo stabilizovat a doplnit 
pracovní tým a zvyšovat kvalifikaci jednotlivých 
pracovníků (především prostřednictvím kurzů České 
asociace streetwork), což zkvalitnilo služby poskytované 
klientům. V závěru roku se realizovala v klubu stavební 
úprava, jejímž výsledkem je kontaktní místnost, tedy 
oddělený prostor pro individuální práci s klienty. I toto je 
výrazné zkvalitnění služby.  

Nepříliš úspěšně se rozvíjí spolupráce se 
školskými zařízeními v naší lokalitě, na druhou stranu 
jistý posun nastává v zasíťování a vzájemné spolupráci 
neziskových organizací a dalších lokálních poskytovatelů 
sociálních služeb – jednak díky rozvíjejícímu se 
komunitnímu plánování, jednak díky společným 
prezentačním akcím.  

Úspěšnost projektu byla hodnocena pravidelně na 
poradách pracovníků Vrtule a na poradách vedoucích 
pracovníků střediska. Dále je úspěšnost projektu 
každoročně hodnocena na výjezdním zasedání vedoucích 
pracovníků střediska. Úspěšnost je také hodnocena na 
základě dotazníkových šetření mezi klienty. Veškeré 
způsoby hodnocení podléhají kritériím Standardů kvality 



sociálních služeb pro nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, které vydal ČAS a které vycházejí se standardů 
kvality sociálních služeb (MPSV).  
Činnost klubu a jeho pracovníků je také pravidelně 
podrobována odborné supervizi.  
Úspěšnost projektu je také hodnocena dle kvantitativních 
kritérií – počet kontaktů, kontakty za jeden den, 
opakované kontakty, celkový počet klientů.  
 

 Statistický přehled běžného provozu 
počet provozních dní 165 
počet kumulovaných kontaktů 3960 
průměrná denní návštěvnost 24 
celkový počet uživatelů služby cca 95 

pozn.: V září 2007 došlo k významnému nárůstu počtu klientů, 
službu začala využívat skupina cca 30-35 nových uživatelů 
 
2.6 Personální zabezpečení projektu  
 
Do srpna: 
Bc. Pavel Kaplan, vedoucí klubu Vrtule 
kontaktní pracovníci/ce: Tomáš Hampl, Jana Tuzarová, 
Milena Nováková, Markéta Goliášová  
Od září: 
Tomáš Hampl, vedoucí klubu Vrtule 
kontaktní pracovníci/ce: Jana Tuzarová, Markéta 
Goliášová, Jan Vališ, Václav Prokůpek a dobrovolná 
kontaktní pracovnice Petra Skočdopolová 
Dagmar Filípková, uklízečka – podporované 
zaměstnávání ve spolupráci s o.s. Formika 
Mgr. Pavlína Gabrhelíková - supervizorka 
 
 



2.7 Finanční zpráva  
 
Celkové neinvestiční náklady projektu v roce 2007 
 
Osobní náklady celkem   583 135 Kč 
Provozní náklady celkem   376 525 Kč 
   Materiálové náklady   203 278 Kč 
   Nemateriálové náklady   173 247 Kč 
    
Celkové náklady projektu    959 660 Kč 
 
 Přehled  jednotlivých zdrojů na financování projektu 
 
MHMP – oblast sociálních služeb   232 000 Kč 
MHMP – prevence    100 000 Kč 
MPSV      408 000 Kč 
Nadace Vodafone    217 000 Kč 
Vedlejší hospodářská činnost organizace     2 660 Kč 
 
Celkem     959 660 Kč 
 
2.8 Závěrečné slovo 

 
Ve většině případů stačí říct název profese 
a většina lidí si představí nějakou práci. 
Za svůj život jsem se zatím setkal 
s dvěma výjimkami. Jednou z nich byl 
„strojník energetického zařízení“ – to 
dělal můj táta a tou druhou je „kontaktní 

pracovník v nízkoprahovém klubu“ – což dělám já. 
Zatímco v tátově případě stačilo říct: „To je to, co dělá 
Homer Simpson“, kontakťáka pokud vím žádný 
animovaný hrdina nedělá. Takže strávíte pokaždé 



přibližně dvacet minut zasvěceným vysvětlováním, co že 
to teda je. Obvykle marně. A když vás pak dotyčný vidí 
při práci, má dojem, že jste si z něj těch dvacet minut 
dělali srandu.  Takže díky všem, kteří se toho nezalekli, 
odvedli v klubu kus práce a nechali v něm kousek sebe. 
Díky všem, kteří tuší, že fakt nehrajeme jenom fotbálek, 
a jakkoliv nás podpořili v naší práci.  
 
