
Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha – Kobylisy
Kobyliské náměstí 640/11, 182 00  Praha, 

telefon: 283 029 311, 731 604 071,
e-mail: stredml@sdb.cz, www.strediskokobylisy.cz



Když v roce 1959 nastoupil do funkce nový papež Jan XXIII., pro-
hlásil na tehdejší poměry šokující větu: „Otevřete okna, pusťte sem 
čerstvý vzduch, musíme se světem vést dialog.“ Tato věta, která 
měnila dějiny druhé poloviny dvacátého století, mne dodnes ne-
nechává klidným. Vyjít ze své ulity, jistoty a otevřít se potřebným, 
kteří jsou kolem nás. Přestat čekat až někdo zaklepe a požádá o 
službu, ale jít naproti. To vše bylo pro nás motivem k rozšíření naší 
nabídky o terénní službu, kterou od začátku roku 2013 poskytuje-

me na území městské části Prahy 8. Základem naší činnosti tak zůstává jistota zázemí 
- kvalitní služby - stabilní vztahy - ale tato „ulita“ má nově otevřenou náruč do širokého 
okolí. Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, kteří nám umožnili se s novou službou 
více otevřít.
 

Michal Svoboda.
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Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., zahájilo svoji činnost v roce 1991. Za dobu mno-
haletého působení využilo nabídek a aktivit organizace cca 5000 dětí a mladých lidí. 
V roce 2011 obdrželo středisko ocenění TITUL „Organizace uznaná MŠMT pro oblast 
práce s dětmi a mládeží.“  
Zakladatelem Salesiánského střediska mládeže, o.p.s. je Salesiánská provincie Praha. 
Salesiáni patří do kongregace v římskokatolické církvi a jejich úspěšná práce s mládeží 
se opírá o preventivní výchovný systém, který sestavil zakladatel salesiánské společnosti 
italský kněz Jan Bosco (1815 - 1888). Hlavním posláním salesiánů je sociální, pedago-
gická, vychovatelská a duchovní pomoc dětem a mladým lidem. 
Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. má samostatnou právní subjektivitu a vlastní hos-
podaření. Nabízí všem dětem a mladým bez rozdílu bezpečné zázemí v kruhu svých 
vrstevníků při volnočasových aktivitách. Ve středisku se mohou setkávat, komunikovat, 
zapojovat se do různých akcí, mluvit o svých problémech s vedoucími, kteří jim poskytují 
odbornou radu a pomoc v mnoha životních situacích. 

Historie, poslání a cíle
Orator – otevrené 

aktivity pro deti a mládež

ČINNOST SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA PROBÍHÁ 
V TĚCHTO PROJEKTECH 

Oratoř -  aktivity pro děti a mládež, které je motivují ke smysluplnému a hodnotnému 
trávení volného času.

Nízkoprahový klub Vrtule  -  je bezpečný prostor, kde mohou mladí lidé trávit 
volný čas, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u sociálních 
pracovníků. 

Stěna – nabízí aktivní sportování v kolektivu vrstevníků, zájem o ochranu přírody, 
zamýšlení se nad životním stylem, žebříčkem hodnot.

Terén - dětem a mládeži jsou poskytovány přímo v terénu tyto činnosti: sociální a právní 
poradenství, podpora a pomoc, zprostředkování informací, doprovázení aj.

Divadlo -  nabízí svá prkna, která znamenají svět, neziskovým organizacím pracujícím 
s dětmi a mládeží, amatérským divadelním spolkům, tanečním školám apod.
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Představení projektu

„Oratoř“ je názvem dlouhodobého projektu, jehož počátky sahají do roku 1995. V této 
podobě projekt funguje již 18 let. Cílovou skupinou jsou všechny 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 skate-
park. 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 2013 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 volnočasových 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 aktivi-
ty, byli připraveni pomoci při řešení těžkých životních situací dětí a mladých, jako jsou ši-
kana, školní neúspěch, záškoláctví apod. Nabídku běžného provozu využilo za rok 2013 
cca 450 dětí a mladých lidí.

Jednorázové aktivity

Realizací jednorázových aktivit během víkendů a prázdnin jsme zvýšili nabídku dostup-
ného a smysluplného trávení volného času v době, kdy ho děti a mladí lidé mají nejvíc. 

