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Největší odměnou zahradníka za jeho práci je vonící zahrada 

obtěžkaná plody.  A jeho radost je o to větší, o co těžší podmín-

ky měl při obdělávání půdy. Osudy některých dětí a mladých, 

kteří k nám přicházejí, jsou opravdu smutné a zdají se pro vy-

pěstování plodného života nemožné. Přesto se v uplynulém roce 

u řady mladých podařilo po dlouholeté práci sklidit drobné plody. 

Někteří, především ti starší, se začali sami aktivně zapojovat do 

organizování aktivit a pomoci druhým, mladším. Podíleli se na přípravě akcí, byli tahouny 

při každodenních volnočasových aktivitách, stali se vzory druhým. Mladší to zase oplatili 

větší návštěvností a zájmem o nabízené aktivity.

   Souběžně s aktivizací mladých se nám podařilo pomoci řadě našich klientů 

s řešením jejich náročných životních situací, včetně navázání užší spoluprá-

ce s návaznými sociálními službami. To se také stalo koncem roku impulzem 

k intenzivní přípravě k zrození nového sektoru střediska - terénní práci v sídlištích 

Prahy 8. Tento projekt spatřil světlo světa s Novým rokem 2013.

    A protože zahradu netvoří jen půda, ale je třeba pamatovat i na zázemí, podařily 

se v uplynulém roce další důležité věci. Díky náročné rekonstrukci jsme získali nové 

kanceláře, které výrazně zkvalitnily interní komunikaci a personálně jsme uskutečnili 

zásadní změny v týmu divadla a v týmu klubu Vrtule.        

    To vše by nebylo možné bez podpory vás všech - našich dárců a podporovatelů - 

kterým tímto chceme poděkovat.                                             

Michal Svoboda

3

2 0 1 2



výroční 
zpráva 2012

Počátky Salesiánského střediska mládeže spadají do roku 1991 a během 
mnohaletého působení střediska využilo jeho služeb přes 4 500 dětí a mla-
dých lidí. Zakladatelem střediska je Salesiánská provincie Praha. Středisko má 
samostatnou právní subjektivitu a vlastní hospodaření. Salesiáni Dona Boska 
patří mezi kongregace v římskokatolické církvi. 

Činnost Salesiánského střediska mládeže se opírá o preventivní výchovný 
systém, jehož zakladatelem byl italský kněz Jan Bosco (1815 – 1888). Životní 
poslání Dona Boska spočívalo ve výchově opuštěných a bezprizorních chlap-
ců v tehdejší Itálii. 
I dnes v naší společnosti žije mnoho dětí, kterým chybí láska a obětavost 
rodičů, porozumění a vstřícnost, chybí jim zájem o jejich osobnost. Pracov-
níci Salesiánského střediska se proto ujímají především dětí z neúplných 
a sociálně znevýhodněných rodin. Posláním střediska je tedy zejména sociální, 
pedagogická, vychovatelská a duchovní pomoc dětem a mládeži.

Mnohé z dětí, které trávily svůj volný čas ve středisku mládeže se k nám 
vrací již jako studenti středních či vysokých škol nebo jako tátové a mámy 
a nabízejí středisku svou pomoc. Někteří z nich se již uplatnili ve středisku 
jako dobrovolníci, kteří čas strávený ve svém dětském věku ve středisku, 
chtějí vrátit dalším dětem v nezištné pomoci. Mnoho z nich přiznává, že bez 
nabídnuté pomocné ruky střediska v teenegerovském věku by nedokázali 
překonat mnohé překážky špatného vlivu problematického okolí, ve kterém 
vyrůstali.

Historie, poslání a cíle
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Středisko nabízí bezpečné prostředí pro setkávání dětí a mladých lidí, kteří 
nejsou zapojeni do pravidelných zájmových činností a jsou ohroženi sociálně 
patologickými jevy. Středisko se pro ně stává centrem, kde se mohou setká-
vat, navzájem komunikovat a zapojovat se do spontánních aktivit.