     Tomáš Hampl 
 

 
 

 



3. Oratoř – otevřené aktivity pro volný čas 
 
3.1 Úvod 
 
„Oratoř“ je názvem  projektu, který v roce 2007 oslavil 
patnácté narozeniny. Jedná se o dlouholetou činnost, 
která zahrnuje provoz vnitřní herny, půjčovny 
sportovních potřeb a venkovního areálu, ve kterém se 
nachází víceúčelové hřiště, hokejbalové hřiště a skate 
park. Celá nabídka projektu je koncipována tak, aby ji 
mohly využívat především děti a mladí lidé 
nenavštěvující zájmové kroužky a jiné pravidelné 
organizované činnosti. Důvodem je zpřístupnit nabídku 
projektu těm dětem a dospívajícím, kteří nejsou schopni 
nároky vyplývající z pravidelné organizované činnosti 
(pravidelná docházka, strukturovaná činnost, finanční 
náročnost, atp.) splňovat, a tudíž ztrácí zájem o aktivní 
způsob trávení volného času.  
Základem činnosti je aktivní přítomnost sociálně  
pedagogických  asistentů, kteří jsou k dispozici nejen 
k zajišťování jednotlivých aktivit, ale především 
k navazování kontaktů mezi klienty a k případné pomoci 
při řešení jejich problémů.  
 
3.2 Cíle projektu 
 
- umožnit dětem a mladým lidem trávit svůj volný 
čas, a to v prostředí, kde je vyžadováno 
dodržování základních pravidlel, kterými  jsou 
tolerance a respekt vůči ostatním, zákaz užívání 
drog a  návykových látek, zákaz používání 
vulgárních výrazů 



- nabídnout  takové volnočasové   aktivity, které 
jsou  atraktivní a motivují  děti a mladé lidi ke 
smysluplnému a  pozitivnímu trávení volného  
času 

- registrovat znalosti a dovednosti dětí a mladých 
lidí a umožnit jim, aby své znalosti a dovednosti 
zúročili v rámci jednorázových aktivit  

- pomoc při řešení problémů, s kterými se děti a 
mladí lidé zrovna potýkají 

- umožnit dětem a mladým lidem zakusit, co je to 
odpovědnost, a to jejich zapojením do 
spolupořádání nejrůznějších aktivit 

- formou nabídky seberealizace pomoci dětem a 
mladým lidem překonat jejich  pocity 
méněcennosti a posílit jejich pozitivní vztah 
k sobě samým 

 
3.3 Cílová skupina 

 
Nabídka projektu je určena všem neorganizovaným 
dětem a dospívajícím ve věku 6-20 let. Tvrdým jádrem 
cílové skupiny byla ale především skupina pubescentních 
kluků (10-16 let), kteří nechtěli nebo nebyli schopni 
navštěvovat pravidelné zájmové kroužky, neboť nároky 
z nich vyplývající (pravidelná docházka, strukturovaná 
činnost, finanční náročnost, atp.) byly pro ně až příliš 
vysoké. Část cílové skupiny tvořili také Romové 
z přilehlé městské čtvrti Libeň.  
 
 
 
 
 



3.4 Přehled činností a poskytovaných služeb 
 
V rámci projektu: „Oratoř – otevřené aktivity pro volný 
čas dětí a mládeže“ probíhaly v roce 2007 dva základní 
druhy činností:  
a) pravidelný provoz 
b) jednorázové aktivity 
 
3.4.1 Pravidelný provoz 
 
Oratoř byla v roce 2007 otevřena od pondělí do pátku 
v čase  14 - 18 hod. včetně letních prázdnin,  celkem se 
jednalo o 233 otevíracích dnů.  Během pravidelného 
provozu se odehrávala hlavní činnost projektu. Děti a 
mladí lidé využívali nabídky možnosti trávit svůj volný 
čas v nezávadném prostředí, a to sportovními aktivitami, 
hraním stolních her, navazování vztahů se svými 
vrstevníky, řešením osobních problémů se sociálně 
pedagogickými asistenty, učením nových dovedností 
nebo také jen povídáním  o jakýchkoliv tématech, se 
kterými se ve svém životě setkali a které je zajímaly. 
Celá pravidelná činnost projektu byla postavena na 
jistých parametrech, kterými byly: 
- nabídka projektu nebyla dětem a mladým lidem 

podmíněna pravidelnou docházkou. Byla 
vymezena pouze provozní dobou 

- děti a mladí lidé využívající projekt měli možnost 
výběru aktivit.  Byli motivováni pracovníky 
k výběru a zapojení se do jednotlivých činností. 
Konečný výběr aktivit však záležel na zájmu, 
schopnostech a dovednostech uživatele služby. 