Jednorázové akce byly prostředkem pro navázání hlubších vztahů mezi účastníky navzá-
jem a pracovníky. Činnost těchto aktivit byla zaměřena na vytváření pozitivních životních 
hodnot dětí a dospívajících.

Zhodnocení projektu

V roce 2013 byla Oratoř otevřena pro běžný provoz 240 dní, což znamená, že byl běžný 
provoz zachován i v době pořádání výjezdových akcí o jarních a podzimních prázdninách 
i během dvou letních chaloupek. Možné to bylo i díky velkému počtu dobrovolníků. Denní 
návštěvnost Oratoře se pohybovala kolem 20 dětí a mladých lidí.
Uskutečnili jsme celkem 18 jednorázových akcí, kterých se účastnilo celkem cca 400 
dětí + příměstský tábor (40 dětí v každém dni konání tábora). Do přípravy některých jed-
norázových akcí se zapojili i starší klienti, kteří tak mohli předat své zkušenosti mladším 
a zároveň sami získali zajímavou zkušenost při přípravě programu pro druhé.
Díky sponzorům a dárcům jsme mohli za rok 2013 doplnit a rozšířit sortiment věcí v půj-
čovně sportovních potřeb a také uspořádat některé jednorázové akce (například skate 
závody).
V uplynulém roce také Oratoř pomohla získat praxi téměř dvěma desítkám studentů pe-
dagogických a sociálních oborů vysokých a vyšších odborných škol.
Výraznou pomocí při zajišťování provozu Oratoře byla skupina 11 dobrovolníků, kteří do-
hromady věnovali dětem v Oratoři více než 1500 hodin svého volného času. Další dobro-
volníci pomáhali při přípravě jednorázových akcí.
Stále spolupracujeme se sociálním odborem MČ Praha 8, kurátory a pracovníky Oddě-
lení sociálně-právní ochrany dětí MČ Praha 8, účastníme se setkávání poskytovatelů 
služeb pro děti a mládež na Praze 8.
Na pozici vedoucí Oratoře pracovala do konce roku 2013 Michaela Láníková, kterou 
od nového roku vystřídal dlouholetý zaměstnanec Oratoře – Dušan Vaněk. 

orator–otevrené aktivity pro mládež orator–otevrené aktivity pro mládež

76



FINANČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

     Celkové neinvestiční náklady za rok 2013 (v tis. Kč) 

 Osobní náklady celkem 442
 Provozní náklady celkem 659
 Materiálové náklady 196
 Nemateriálové náklady 463

 Celkové náklady projektu 1101

    Přehled jednotlivých zdrojů na fi nancování projektu v roce 2013

 MHMP (prevence kriminality) 110
 MŠMT 85
 MHMP (volný čas)         136
 Tržby z prodeje služeb 466
 Ostatní výnosy 1
 Dary (NROS)                                      298

 Celkové příjmy 1096

orator–otevrené aktivity pro mládež orator–otevrené aktivity pro mládež

Co řekly děti o Oratoři

„Do Oratoře chodím, protože si tu můžu třeba s vedoucími zajezdit na skejtu, něco 
zahrát nebo si popovídat. Taky jsem tady našel hodně kamarádů.“ 

Kuba (10 let)

„Na Oratoři se mi líbí, že i když mám blbou náladu, tady se mi vždycky spraví.“   
 David (12 let)

„Jsou tu fajn lidi a když něco potřebuju, tak za nimi můžu přijít.“ 
Lukáš (12 let)

„Můžu tady dělat spoustu věcí, které jinde nemám. Třeba koloběžky nebo hokejbal. 
A taky mi tu pomůžou s učením, když něco nechápu.“ 

Patrik (13 let)

Personální zajištění projektu

Vedoucí projektu: Bc. Michaela Láníková, DiS.  

Sociálně pedagogičtí pracovníci: Bc. Dušan Vaněk, Bc. Jakub Vokurka, Mgr. Zdeňka Švé-
dová, Martina Černá, Adam Nedvídek, Mgr. Martin Hobza, Mgr. Jan Pomikálek  

Dobrovolníci: Constantin Franke, Patrick Kayser, Jacob Janek, Michal Malik, Jan Kačer, 
Nicole Roubíková, Petra Štelclová, Jan Rozsypálek, Kateřina Lédlová, Alžběta Malotíno-
vá, Monika Petruchová 

Úklid: Dagmar Filípková, Martin Štěpnička
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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 systematic-
ky rozvíjejí především rovinu sociálních služeb.
V roce 2004 se Vrtule stala členem České asociace streetwork (ČAS), oborové organiza-
ce 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.
Posláním nízkoprahového klubu VRTULE je zlepšit kvalitu života cílové skupiny – dětí 
a mladých lidí z Prahy 8 a části Prahy 9, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Usilovat 
o pozitivní změnu ve způsobu jejich života. 