Středisko vytváří pozitivní výchovné prostředí ve třech projektech:

· Oratoř – otevřené aktivity pro děti a mládež;

· Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež;

· Horolezecká stěna s posilovnou.

Ke středisku neodmyslitelně patří:

· Salesiánské divadlo, které nabízí své prostory převážně neziskovým 
 organizacím, jež pracují s dětmi a mládeží.
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Oratoř – otevřené 
aktivity pro děti a mládež

 Představení projektu 
„Oratoř“ je názvem dlouhodobého projektu, jehož počátky sahají do roku 
1995.  V této podobě projekt funguje již 18 let. Cílovou skupinou jsou všech-
ny děti a dospívající ve věku 6 – 20 let. Nejčastěji však nabídku projektu 
využívá skupina mladých lidí ve věku 10 – 15 let. Děti a mladí mají k dispozici 
vnitřní hernu, půjčovnu sportovních potřeb a venkovní areál, ve kterém se 
nachází víceúčelové hřiště, hokejbalové hřiště a skatepark. 
Hlavním cílem projektu je nabídnout dětem a mladým lidem smysluplné 
využití jejich volného času v prostředí, které je pro ně bezpečné a motivační. 

 Přehled činností projektu

Projekt Oratoř byl v roce 2012 realizován prostřednictvím dvou druhů 
činností:

Běžný provoz 
Probíhal 5 dní v týdnu (po – pá) od 14 do 18 hodin, včetně letních prázdnin. 
V této době mohli návštěvníci projektu využívat nabídku prostoru a volno-
časových aktivit. Základní činností běžného provozu byla přítomnost dvou až 
tří sociálně pedagogických pracovníků a několika dobrovolníků. Ti zajišťovali 
nejen provoz aktivit, ale motivovali především děti a mladé lidi k aktivnímu 
způsobu trávení jejich volného času, realizovali skupinové aktivity, byli při-
praveni pomoci při řešení těžkých životních situací dětí a mladých, jako jsou 
šikana, školní neúspěch, záškoláctví apod. Nabídku běžného provozu využilo 
za rok 2012 cca 400 dětí a mladých lidí. 
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Jednorázové aktivity
Byly realizovány o víkendech a o prázd-
ninách, tedy v době, kdy jsou děti a mladí 
lidé nejvíce ohroženi sociálně patologickými 
jevy. Byly prostředkem pro navázání hlubších 
vztahů mezi návštěvníky navzájem a pracov-
níky. Činnost těchto aktivit byla zaměřena 
na vytváření pozitivních životních hodnot 
dětí a dospívajících. 
 
 Zhodnocení projektu

Z kvantitativního hlediska jsme v roce 2012 měli nižší počet otevíracích dnů 
jako v roce předešlém a to z důvodu povinného školení pracovníků a dobro-
volníků a konání příměstského tábora ve stejných prostorách (228). Aktivit 
Oratoře  využilo v roce 2012 cca 400 dětí a mladých. Uskutečnili jsme cel-
kem 12 jednorázových aktivit. Do přípravy některých z nich se zapojili také 
starší klienti.  
Jednorázových akcí se zúčastnilo cca 200 dětí, což značí velký zájem o tyto 
aktivity.  Příměstský tábor využilo 57 dětí.  
Za velký úspěch považujeme zapojení starších dětí do práce pro druhé a do 
přípravy programu pro mladší děti. Hodnotíme velmi vysoko přínos jejich 
pomoci.
Díky sponzorům a dárcům jsme v roce 2012 mohli nakoupit nové sportovní 
vybavení a rozšířit tak sortiment věcí v půjčovně sportovních potřeb. 
Rozrůstá se nám stále více počet malých dětí, které mají zájem s námi vyrazit 
na nějakou jednorázovou akci. Jejich přítomnost je pro nás také jistým ukaza-
telem důvěry jejich rodičů v naši práci. 
 Dobrovolníci v roce 2012 tvořili dvanáctičlenou skupinu. Jeden dobrovolník 
pocházel z Německa.   
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 Finanční zpráva projektu