- poplatek za využití nabídky projektu byl pouze 
symbolický a činil 100 – 250 Kč/rok dle věkové 
kategorie  

- každý kdo chtěl nabídku projektu využívat musel 
dodržovat následující  pravidla: zřízení si 
průkazky opravňující přístup, žádné užívání drog 
a alkoholu, nepoužívání vulgárních výrazů, úcta a 
respekt k ostatním návštěvníkům. 

    
Nabídku běžného provozu Oratoře využilo 300 dětí a 
mladých lidí. Průměrná denní návštěvnost činila cca 25 
klientů.  
 
3.4.2 Jednorázové aktivity 
 
Jedním ze základních cílů projektu bylo individuálně 
přistupovat k dětem a mladým lidem využívajícím 
nabízené služby, registrovat jejich dovednosti a znalosti a 
dát jim možnost  zúročit tento jejich pozitivní potenciál 
na jednorázových aktivitách. Tyto aktivity byly  
sportovního (turnaje v malé kopané), rekreačního (výlety 
a prázdninové výjezdy) a společenského charakteru 
(oslava sv. Mikuláše, oslava Dona Bosca). Čtrnácti 
jednorázových akcí se zúčastnilo 150 návštěvníků 
pravidelného provozu. Všechny jednorázové aktivity jsou 
zaznamenány ve střediskové kronice. 
 
3.5 Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení projektu 
 
Projekt byl hodnocen z kvalitativního i kvantitativního 
hlediska pravidelně 1x za týden na poradách vedoucích 
pracovníků střediska, 1x za 14 dní na poradách 
pracovníků projektu, 1x za 14 dní na intervizích 



pracovníků projektu, 1x za měsíc na supervizích 
vedoucích pracovníků střediska a 1x na výjezdovém 
plánování vedoucích pracovníků střediska.  
Z kvalitativního hlediska lze říci, že se podařilo zkvalitnit 
jednorázové aktivity, a to především jejich zaměřením na 
potřeby, znalosti a dovednosti samotných klientů. 
Podařilo se vytvořit tvrdé jádro klientů a to v rámci jak 
pravidelného provozu projektu tak i v rámci 
jednorázových aktivit. S těmito klienty mohli pracovníci 
soustavněji a cílevědoměji pracovat. Od června  začali 
Oratoř využívat romské děti a mladí lidé. V této 
souvislosti se pracovníkům projektu podařilo alespoň 
z části vytvářet skupinové aktivity vedoucí k upevňování 
vzájemné spolupráce, respektu a toleranci mezi 
romskými a českými dětmi. Dále se podařilo, 
prostřednictvím výběrového řízení, zajistit kvalitnější a 
stabilnější pracovní tým.  
Z kvantitativního hlediska je možné, ve srovnání 
s předcházejícím rokem, konstatovat stejný počet 
otevíracích dnů a jednorázových aktivit. U celkového 
počtu klientů využívajících služeb projektu je možné 
zaznamenat taktéž zhruba stejný počet. Průměrná denní 
návštěvnost projektu, a to především v zimním období a 
v období letních prázdnin, ovšem vysoce vzrostla.  
 