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 konfl iktních 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.

Závěrečné slovo

Do půjčovny Oratoře přišel jeden chlapec, který byl u nás popr-
vé. Když viděl množství her, míčů, koloběžek a dalších věcí, s 
úžasem řekl: „A když si udělám průkazku, tohle všechno si pak 
můžu půjčovat ZADARMO?!“ 
Ono se říká, že co nic nestojí, za nic nestojí. Myslím si ale, že 
hodnota spousty věcí, možná těch v životě nejdůležitějších, ne-
jde vyčíslit a jednoduše za ně nemůžeme zaplatit – za úsměv, 
vlídné slovo, přátelství, radost, Boží lásku… 
Věřím, že Oratoř je místem, kde děti a mladí lidé dostávají 

spoustu těchto nezaplacených a nezaplatitelných darů a děkuji všem, kteří se v uplynu-
lém roce starali – ať už fi nanční pomocí, materiálním darem, vlastní prací nebo modlitbou 
– o to, aby tomu tak bylo. 

Dušan Vaněk, vedoucí projektu Oratoř.

orator–otevrené aktivity pro mládež
Vrtule – nízkoprahový klub 

pro deti a mládež
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Významnou součástí činnosti klubu, která je důležitým podpůrným, motivačním a aktivi-
začním 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 služeb (s pod-
porou a pomocí pracovníků klubu, která může mít různorodou podobu – od motivace 
k dotažení akce do konce po poskytnutí technického vybavení).

Jednorázové aktivity

V roce 2013 se ve Vrtuli uskutečnilo několik jednorázových akcí: Den otevřených 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 možnost zde i koncerto-
vat. V roce 2013 zkoušelo ve Vrtuli 7 mladých kapel.

Zhodnocení projektu

V roce 2013 jsme se zaměřili převážně na spolupráci s dalšími službami pro naši cílovou 
skupinu, kurátory pro děti a mládež a nově vzniklou terénní službou.
Klub navštívilo přes 100 dětí a mladých lidí, z toho 89 uzavřelo smlouvu o poskytování 
sociální služby. S uživateli služby jsme uskutečnili 2900 intervencí.

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 konfl iktními společenskými 
situacemi.

Přehled činnosti projektu

V roce 2013 probíhaly ve Vrtuli tyto činnosti:

• hlavní činnost;
• jednorázové akce (koncerty, diskotéky…);
• zkušebna kapel.

Hlavní činnost

Hlavní činností Vrtule je kontaktní sociální práce, která byla poskytována do června 2013 
od pondělí do čtvrtka 15 – 20 hodin a od září každý všední den. 

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.

Vrtule – nízkoprahový klub 
pro deti a mládež

Vrtule – nízkoprahový klub 
pro deti a mládež
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Personální zajištění projektu

Na chodu Vrtule se podíleli:

Vedoucí klubu: Jan Vališ, DiS.

Kontaktní pracovnice: Mgr. Markéta Humlová, Bc. Martina Šimonková, DiS. 

Dobrovolníci: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th. D., Mgr. Marie Linková, Filip Vodrážka 

Úklid: Blanka Pávová 

Co řekly děti o Vrtuli 

„Vrtule je dobrá v tom, že je tu spousta lidí a díky tomu si můžu najít spoustu 
kamarádů. Je fajn, že když mám nějakej problém, tak můžu zajít za Markétou a ona 
mi vždy poradí.“  (K 13 let)

„Našla jsem si tu spoustu nových kamarádů a to těch nejlepších. Jsou tu velice 
milí pracovníci a když je vám nejhůř  nebo máte nějaké problémy, tak jsou natolik 
ochotní pomoci, ale i poradit.
Další dobrá věc je tady občerstvení, které se dobře využije. Já si ráda povídám 
s pracovníkama i když nemám potíže. A fotbálek? Nemusím k němu nic zmiňovat... 
Vždy si ráda zahraju.“                                                                                (K 15 let) 
„Poznám tu hodně dobrých kamarádů. Když mám osobní problém, můžu se 
komukoli svěřit. Když je doma nuda, můžete si zde zahrát fotbálek nebo si zahrát 
na piano.
Hrajou tu písničky na přání. Když máte hlad prodávají tady jídlo, asi nejlevnější co 
jsem viděla a udělají vám tu i pití.“                                                             (K 14 let)

FINANČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Celkové neinvestiční náklady za rok 2013 (v tis. Kč)

Osobní náklady celkem 829
Provozní náklady celkem 334
Materiálové náklady 46
Nemateriálové náklady 288

Celkové náklady projektu 1163

Přehled jednotlivých zdrojů na fi nancování projektu v roce 2013

MPSV 700
ÚMČ Praha 8 380
Tržby z prodeje služeb 15
Tržby za prodané zboží 32

Celkové příjmy 1127

Vrtule – nízkoprahový klub 
pro deti a mládež

Vrtule – nízkoprahový klub 
pro deti a mládež
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Závěrečné slovo

Rok 2013 byl pro naši službu po delší době první, kdy nedošlo 
ke změnám v týmu pracovníků. Proto jsme se mohli lépe věno-
vat přímé práci s mladými lidmi, kteří klub navštívili. Podařilo se 
nám zkvalitnit spolupráci s návaznými organizacemi na Praze 8, 
úřadem MČ Praha 8 a dalšími službami po celé Praze. To nám 
umožnilo zlepšit nabídku našich služeb, kterou mohou návštěv-
níci klubu využít. Poprvé se také zvýšil počet kontaktů s rodiči 

uživatelů naší služby.
Proto bych rád poděkoval všem, kteří se nebojí rozšiřovat své obzory a tím zkvalitňovat 
nabídku služeb pro naši cílovou skupinu.

Jan Vališ, vedoucí projektu Vrtule.

Představení projektu

Cílem projektu Horolezecká stěna s posilovnou je nabídnout dětem a mladým lidem bez-
pečné sportovní zázemí s možností seberealizace s podporou individuálních schopností 
a dovedností každého malého sportovce. Projekt je určen pro děti a mladé lidi ve věku od 
6 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 spolupráce.
Jde především o poskytování navazujících sociálních služeb na základě zjištěných po-
třeb. Projekt je nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů.

Přehled činností a poskytovaných služeb

V rámci projektu probíhaly v roce 2013 tři základní druhy činnosti:
• pravidelný provoz;
• horokroužky a odborné semináře;
• jednorázové aktivity.

Vrtule – nízkoprahový klub 
pro deti a mládež Horolezecká stena s posilovnou
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Pravidelný provoz

Probíhal 5 × týdně: po od 16 do 20 hod., út od 15 do 21 hod., st od 15 do 20 hod., 
čt od 16 do 20 hod., pá od 15 do 19 hod. V tuto dobu se odehrávala hlavní činnost 
projektu.  Děti a mladí lidé měli možnost smysluplně trávit svůj volný čas v nezávadném 
prostředí za přítomnosti sociálně pedagogického asistenta, který nezajišťoval pouze 
provoz a bezpečnost aktivit, ale zprostředkovával také kontakty mezi dětmi navzájem 
a spolupodílel se na řešení problémů, které děti měly. V rámci pravidelných hodin provozu 
využívali mladí sportovci prostory, kde jim byla k dispozici šestimetrová umělá horolezec-
ká stěna (zaměřena na bouldering) a různý sortiment posilovacích přístrojů (pro chlapce 
i dívky).
Denní návštěvnost byla 25 dětí a mladých lidí v běžném provozu a 35 dětí, které navště-
vovaly pravidelné tréninky. 