 Celkové neinvestiční náklady za rok 2012

 Osobní náklady celkem 430 594 Kč
 Provozní náklady celkem 654 499 Kč
 Materiálové náklady 144 626 Kč
 Nemateriálové náklady 509 873 Kč
 
 Celkové náklady projektu 1 085 093 Kč

 Přehled jednotlivých zdrojů na financování 
 projektu v roce 2012

 MHMP (prevence kriminality) 80 000 Kč
 MŠMT 87 714 Kč
 MŠMT – Jsi - li větší, pomoz  50 000 Kč
 MHMP (volný čas)         76 100 Kč
 MČ Praha 8 (volný čas) 50 000 Kč
 Nadace OKD 16 324 Kč
 F-nadace 2 351 Kč
 MHMP – příměstský tábor  10 500 Kč
 Tržby z prodeje služeb 556 729 Kč
 Ostatní výnosy 3 997 Kč
 Přijaté příspěvky 5 000 Kč
  
 Celkové příjmy 938 715 Kč
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Stále spolupracujeme s odborem MČ Prahy 8, s Oddělením sociálně právní 
ochrany dětí MČ Praha 8, s pracovníky občanského sdružení Campamento 99 
a účastníme se setkávání poskytovatelů sociálních služeb MČ Prahy 8.
Výzvou do roku 2013 je pro nás stálé zapojování starších klientů, kteří jsou 
ochotni spolupracovat na přípravě programu pro mladší děti.
Projekt „Jsi-li větší, pomoz malému,“ jehož smyslem je zaměření na mládež ve 
středisku a její motivaci pomáhat mladším dětem, byl v roce 2012 podpořen 
MŠMT.          
  
  Personální zajištění projektu

Realizaci projektu Oratoř v roce 2012 zajišťovali:

· Michaela Láníková – vedoucí projektu;

· Dušan Vaněk, Jakub Vokurka, Adam Nedvídek, Jan Pomikálek, 
 Martin Hobza, Zdeňka Švédová – sociálně pedagogičtí pracovníci;

· Constantin Franke – dobrovolník z Německa;

· Zdeňka Švédová, Filip Mareš, Jan Kačer, David Krkoška, Eva Blahová, 
 Naďa Bartůňková,  Alžběta Malotínová, Monika Petruchová, Petra 
 Štelclová, Michal Malik, Jacob Janek – dobrovolníci; 

· Dagmar Filípková – uklízečka.
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 Představení projektu

Klub Vrtule je nedílnou 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), obo-
rové organizace zastřešující nízkoprahová zařízení.
V roce 2007 klub úspěšně absolvoval hodnocení kvality poskytovaných slu-
žeb ČASu a ve stejném roce se stal poskytovatelem sociálních služeb, regis-
trovaným MPSV.

Posláním nízkoprahového 
klubu VRTULE je zlepšit 
kvalitu života cílové sku-
piny – dětí a mladých lidí 
z Prahy 8 a části Prahy 9, 
kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci. Usilovat o 
pozitivní změnu ve způso-
bu jejich života. 

11

Vrtule - nízkoprahový klub
pro děti a mládež

výroční 
zpráva 2012

  Závěrečné slovo

Jistě si každý z nás pamatuje na okamžiky, kdy jsme 
různé věci zažili poprvé. Každému většinou utkví 
v paměti okamžik, kdy poprvé jezdil na kole, kdy šel 
poprvé do školy nebo kdy poprvé v životě jel na tábor. 
Já sama za sebe jsem ráda, že Oratoř je místem, kde 
spousta dětí také dělá věci poprvé a má možnost se 
spoustu věcí naučit. Není nad to, když od dětí slyšíte: 
„Já jsem poprvé sjel velký rádius. Já jsem poprvé jela 

na lyžích. Já jsem poprvé byl na horách.“ Možná se nám zdá, že se jedná 
o obyčejné věci, ale pro děti to jsou věci velké a netradiční, které jim zpest-
řují jejich všední někdy i děsivý život. A nezbývá mi nic jiného, než poděkovat 
všem svým spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se společně se mnou 
snaží zprostředkovat všem dětem a mladým lidem to „poprvé“. 