3.6 Personální zabezpečení projektu 
 
Bc. Michaela Láníková, vedoucí projektu 
Václav Jiráček, Dr. Ing. Ladislav Heryán, Jan Hejl, Pavel 
Marčík, Dušan Vaněk - soc. ped. pracovníci 
Blanka Pávová - uklízečka 
Do června:  
Martin Kašpařík   



Od září: 
Alžběta Kačabová, Tomáš Klinský – soc. ped. pracovníci 
 
3.7. Finanční zpráva 
 
Celkové neinvestiční náklady projektu v roce 2007 
 
Osobní náklady celkem   569 707 Kč 
Provozní náklady celkem   183 702 Kč 
   Materiálové náklady     65 901 Kč 
   Nemateriálové náklady   117 801 Kč 
    
Celkové náklady projektu    753 409 Kč 
 
 Přehled  jednotlivých zdrojů na financování projektu 
 
Účastnické příspěvky      38 000 KČ 
Arcibiskupství pražské   328 561 Kč 
MŠMT     120 000 Kč 
Dary        44 000 Kč 
Vedlejší hospodářská činnost organizace 222 848 Kč 
 
Celkem     753 409 Kč 
 
3.8 Závěrečné slovo 

 
V loňské výroční zprávě jsem závěrem 
děkovala, letos mohu třeba pro změnu 
prosit. Tak tedy prosím za zachování 
přízně všech dětí a mladých lidí, kteří 
k nám chodí. Prosím za jejich trpělivost 
vůči nám pracovníkům, neboť se klidně 

může stát, že ledacos spleteme a nejsme tak neomylní a 
nevíme zcela všechno nejlíp, jak si to o sobě mnohdy 



dospělí myslí. Prosím všechny pracovníky, ať jsou 
vnímaví a trpěliví vůči všem dětem a dospívajícím, neboť 
naše chování k nim může pohladit na duši a to především 
ty, kterým se nedostává uznání, respektu a lásky. Prosím 
všechny čtenáře těchto řádků a především ty, kteří mají 
doma také nějaké děti, ať jim častěji věnují svoji 
pozornost, neboť nic lepšího jim věnovat nemohou.  
                     Bc. Michaela Láníková 
 

 
 

 



4. Horolezecká stěna s posilovnou 
 
4.1 Úvod 
 
Horolezecká stěna s posilovnou jsou tři vnitřní prostory 
se zázemím. Stěna je sedmimetrová bouldrovka 
s několika členitými profily, každý návštěvník si může 
zapůjčit základní lezecké vybavení. Posilovna je 
rozdělena do dvou samostatných místností. Jedna je 
vybavena činkami a posilovacími stroji, ve druhé jsou 
rotopedy, veslovací trenažér, místo pro strečing a 
boxovací pytel. 
 
4.2 Cíle projektu 
 
- nabídnout široký okruh volnočasových aktivit 

v prostorách stěny a posilovny  
- metodicky zdokonalovat a připravovat cílovou 

skupinu na aktivity ve volné přírodě formou 
seminářů a horokroužků 

- pomáhat dospívajícím zvládnout vývojová stádia 
adolescence 

- prevence kriminality, závislostí a dalších sociálně 
patologických jevů s nabídkou pozitivních 
alternativ uplatňovaných ve sportu 

- v individuálních případech metodické vedení pro 
celkové osamostatnění jedinců ve sportovním 
lezení 

 
4.3 Cílová skupina 
 
Děti a mladí lidé z přilehlých sídlišť ve věku 8 – 26 let, 
kteří nejsou zainteresováni do pravidelné zájmové 



činnosti. Nejpočetnější skupinu tvoří především chlapci 
ve věku 13 – 18 let. Posilovna je určena starším patnácti 
let, strečinkovou část mohou využívat i mladší patnácti 
let.  
 
4.4 Přehled činností a poskytovaných služeb 
 
V rámci projektu probíhaly v roce 2006 tři základní 
druhy činností: 
a) pravidelný provoz 
b) horokroužek, odborné semináře 
c) jednorázové aktivity 
 
4.4.1 Pravidelný provoz 
 
Stěna s posilovnou byla k dispozici v pondělí až čtvrtek 
v době od 16 do 19 hod. Od 16.00 do 17.30 měli přednost 
mladší klienti, v druhé části otevírací doby jsou 
upřednostňováni starší návštěvníci. V pátek je otevřeno 
od 14 do 18 hod. Stěna s posilovnou byla otevřena 192 
dnů v roce, průměrná denní návštěvnost byla 20 – 25 
klientů. Nabídka projektu nebyla dětem a mladým lidem 
podmíněna pravidelnou docházkou. Byla vymezena 
pouze provozní dobou. 
Poplatek za využití nabídky projektu byl pouze 
symbolický a činil 100 – 250 Kč/rok dle věkové 
kategorie. Výše poplatku byla stanovena tak, aby byl 
projekt dostupný i pro klientelu ze sociálně slabšího 
prostředí.  
Každý, kdo chtěl nabídku projektu využívat, musel 
dodržovat následující  pravidla: zřízení si průkazky 
opravňující přístup, žádné požívání drog a alkoholu, 



nepoužívání vulgárních výrazu, úcta a respekt k ostatním 
návštěvníkům. 
 