Kroužky a odborné semináře

V rámci projektu probíhaly tzv. „horokroužky“, které navštěvovali děti a mladí lidé zabýva-
jící se problematikou lezení na umělých horolezeckých stěnách. V těchto kroužcích byla 
větší možnost rozvíjení sociálně-pedagogické práce, kterou pracovníci projektu započali 
již v rámci běžného provozu. V roce 2013  probíhaly horokroužky, které nabízely prostor
mládeži ve věku 5 – 15 let a byly zaměřeny na základy metodiky horolezectví a týmové 
spolupráce (tzv. Podhoubí).
V roce 2013 se nám ustálilo zaplnění všech osmi kroužků, návštěvnost byla mezi 8 – 12
dětmi, což bylo na hranici prostorových možností naší stěny. Mládež ve věku 15 – 20 let
mohla v průběhu týdne pravidelně navštěvovat tréninky sportovního lezení, zaměřené na
zlepšení fyzické kondice – tzv. „Houbičky“.
Obě tyto formy vzdělávání byly metodicky vedeny instruktory sportovního lezení s certifi 
kací od FTVS UK. Pořádali jsme i semináře pro klienty v různých oblastech (v teoretických
znalostech sportovního lezení, v problematice ochrany přírody, zdravovědy – první pomoc
v přírodě apod.). Na základě absolvování seminářů bylo možné získat znalosti potřebné
pro přihlášení do horolezeckého oddílu Horohouby 303, spadajícího pod Český horole-
zecký svaz.

Horolezecká stena s posilovnou Horolezecká stena s posilovnou

Jednorázové aktivity

Děti a mladí lidé, kteří navštěvovali horokroužky, se pravidelně zúčastňovali soustředění,
kde se učili více o problematice lezení a metodicky se zdokonalovali. Jezdili na akce, 
které jsou zaměřeny na výchovu prožitkem, rozvíjeli seberealizaci, samostatnost, rozhled 
a  děti byly vedeny k odpovědnosti nejen za sebe, ale i za spoluúčastníky.
Jednorázové akce byly od září 2013 pořádány cca jednou měsíčně..

Zhodnocení projektu

Projekt již dlouhodobě probíhá v poměrně stabilizované formě nabídky aktivit. Ty jsou
pravidelně hodnoceny na poradách a každoročně podrobovány kritickému pohledu na ví-
cedenním 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.

Co řekly děti o Stěně

„Na stěně se mi líbí hodně, protože je skvěle vymyšlená a jsou tu skvělí lidi, kolektiv 
a výlety.“                                                                                                  Eliška (11 let)

„Nejraději mám akce na stěně, na které jezdím a nejvíc se mi zatím líbilo spaní na 
stěně a malování obrázků v šatně. Bylo to super.“                                 Lenka (11 let) 
„Mám tady hodně kamarádů a baví mě s nima lézt a jezdit na skály. Hlavně, když 
jsou tam dobrý chyty.“                                                                              Eliška (8 let)

„Moc se mi tu líbí, hlavně horotábor, ale chtěl bych novou stěnu a cesty.“ 
                                                                                                                 Matěj (11 let)

„Chtěla bych, aby už bylo venku hezky a mohly jsme chodit lézt na naší venkovní 
stěnu, která je super a baví mě to tam.“                                                         M (9 let)
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Závěrečné slovo

Projekt „Horolezecká stěna s posilovnou“ se v roce 2013 za-
měřil především na děti ve věku od 6 do 15 let. Daří se nám 
udržet si širokou základnu klientů a rozšiřovat ji díky nově ote-
vřeným kroužkům pro ty nejmenší začínající horolezce, tak pro 
ty již zkušené. Někteří z našich stávajících klientů se postupně 
stávají členy oddílu, ale také s námi nadále spolupracují jako 
dobrovolníci. Pro další rok se budeme snažit udržet si stávající 

klienty a nabízet jim nové možnosti rozvoje. Mimo jiné se stále zaměřujeme na rozvoj 
a stabilitu týmu, který se věnuje malým horolezcům.
     Vše, co se nám podařilo do této doby vytvořit, je dílem nejen skvělého týmu nadšených 
pracovníků, dobrovolníků a některých rodičů, ale i donátorů, drobných dárců, bez jejichž 
pomoci bychom nemohli pokračovat ve své práci.

Klára Hammerschmiedová, vedoucí projektu Horolezecká stěna s posilovnou.

Personální zajištění projektu

Vedoucí klubu:  Klára Hammerschmiedová

Instruktoři sportovního lezení: Michal Schinzel, Eva Čábelová, Jiří Krajcar, Pavel Andrle 

Dobrovolníci (vypomáhající během běžné služby a s údržbou stěny a posilovny): Jan 
Schachner, Hynek Horký, Eduard Dziak, Vojtěch Mechka, Iveta Pešatová 

Horolezecká stena s posilovnou Horolezecká stena s posilovnou

FINANČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Celkové neinvestiční náklady za rok 2013 (v tis. Kč)

 Osobní náklady celkem 284
 Provozní náklady celkem 228
 Materiálové náklady 65
 Nemateriálové náklady 163