                  Michaela Láníková, vedoucí projektu Oratoř.
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NZDM Vrtule poskytuje tyto služby:

· kontaktní práce;

· krizová intervence – pomoc s problémovými situacemi v životě klientů;

· situační intervence – řešení problémových situací v klubu nebo 
 při klubových akcích;

· informační servis – poskytování relevantních informací z oblastí: 
 škola, rodinné vztahy, vrstevnické a partnerské vztahy, sexuální chování,  
 užívání návykových látek, kriminalita atd.;

· poradenství – podpora a nabídka různých možných řešení konkrétních  
 problémů ve všech zmíněných oblastech;

· skupinové aktivity a práce se skupinou.

Významnou součástí činnosti klubu, která je důležitým podpůrným, motivač-
ním a aktivizačním prostředkem při poskytování sociálních služeb, je nabídka 
volnočasových aktivit (stolní fotbálek, stolní hry, žonglovací potřeby, internet 
atd.). 
Klub slouží také jako prostor pro realizaci svépomocných akcí uživatelů slu-
žeb (s podporou a pomocí pracovníků klubu, která může mít různorodou 
podobu – od motivace k dotažení akce do konce po poskytnutí technického 
vybavení).

Jednorázové aktivity
V roce 2012 se ve Vrtuli uskutečnilo několik jednorázových akcí: Den otevře-
ných dveří, 2 Noci v klubu, 3 vystoupení klientů, preventivní akce, workshopy, 
turnaje.

Zkušebna
Mimo běžný provoz je prostor klubu poskytován začínajícím kapelám jako 
zkušebna (součástí je základní vybavení). Kapely zkoušející v klubu mají mož-
nost zde i koncertovat.  V roce 2012 zkoušelo ve vrtuli 6 mladých kapel.
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Cíle poskytovaných služeb:

· dlouhodobou a soustavnou prací s jedincem na pozadí skupiny zlepšit  
 kvalitu života uživatelů služeb;

· pomáhat uživatelům služeb při zvládání náročných 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 stadií adolescence;

· nabídnout alternativu trávení volného času.

Cílová skupina
Mladí ve věku 13 – 20 let, kteří žijí především v lokalitě Prahy 8 a 9 
a zažívají nepříznivé životní situace. Jsou omezovaní životními podmínkami 
nebo konfliktními společenskými situacemi. 

 Přehled činnosti projektu

V roce 2012 probíhaly ve Vrtuli tyto činnosti:

· hlavní činnost;

· jednorázové akce (koncerty, diskotéky…);

· zkušebna kapel.

Hlavní činnost
Hlavní činností Vrtule je kontaktní sociální práce, která byla poskytová-
na do června 2012 od pondělí do čtvrtka 15 – 20 hodin a od září každý 
všední den.
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 Finanční zpráva projektu

 Celkové neinvestiční náklady za rok 2012

 Osobní náklady celkem 749 110 Kč
 Provozní náklady celkem 385 591 Kč
 Materiálové náklady 68 985 Kč
 Nemateriálové náklady 316 606 Kč
 
 Celkové náklady projektu 1 134 701 Kč

 Přehled jednotlivých zdrojů na financování projektu v roce 2012

 MPSV 658 000 Kč
 MČ Praha 8 (sociální služby) 350 000 Kč
 Vedlejší hospodářská činnost 32 343 Kč
  
 Celkové příjmy 1 040 343 Kč
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  Zhodnocení projektu

V roce 2012 se nám podařilo stabilizovat pracovní tým.
V přímé práci s klienty se daří reagovat na změny ve skladbě a dynamice 
cílové skupiny. Klub navštívilo přes 100 mladých lidí, z toho 90 uzavřelo 
s klubem dohodu o poskytování sociálních služeb. 
Denně klub navštívilo v průměru 18 klientů, s kterými jsme absolvovali 
řes 2000 intervencí.