4.4.2 Horokroužek, odborné semináře 
 
Tato aktivita nabízí  cílenou práci se skupinou mladých 
v oblasti sportovního lezení. Dvakrát týdně jsou  tréninky 
s metodickým vedením.V pondělí od 16.15 do 17.15 
probíhal trénink skupiny, jejíž členové jsou ve věku 
adolescence, a v pátek od 15.00 do 16.00  se jednalo o 
mladší školní věk. 
V druhé polovině školního roku probíhaly 1x měsíčně 
odborné semináře pro širokou veřejnost. Byly zaměřeny 
na metodiku lezení, zdravovědu a ochranu přírody.  
 
4.4.3 Jednorázové aktivity 
 
Výjezdní jednorázové aktivity jsou cenným prvkem naší 
práce a motivují klienty i instruktory k lepším výkonům 
jak sportovním, tak sociálně komunikativním. Dochází 
k prohloubení vztahů mezi klientem a pracovníky 
střediska, navozuje se přátelská atmosféra a rozvíjejí se 
schopnosti a dovednosti jedinců i skupiny. 
V roce 2007 se uskutečnilo osm jednorázových akcí. 
Jednalo se buď o závody na umělých lezeckých stěnách, 
nebo o výjezdy do skalních lezeckých oblastí. Všechny 
toto aktivity jsou zdokumentovány ve střediskové 
kronice. 
 
4.5 Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení projektu 
 
Projekt již dlouhodobě probíhá v poměrně stabilizované 
formě nabídky aktivit. Ty jsou pravidelně každoročně 



podrobovány kritickému pohledu na vícedenním 
výjezdním zasedání vedoucích pracovníků střediska. 
V průběhu roku se pracovníci projektu zabývají 
hodnocením projektu na svých poradách. Vedoucí 
projektu pracuje pod odbornou supervizí. 
Vzhledem k prostorám, ve kterých se projekt realizuje, 
není možné uvažovat o nějakém výrazném nárůstu 
klientely. Daleko větší důraz se kladl na zkvalitnění práce 
jednotlivých pracovníků v přímé práci s klientelou a to se 
dařilo, o čemž svědčí i pozitivní ohlasy dětí a mladých 
lidí. Nepodařilo se uskutečnit všechny naplánované 
jednorázové aktivity buď z důvodu špatného počasí, nebo 
z důvodu přecenění časových a kapacitních možností 
pracovníků projektu. 
 
4.6 Personální zabezpečení projektu 
 
Petr Záleský, vedoucí projektu 
Bc. Karel Kočner, Pavel Štědrý, Josef Mrázik – 
instruktoři sportovního lezení 
Blanka Pávová – uklízečka 
 
4.7 Finanční zpráva 
 
Celkové neinvestiční náklady projektu v roce 2007 
 
Osobní náklady celkem   160 124 Kč 
Provozní náklady celkem   240 644 Kč 
   Materiálové náklady   160 782 Kč 
   Nemateriálové náklady     79 862 Kč 
    
Celkové náklady projektu    400 768 Kč 
 
 



 Přehled  jednotlivých zdrojů na financování projektu 
 
Účastnické příspěvky      16 000 KČ 
MHMP - prevence    100 000 Kč 
MŠMT     100 000 Kč 
Nadace pro radost       40 000 Kč 
Dary        90 000 Kč 
Vedlejší hospodářská činnost organizace   54 768 Kč 
 
Celkem     400 768 Kč 
 
4.8 Závěrečné slovo 

 
Jsme rádi, že náš skoro rodinný kruh se 
rozrůstá a sílí a proto se zároveň snažíme 
nabízet více aktivit různého charakteru. 
Zpětnou vazbou nám je angažovanost 
našich klientů a jejich chuť podílet se na 
realizaci jednorázových aktivit. 
 Horohouby nabírají nové, mladé, aktivní 