 Celkové náklady projektu 512

Přehled jednotlivých zdrojů na fi nancování projektu v roce 2013

 MHMP (volný čas) 44
 MHMP (prevence kriminality) 30
 MŠMT 5
 Tržby z prodeje služeb 72
 Dary (J.Kvapil a.s., Nadace pro radost) 37

 Celkové příjmy 188
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Představení projektu

Terénní program pro děti a mládež primárně od 13 do 19 let vznikl pod patronací Salesi-
ánského střediska mládeže, o. p. s. a Úřadu městské části Praha 8 v roce 2013 a stal se 
tak nejmladším sektorem Salesiánského střediska mládeže. Služby terénního programu 
mohou využívat všechny děti a mladiství pohybující se v lokalitách Prahy 8, kteří budou 
mít o službu zájem. 

Pracovnice terénního programu poskytují v rámci svých kompetencí a možností tyto činnosti:

• sociální a právní poradenství  
• podporu a pomoc 
• zprostředkování informací a dalších služeb 
• doprovázení 
• krizovou intervenci a podob. 

Přehled a rozsah činností 

Terénní služba probíhá v lokalitách Ládví, Kobylisy, Bohnice každé  pondělí, úterý, čtvrtek 
od 15 do 19 hod. V roce 2013 bylo v rámci programu osloveno 580 mladých lidí a usku-
tečnilo se 155 rozhovorů. 

Zhodnocení projektu

Terénní program je nově vznikající projekt, s velkým a značným dopadem na mládež, 
která tráví svůj volný čas převážně v ulicích velkoměsta. Nabídkou poradenství v mnoha 
oblastech je zvyšována informační, právní i sociální gramotnost u dětí  a mládeže, pochá-
zející převážně ze sociálně znevýhodněných podmínek. 
Vedoucí terénního programu pracují pod odbornou supervizí, výsledky programu jsou 
pravidelně hodnoceny na poradách a na konci roku podrobovány kritickému pohledu na 
vícedenním výjezdním zasedání vedoucích pracovníků. 

Terénní program Terénní program
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Personální zajištění projektu

Vedoucí terénní služby: Bc. Karolína Brabcová 
Terénní pracovník: Mgr. Lucie Šmejdová

FINANČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU
Celkové neinvestiční náklady za rok 2013 (v tis. Kč)

 Osobní náklady celkem 276
 Provozní náklady celkem 39
 Materiálové náklady 26
 Nemateriálové náklady 13
 Celkové náklady projektu 315

Přehled jednotlivých zdrojů na fi nancování projektu v roce 2013

 Jiné ostatní výnosy (ÚMČ Praha 8) 287
 Dary (ÚMČ Praha 8) 25
 Celkové příjmy 312

Mladí v terénním programu: 

„S partou kamarádů chodíme hrát basket na hřiště před naším domem v ulici Třebora-
dická. Přijde nám, že je hřiště málo využívané a chtěli bychom to změnit, upozornit na 
to, že takových míst je na Praze 8 víc. Protože se ve volném čase věnujeme hudbě, 
napadlo nás uspořádat hudební festival, na který bychom pozvali lidi z okolí. Chtěli 
bychom ukázat dospělým, že mladí lidé umí i něco jiného, než jen kouřit, pít alkohol 
a pofl akovat se na lavičkách,“                                                                     Ondřej (17)



Závěrečné slovo

     Rok 2013 byl pro nás velmi náročný. Na vlastní kůži jsme měly 
jako pracovnice terénní služby možnost poznat, jaká úskalí s se-
bou nese vznik a rozjezd nového programu. Krůček po krůčku 
jsme si vyšlapávaly cestu ke skupinám i jednotlivcům, pro které 
byl kontakt s námi často první zkušeností s podobným typem 
programu vůbec. Během roku jsme nachodily více jak 1200 km, 
oslovily 580 mladých lidí a uskutečnily 155 rozhovorů ve třech 

lokalitách Prahy 8 sever – Kobylisy, Bohnice a Ládví. Z tohoto důvodu bylo zejména v po-
čátcích nutné nejen informovat a vysvětlovat, ale cíleně pracovat na prolomení počáteční 
bariéry. Ke konci roku jsme začaly spolu se skupinkou mladých lidí pracovat na plánování 
hudebního festivalu, jehož cílem je propojení začínajících umělců s okolím, ve kterém žijí. 