Personální zajištění projektu
Na chodu Vrtule se podíleli:

· Jan Vališ, DiS. – vedoucí klubu, úvazek 1; 

· Bc. Jana Tuzarová – kontaktní pracovnice, úvazek 0,5;

· Bc. Markéta Goliášová – kontaktní pracovnice úvazek 0,5;

· Bc.  Andrea Dvořáková, DiS. – kontaktní pracovnice, úvazek 0,5; 

· Martina Šimonková, DiS. – kontaktní pracovnice, úvazek 0,5;

· Zuzana Hanauerová, Ladislav Heryán, Marie Linková,  Adam Nedvídek,  
 Jan Novák, Filip Vodrážka – dobrovolníci;

· Martin Štěpnička, Blanka Pávová – úklid.
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 Závěrečné slovo

V roce 2012 se nám i přes odchod dvou kolegyň 
podařilo utvořit nový, profesionální tým. Díky tomu 
jsme navýšili počet poskytnutých služeb a nabídku 
preventivních programů. V roce 2012 jsme prohloubili 
spolupráci s institucemi poskytujícími služby dětem 
a mládeži na Praze 8 a s dalšími nízkoprahovými kluby 
v Praze. Naše zařízení také poskytlo prostor pro absol-

-vování praxe více než 15 studentům.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na zlepšování chodu zařízení podíleli.

Jan Vališ, vedoucí projektu Vrtule.
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 Představení projektu

Cílem projektu Horolezecká stěna s posilovnou je nabídnout dětem a mla-
dým lidem bezpečné sportovní zázemí s možností seberealizace s podpo-
rou individuálních schopností a dovedností každého malého sportovce. 
Projekt je určen pro děti a mladé lidi ve věku od 8 do 26 let z okolních sídlišť 
Prahy 8 i dalších částí Prahy a okolí.
Horolezecká stěna nabízí aktivní trávení volného času, který je zaměřen 
převážně na bouldering a na procvičení těla v posilovně.
Vedle volnočasové nabídky projekt vytváří podmínky pro kontakt uživatele 
služby se sociálními pracovníky projektu Vrtule, kde je navázána úzká spolu-
práce. Jde především o poskytování navazujících sociálních služeb na základě 
zjištěných potřeb. Projekt je nedílnou součástí prevence sociálně patologic-
kých jevů.

  Přehled činností a poskytovaných služeb

V rámci projektu probíhaly v roce 2012 tři základní druhy činnosti:

· pravidelný provoz;

· horokroužky a odborné semináře;

· jednorázové aktivity.

Pravidelný provoz
Uskutečňuje se 5× týdně: po od 17 do 21 hod., út od 16 do 20 hod., st 
od 15 do 19 hod., čt od 16 do 20 hod., pá od 15 do 19 hod. V tuto dobu se 
odehrává hlavní činnost projektu.
Děti a mladí lidé mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas v nezávadném 
prostředí za přítomnosti sociálně pedagogického asistenta, který nezajišťuje
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pouze provoz a bezpečnost aktivit, ale zprostředkovává také kontakty mezi 
dětmi navzájem a spolupodílí se na řešení problémů, které děti mají.  V rámci 
pravidelných hodin provozu mohou mladí sportovci využívat prostory, kde 
je jim k dispozici šestimetrová umělá horolezecká stěna (zaměřena na boul-
dering) a různý sortiment posilovacích přístrojů (pro chlapce i dívky). Denní 
návštěvnost je 25 dětí a mladých lidí.