členy a zároveň se zdokonalují i z odborného hlediska. 
V loňském roce se podařilo vedení kroužku absolvovat 
instruktorský kurz sportovního lezení, díky čemuž se 
skupina vyvíjí a snaží se zaujmout i ostatní návštěvníky 
stěny s posilovnou, třeba formou odborných seminářů.  
Jde Hňup a potká houbu. „Jé houba já do ní kopnu!“  
Houba říká: “Nekopej do mě, já jsem kouzelná Horo-
houba. Splním ti přání!“ Šup a tak se z hňupa stane 
blázen na vrcholku skály s blaženým úsměvem v obličeji. 
Díky všem spřáteleným institucím a lidem dobré vůle!☺ 
 
      Petr Záleský 



 
 
 

 
 
 



5. Salesiánské divadlo 
 
5.1 Úvod 
 
Do vedlejší činnosti střediska spadá provoz 
Salesiánského divadla, které se pronajímá jiným 
subjektům, jenž pracují s dětmi a mládeží. Většinou to 
jsou organizace neziskového charakteru. V divadle tak 
probíhají představení pro základní a střední školy, školní 
akademie, koncerty a produkce amatérských hudebních, 
tanečních a divadelních souborů. 
   
5.2 Personální zabezpečení 
 
Mgr. Jan Blaha, manažer  
Karel Klimeš, technik 
Bc.Tomáš Buryška, technik 
 
5.3 Finanční zpráva 
 
Skutečné celkové neinvestiční náklady v roce 2007  
 
 
Osobní náklady celkem           283 748  Kč 
Provozní náklady celkem           742 210  Kč 
   Materiálové náklady           421 363  Kč 
   Nemateriálové náklady                      320 847  Kč 
 
Celkové náklady projektu celkem       1 025 958  Kč 
    
 
Divadlo je finančně soběstačné. 
 



6. Managament střediska 
 
Mgr. Antonín Nevola, ředitel 
Mgr. Jan Blaha, ekonom 
Ing. Jan Hladký, účetní 
 
Správní rada o.p.s.: 
Dr. Ing. Ladislav Heryán – předseda, Ing. Mgr. Jaroslav 
Vracovský, Mgr. Josef Mendel 
 
Dozorčí rada o.p.s.: 
Ing. Miroslav Palíšek, Ing. Tomáš Petrůj, Mgr. Jan Horký 
 
PaeDr. Petr Klíma, supervizor (do června) 
Mgr. Martina Zikmundová, supervizorka (od září) 
 
7. Kontaktní údaje 
 
 
Název: Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. 
Sídlo: Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha  
IČO: 270 84 876 
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha 
Telefon: 283029311 
Fax: 283029312 
E-mail: stredml@sdb.cz 
http: www.sdb.cz/sasmkob 
Bank.spojení 277436400277/0100 
 
 
 
 



 
8. Hospodaření střediska 
 

Výkaz zisků a ztrát 
za období od 1.1. do 31.12. 2007  

 
 daňové nedaňové celkem 
    
Příjmy:    
Příjmy z vedl. činnosti 1 553 000 - 1 553 000 
Dary fyz. a práv. osob - 134 000 134 000 
Dotace a granty - 1 317 000 1 317 000 
Účastnické příspěvky - 54 000 54 000 
Ostatní příjmy - 7 000 7 000 
Příjmy celkem 1 553 000 1 512 000 3 065 000 
    
Výdaje:    
Spotřeba materiálu 140 000 286 000 426 000 
Spotřeba energie 370 000 180 000 550 000 
Opravy a údržba 215 000 38 000 253 000 
Ostatní služby 74 000 157 000 231 000 
Osobní náklady 284 000 988 000 1 272 000 
Ostatní daně - 15 000 15 000 
Jiné ostatní náklady 6 000 8 000 14 000 
Cestovné - 13 000 13 000 
Prodané zboží 173 000 - 173 000 
Výdaje celkem  1 262 000 1 685 000 2 947 000 
Hospodářský výsledek   +118 000 

 
 
 



 
9. Poděkování za podporu 
 
Bez finanční podpory veřejných, nadačních a firemních 
zdrojů bychom nemohli vůbec existovat. Proto děkujeme 
za naše bytí: 
 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
 Ministerstvu školství ČR 
 Magistrátu hlavního města Praha 
 Nadaci Vodafone ČR 
 Nadaci pro radost 
 Nadaci Rozvoje občanské společnosti 
 Firmám C&A, K-S-B, Elektroline, Bigsport, Prosport,     
 Rossmann 
 Kapele Tři sestry 
 České asociaci streetwork 
 

      
 
                      
     
                        

 
 