Bc. Karolína Brabcová, vedoucí terénního programu.

Příměstský tábor organizovaný ÚMČ Praha 8, s podporou MHMP, ve spolupráci se Sa-
lesiánským střediskem mládeže, o.p.s. a Salesiánským klubem Praha - Kobylisy proběhl 
v termínech 12. - 16. srpna a 19. - 23. srpna 2013. 
Cílem tábora bylo nabídnout dětem z Prahy 8 v průběhu prázdnin strávit volný čas bez-
pečnými aktivitami v dobrém prostředí. Tábor byl také určen dětem pocházejících ze so-
ciálně znevýhodněných rodin. Tyto děti tráví většinou všechen svůj volný čas nesprávným 
způsobem a tábor byl pro ně vhodnou možností kvalitního využití volného času. Příměst-
ský tábor bude pokračovat pro svůj velký pozitivní ohlas mezi dětmi i rodiči i v dalších 
letech.

Terénní program
Prímestský tábor v salesiánském 

stredisku mládeže

Co řekli rodiče o táboře:

„Dcerce se na táboře moc líbilo. Takže díky bohatému programu, milým vedoucím i 
starším děvčatům, která se jí ochotně věnovala, se už těší na příští rok. Líbilo se jí 
hlavně závěrečné divadlo, návštěva poutě a policejní den.“
„Děti byly spokojené, ba spíše nadšené. Zajímavý a různorodý program.“
„Syn se účastnil poprvé, měl z toho pochopitelně obavy a mohu konstatovat, že 
ve výsledku byl nadšený. Jako rodič oceňuji, že pro celou skupinu bylo v průběhu 
celého týdne k dispozici dost asistentů a rozhodně bylo skvěle zorganizované i pře-
dávání dětí v prvním dni. I program byl pro děti skvělý, největší úspěch u syna měl 
den strávený v aquaparku, šifrování v okolí a závěrečné opékání.“ 
„Náš syn byl s příměstským táborem velmi spokojen, první týden se mu líbil více, což 
bylo asi díky aquaparku. Na příští rok navrhujeme výlet parníkem, aquapark Šutka, 
případně výlet na kole podél Vltavy. Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem 
organizátorům i všem vedoucím, kteří se podíleli na tomto táboře a těšíme se na 
příští rok.“
„Hlavně byli nadšeni  kluci, oba a nadmíru. Dokonce příští rok chtějí dát před tábo-
rem mimo Prahu přednost prvnímu týdnu vašeho příměstkého tábora. Chodili vážně 
denně nadšení.“ 
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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,
• zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti.

Toto se v roce 2013 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 2013 v organizaci poskytovalo sociálně-právní ochranu dětí 9 osob.

Představení projektu

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

Personální zajištění projektu

Manažer: Mgr. Veronika Semerádová
Technik: Karel Klimeš
Technik: Mgr. Tomáš Buryška
Uklízečka: Ludmila Vondrová

Sociálne-právní ochrana detí Salesiánské divadlo
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FINANČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Celkové neinvestiční náklady za rok 2013 (v tis. Kč)

 Osobní náklady celkem 804
 Provozní náklady celkem 709
 Materiálové náklady 115
 Nemateriálové náklady 5945
 Celkové náklady projektu 1513

Přehled jednotlivých zdrojů na fi nancování projektu v roce 2013

 Tržby z prodeje služeb 1022
 Tržby za prodané zboží 251
 Jiné ostatní výnosy 78
 Celkové příjmy 1351

Salesiánské divadlo Salesiánské stredisko mládeže

Pro rok 2013 obdrželo Salesiánské středisko mládeže grant ve výši 78 000,- Kč od Fon-
du podpory Siemens v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, kteří 
v Salesiánském středisku pracují s dětmi a mládeží. 
V roce 2013 podpořil MHMP investiční výstavbu venkovní horolezecké stěny  
a basketbalových košů ve výši 250 000,- Kč. Díky podstatné fi nanční podpo-
ře MHMP mohou děti využívat kvalitní sportovní nabídku i ve venkovním areálu 
organizace.  Děkujeme také MČ Prahy 8 (70 000,- Kč) a MHMP (16 000,- Kč) za přiděle-
nou dotaci pro příměstký tábor. 

FINANČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Celkové neinvestiční náklady za rok 2013  (v tis. Kč)

 Osobní náklady celkem 78
 Odměna ředitele, správní a dozorčí rady 0
 Provozní náklady celkem 462
 Materiálové náklady 34
 Nemateriálové náklady 428
 Celkové náklady projektu 540

Přehled jednotlivých zdrojů na fi nancování projektu v roce 2013

 Tržby z prodeje služeb 222
 Dary 669
 Jiné ostatní výnosy 31
 Dotace (vše příměstský tábor) 86
 Celkové příjmy 1008
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Management strediska mládeže Hospodarení strediska mládeže

• Ing. Mgr. Michal Svoboda, ředitel
• 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

Supervize: 
• 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, 731 604 071
E-mail: stredml@sdb.cz

www.strediskokobylisy.cz
Bankovní spojení: 27-7436400277/0100

    Hlavní Hospodářská Celkem

Příjmy   
Tržby z prodeje služeb 257 1540 1797
Tržby za prodané zboží  283 283
Jiné ostatní výnosy 318 79 397
Dary fyzických a právnických osob 1029  1029
Dotace a granty 1576  1576

Příjmy celkem 3180 1902 5082
   
Výdaje   
Spotřeba materiálu 361 121 482
Spotřeba energie 223 439 662
Opravy a údržba 107 147 254
Ostatní služby 562 90 652
Osobní náklady 1520 600 2120
Sociální pojištění 381 204 585
Sociální náklady 8  8
Cestovné 8  8
Prodané zboží  147 147
Reprezentace 8  8
Odpisy  115 103 218

Výdaje celkem  3293 1851 5144

Hospodářský výsledek -113 51 -62

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT SALESIÁNSKÉHO 
STŘEDISKA MLÁDEŽE, O. P. S., ZA OBDOBÍ 
OD 1. 1. DO 31. 12. 2013 (V TIS. KČ)
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Stav fondu a majetku Salesiánského 
strediska mládeže, o. p. s.

Stav fondu a majetku Salesiánského 
strediska mládeže, o. p. s.

Stav fondu Salesiánského střediska mládeže, o. p. s.,
(v tis. Kč)

 Celkový stav fondu k 1. 1. 2013 1399
 Celkový stav fondu k 31. 12. 2013 1678

Stav majetku Salesiánského střediska mládeže, o. p. s.,
za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

  Stav k 1. 1. 2013 Stav k 31. 12. 2013

 Dlouhodobý majetek 2082 2201
 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
 Dlouhodobý hmotný majetek 2511 2848
 Oprávky -429 -647
  
 Krátkodobý majetek 1006 915
 Zásoby 19 19
 Pohledávky 227 248
 Krátkodobý fi nanční majetek 760 648

 Aktiva celkem  3088 3116
 
 
 

Stav majetku Salesiánského střediska mládeže, o. p. s.,
za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

  Stav k 1. 1. 2013 Stav k 31. 12. 2013

 Vlastní zdroje 1679 1839
 Jmění celkem 1399 1901
 Výsledek hospodaření 280 -62

 Cizí zdroje 1409 1277
 Krátkodobé závazky celkem 1409 1277
 Dodavatelé 2 82
 Zaměstnanci 122 142
 Závazky k institucím 
 soc. zabezpečení a zdrav. pojist. 53 66
 Ostatní přímé daně 2 4
 Daň z přidané hodnoty 106 107
 Jiné závazky 1000 750
 Dohadné účty pasivní 124 126
 Jiná pasiva 0 0

 Pasiva celkem 3088 3116
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Prehled obdržených grantových 
financí od institucí a nadací Výrok auditora

Přehled obdržených grantových fi nancí 
za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Donátor Obdrženo

MPSV 700
MŠMT 90
MHMP 586
MČ Praha 8 450
Nadace pro radost 7
NROS  298
Siemens 78

Celkem 2209
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Výrok auditora Výrok auditora
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Výrok auditora Podekování za podporu

Děkujeme za fi nanční podporu veřejných, nadačních 
a fi remních 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; Fóru dárců;
• Nadaci pro radost; PRE, Siemens – Fondu pomoci;
• České asociaci streetwork
• Firmám: Elektroline; C&A; Rock Empire; Akademické reprografi cké centrum, K-S-B;  
  Vodafon; Josef KVAPIL a.s.; ad. 

Děkujeme také individuálním dárcům, jejichž podpory si velmi vážíme.
                                                     Tým Salesiánského střediska.
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