Kroužky a odborné semináře
V rámci projektu probíhají tzv. „horokroužky“, které navštěvují děti a mladí 
lidé zabývající se problematikou lezení na umělých horolezeckých stěnách. 
V těchto kroužcích je větší možnost rozvíjení sociálně-pedagogické práce, 
kterou pracovníci projektu započali již v rámci běžného provozu. 
V současné době probíhají horokroužky, které nabízejí prostor mládeži ve 
věku 4,5 – 15 let a jsou zaměřeny na základy metodiky horolezectví a týmové 
spolupráce (tzv. Podhoubí).
V tomto roce se nám ustálilo zaplnění všech osmi kroužků, návštěvnost je 
mezi 8 – 12 dětmi, což jsme na hranici prostorových možností naší stě-
ny.  Mládež ve věku 15 – 20 let může v průběhu týdne pravidelně navštěvo-
vat tréninky sportovního lezení, zaměřené na zlepšení fyzické kondice – tzv.         
„Houbičky“. 
Obě tyto formy vzdělávání jsou metodicky vedeny instruktory sportovního 
lezení s certifikací od FTVS UK.
Pořádáme i semináře pro klienty v různých oblastech (v teoretických znalos-
tech sportovního lezení, v problematice ochrany přírody, zdravovědy – první 
pomoc v přírodě apod.). Na základě absolvování seminářů je možné získat 
znalosti potřebné pro přihlášení do horolezeckého oddílu Horohouby 303, 
spadajícího pod Český horolezecký svaz.
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Jednorázové aktivity
Děti a mladí lidé, kteří navštěvují horokroužky, se pravidelně zúčastňují sou-
středění, kde se učí více o problematice lezení a metodicky se zdokonalují. 
Jezdí na akce, které jsou zaměřeny na výchovu prožitkem, rozvíjejí seberea-
lizaci, samostatnost, rozhled a vedou děti a mládež k odpovědnosti nejen za 
sebe, ale i za spoluúčastníky. Jednorázové akce od září 2012 pořádáme cca 
jednou měsíčně.

 Zhodnocení projektu

Projekt již dlouhodobě probíhá v poměrně stabilizované formě nabídky ak-
tivit. Ty jsou pravidelně hodnoceny na poradách a každoročně podrobovány 
kritickému pohledu na vícedenním výjezdním zasedání vedoucích pracovníků 
střediska.  Vedoucí projektu pracuje pod odbornou supervizí.
Velký důraz je kladen na kvalitní práci jednotlivých pracovníků v přímé práci 
s dětmi a mládeží. 
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Personální zajištění projektu

· Štěpán Černošek – vedoucí projektu;

· Michal Schinzel, Eva Čábelová, Jakub Řepka, Jiří Krajcar, 
 Pavel Andrle – instruktoři sportovního lezení;

· Jan Schachner, Hynek Horký – dobrovolníci, vypomáhající 
 během běžné služby a s údržbou stěny a posilovny.

 Finanční zpráva projektu

 Celkové neinvestiční náklady projektu za rok 2012

 Osobní náklady celkem 239 735 Kč
 Provozní náklady celkem 209 490 Kč
 Materiálové náklady 96 025 Kč
 Nemateriálové náklady 113 465 Kč

 Celkové náklady projektu 449 225 Kč

 Přehled jednotlivých zdrojů na financování projektu v roce 2012

 MHMP (prevence kriminality) 50 000 Kč
 MŠMT 12 786 Kč
 MHMP – volný čas 36 000 Kč
 MČ Praha 8 (volný čas)                      100 000 Kč
 F-nadace 15 000 Kč
 Nadace pro radost 8 000 Kč
 Tržby z prodeje služeb 50 892 Kč
  
 Celkové příjmy 272 678 Kč
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 Závěrečné slovo

Projekt „Horolezecká stěna s posilovnou“ se v roce 
2012 zaměřil především na děti kolem 12 let. Poda-
řilo se nám díky rozšíření horokroužků zvětšit člen-
skou základnu. Někteří z klientů se stali členy oddílu.  
V minulém roce jsme tak úspěšně navázali na 16letou 
tradici sportovního horolezectví na vnitřní stěně.
V nadcházejícím roce 2013 se budeme snažit, kromě 

zajištění stabilního týmu pro práci s malými horolezci, podporovat přede-
vším všechny rozběhlé činnosti v kroužcích, se zvláštním zaměřením na práci 
s nejmenšími předškoláky. 
Vše, co se nám podařilo do této doby vytvořit, je dílem nejen skvělého týmu 
nadšených pracovníků a dobrovolníků, ale i donátorů, drobných dárců, bez 
jejichž pomoci bychom nemohli pokračovat ve své práci s dětmi v nezměně-
ném rozsahu.

Štěpán Černošek, vedoucí projektu Horolezecká stěna s posilovnou.
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Salesiánské středisko mládeže, o.p.s má od roku 2006 pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

· vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy  
 a předcházení jejich vzniku a

· zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti.

Toto se v roce 2012 realizovalo v rámci výše uvedených projektů 
prostřednictvím:

· kontaktní práce s klienty, kdy se řešila řada situačních a krizových   
 intervencí,

· poradenství vyplývající ze zjištěných potřeb klientů,

· zprostředkování návazných služeb klientům,

· sociálně výchovné práce s tématy, která vycházela z aktuálních 
 životních témat klientů,

· úzké spolupráce s kurátory, orgánem OSPOD Prahy 8 a návaznými  
 službami pro děti a mládež na území Prahy 8.

V průběhu roku 2012 v organizaci poskytovalo sociálně-právní ochranu dětí 
9 osob.
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Příměstský tábor organizovaný ÚMČ Praha 8, s podporou MHMP, ve spo-
lupráci se Salesiánským střediskem mládeže, o.p.s. a Salesiánským klubem 
Praha - Kobylisy proběhl v termínech  6. – 10. srpna a 13. – 17. srpna 2012.  
Cílem tábora bylo nabídnout dětem z Prahy 8 v průběhu prázdnin strávit 
volný čas bezpečnými aktivitami v dobrém prostředí. Tábor byl určen před-
nostně dětem pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin. Tyto děti trá-
ví většinou všechen svůj volný čas nesprávným způsobem a tábor byl pro ně 
vhodnou možností kvalitního využití volného času. Příměstský tábor bude 
pokračovat pro svůj velký pozitivní ohlas mezi dětmi i rodiči i v dalších letech. 
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  Představení projektu

Do vedlejší činnosti střediska spadá provoz Salesiánského divadla, které se 
pronajímá jiným subjektům k produkcím programově zaměřeným zejména 
na děti a mládež. Probíhají zde představení pro základní a střední školy, školní 
akademie, koncerty, produkce amatérských hudebních, tanečních a divadel-
ních souborů.

Personální zajištění projektu

· Mgr. Veronika Semerádová, manažer; 

· Karel Klimeš, technik;

· Mgr. Tomáš Buryška, technik;

· Ludmila Vondrová – uklízečka.

  Finanční zpráva projektu

 Celkové neinvestiční náklady projektu za rok 2012

 Osobní náklady celkem 708 380 Kč
 Provozní náklady celkem                 813 865 Kč
 Materiálové náklady 201 642 Kč
 Nemateriálové náklady 612 223 Kč

 Celkové náklady projektu          1 522 245 Kč

 Přehled jednotlivých zdrojů na financování projektu v roce 2012

 Výnosy za vlastní činnost          1 319 750 Kč
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    Finanční zpráva projektu

 Celkové neinvestiční náklady projektu za rok 2012
 Osobní náklady celkem 1 512 Kč
 Provozní náklady celkem 3 481 Kč
 
 Celkové náklady projektu 4 993 Kč

 Přehled jednotlivých příjmů v roce 2012

 Výnosy za vlastní činnost              124 619 Kč 
 Úroky 43 Kč
 Přijaté dary 779 824 Kč
 
 Celkové příjmy 904 486 Kč

Ostatní náklady a příjmy na činnost
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Výkaz zisků a ztrát Salesiánského střediska mládeže, o.p.s.
za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

   Nedaňové daňové celkem

Příjmy   
Příjmy z vedlejší činnosti 287 1 471 1 758
Tržby za prodané zboží 0 235 235
Jiné ostatní výnosy 0 95 95
Dary fyzických a právnických osob 785 0 785
Dotace a granty 1 603 0 1 603
Příjmy celkem 2 675 1 801 4 476
   
Výdaje   
Spotřeba materiálu 206 141 347
Spotřeba energie 84 551 635
Prodané zboží 0 106 106
Opravy a údržba 132 130 262
Cestovné 17 0 17
Náklady na reprezentaci 12 0 12
Ostatní služby 425 76 501
Osobní náklady 1 421 709 2 130
Odpisy  81 105 186
Výdaje celkem  2 378 1 818 4 196
Hospodářský výsledek 297 -17 280
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Management střediska mládeže
Ing. Mgr. Michal Svoboda, ředitel
Mgr. Jan Blaha (do 30.6.2012), Mgr.  Veronika Semerádová, ekonom 
Ing. Jan Hladký, účetní
BBus Eva Špačková, DiS., fundraiser

Správní rada o. p. s.:
Mgr. Marek Sklenář,  předseda 
Mgr. Petr Vaculík
Mgr. Martin Hobza

Dozorčí rada o. p. s.:
Mgr. Evžen Rakovský, předseda 
Ing. Mgr. Tomáš Petrůj, Ph.D.
Mgr. Jan Pomikálek
Mgr. Jan Šíp, supervizor 

  Kontaktní údaje

Název: Salesiánské středisko mládeže, o. p. s.
Sídlo: Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha 
IČO: 270 84 876
Zakladatel: Salesiánská provincie Praha
Telefon: 283 029 311
Fax:  283 029 312
E-mail: stredml@sdb.cz
http:  http://sasmkob.sdb.cz/
Bankovní spojení: 27-7436400277/0100
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Stav majetku Salesiánského střediska mládeže, o.p.s.,
za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

 Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012
Vlastní zdroje  1 399 1 679
Jmění celkem 1 229 1 399 
Výsledek hospodaření 170 280
Cizí zdroje  1 698 1 409
Krátkodobé závazky 1 688 1 409
Jiná pasiva 10 0
Pasiva celkem  3 097 3 088

 
PŘEHLED OBDRŽENÝCH GRANTOVÝCH FINANCÍ 

OD INSTITUCÍ A NADACÍ

Přehled obdržených grantových financí za období 
od 1. 1. do 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Donátor Obdrženo
MPSV 658
MŠMT 151
MHMP 253
MČ Praha 8 500
Nadace pro radost 8
F-nadace 17
Nadace OKD 16
Celkem 1 603
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Stav fondu Salesiánského střediska mládeže, o.p.s. (v tis. Kč)

Celkový stav fondu k 1. 1. 2012 1 399
Hospodářský výsledek (zisk) za období 
1. 1. – 31. 12. 2012, převedený do rezervního fondu 280
Celkový stav fondu k 31. 12. 2012 1 679
  

Stav majetku Salesiánského střediska mládeže, o. p. s.
za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

 Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012
Dlouhodobý majetek  2 268 2 082
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 2 511 2 511
Dlouhodobý finanční majetek 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku -243 -429

Krátkodobý majetek 829 1 006
Zásoby 11 19
Pohledávky 148 227
Krátkodobý finanční majetek 670 760

Aktiva celkem  3 097 3 088
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Děkujeme za finanční podporu veřejných,  nadačních a firemních zdrojů:
 

· Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR;

· Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

· Magistrátu hlavního města Prahy;

· Úřadu městské části Prahy 8;

· Arcibiskupství pražskému;

· Nadaci NROS; 

· Nadaci pro radost; F-nadaci; Nadaci OKD;

· Fóru dárců; Elektroline; C&A; Rock Empire;

· K-S-B; Vodafone; Josef KVAPIL a.s.; Fibox;

· České asociaci streetwork. 

Děkujeme také drobným dárcům, jejichž podpory si velmi vážíme.               

                                                               Tým Salesiánského střediska.
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