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1. Slovo 
ředitele 

Rok  2015  byl  pro  naše  středisko  pomyslně  orámován 
dvěma  změnami.  K  prvnímu  lednu  2015  středisko 
převzalo pod svá křídla programy kroužků, táborů a Centra 
pro  rodinu,  které  dříve  realizovalo  občanské  sdružení 
Salesiánský klub mládeže. Závěrem roku středisko změnilo 

svůj název a přibralo do něho sousloví středisko volného času. Tato druhá 
změna souvisí se zápisem střediska do rejstříku škol a školských zařízení.

Obě tyto na první pohled nepříliš radikální (ale přesto důležité) změny 
naznačují  směr,  kterým  se  chceme  ubírat  i  nadále.  Zkvalitňování 
a zpřehledňování našich programů, profesionalizace a cesta ke stabilitě. 
Zároveň chceme i nadále pokračovat v tom, co je tradici salesiánských 
organizací  vlastní:  vychovávat  a  vzdělávat  v  přátelském  a  rodinném 
prostředí, provázet především mladé  lidi v hledání  jejich životní cesty 
a spolu s nimi hledat Boha.

Připojení  nových  programů,  zápis  střediska  do  školského  rejstříku 
mohou být pouze vnějškově viditelné změny. To důležité se však odehrává 
uvnitř díky práci našich zaměstnanců a dobrovolníků, díky přízni našich 
návštěvníků a díky podpoře dárců a příznivců. Jsme Vám vděčni.

Václav Jiráček
 

 
 

Rok  2015  byl  pro  naše  středisko  pomyslně  orámován 

2. Historie, 
poslání a cíle 

Posláním  střediska  je  pomáhat  mladým  lidem  růst  a  přebírat 
zodpovědnost za svůj život. Cílovou skupinou střediska jsou děti, mladí 
lidé a jejich rodiny, a to především ti, kteří jsou sociálně, hmotně či jinak 
znevýhodněni. 

Metodou  práce  je  tzv.  salesiánský  preventivní  systém,  který  staví 
na  křesťanských  hodnotách  a  využívá  současné  metody  pedagogiky 
a  sociální  práce.  Vychází  z  výchovné  zkušenosti  italského  kněze 
a pedagoga Dona Boska. Staví na předpokladu dobrého jádra v každém 
mladém člověku, pomáhá mu je nalézt a jedinečně rozvinout na pozadí 
kvalitních mezilidských vztahů. 

Zakladatelem střediska jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společenství 
v římskokatolické církvi. 

Salesiánské  středisko  mládeže  zahájilo  svoji  činnost  v  roce  1995. 
Za dobu mnohaletého působení využilo nabídek a aktivit organizace cca 
6000 dětí a mladých lidí. V roce 2011 obdrželo středisko ocenění TITUL 
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží pro rok 
2011 – 2015.“  

Salesiánské  středisko  mládeže  –  středisko  volného  času,  o.p.s.  má 
samostatnou  právní  subjektivitu  a  vlastní  hospodaření.  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. 

V lednu 2015 byly k činnosti Salesiánského střediska mládeže přibrány 
také projekty, které v minulosti realizoval klub SKM. Středisko se díky 
této  změně  rozrostlo  o  nové  sektory:  zájmové  kroužky,  centrum  pro 
rodinu,  tábory  –  chaloupky.  Sjednocení  aktivit  přineslo  jednodušší 
orientaci v programech pro všechny návštěvníky střediska i lepší využití 
prostor a prostředků, vzájemné obohacení.

Historie, 
poslání a cíle 

Posláním  střediska  je  pomáhat  mladým  lidem  růst  a  přebírat 
zodpovědnost za svůj život. Cílovou skupinou střediska jsou děti, mladí 
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3. Programy Salesiánského 
střediska mládeže v roce 2015

Volnočasové aktivity – obsahují sportovní, hudební, keramické, 
kreativní  a  dramatické  kroužky.  Kromě  zájmových  kroužků 
nabízíme  i  kroužky  vzdělávací  –  doučování  školních  předmětů 
a výuku jazyků. 

Horolezecká stěna – specifi cké tréninky zaměřené na horolezectví 
na vnitřní i venkovní horolezecké stěně, cvičení v posilovně.

Centrum pro rodinu – zahrnuje pedagogické a sociální poradenství, 
vzdělávací  programy  pro  rodiče,  klub  maminek,  hlídání  dětí  –
Školička a aktivity pro nejmenší.  

Oratoř  –  nabízí  aktivní  trávení  volného  času  pro  děti  a  mládež, 
jednorázové  akce,  výjezdy,  chaloupky,  turnaje  a  pomoc  při 
obtížných situacích ve škole, rodině, vztazích. 

Nízkoprahový klub Vrtule – je registrovaná sociální služba pro děti 
a mládež od 13 let. Vrtule poskytuje sociální a sociálně – právní 
poradenství, pomoc v krizi. Zprostředkovává kontakt s návaznými 
institucemi. Součástí klubu je i terénní služba, která nabízí pomoc 
dětem a mládeži v jejich přirozeném prostředí. 

Tábory a chaloupky  –  jsou  prázdninové  pobyty  s  menšími 
skupinami  dětí  a  rodinnou  atmosférou.  Velký  úspěch  u  dětí 
i rodičů mají již tradičně konané srpnové příměstské tábory přímo 
v Salesiánském středisku mládeže. 

Divadlo – nabízí své služby především neziskovým organizacím, 
které pracují s dětmi.

 Změna zakládací listiny 

dne  17.  12.  2015  došlo  k  úpravě  v  zakládací  listině  Salesiánského 
střediska  mládeže,  o.p.s.  Změna  se  týká  především  názvu  a  druhu 
vykonávaných činností. Nový název je Salesiánské středisko mládeže 
– středisko volného času, o.p.s.  

 Společnost bude vykonávat tyto obecně prospěšné služby: 

1.  výchovné a vzdělávací činnosti,
2.  výkon činnosti školského zařízení – střediska volného času,
3.  kulturní a sportovní činnosti,
4. ambulantní a terénní sociální služby,
5.  služby duchovenské péče.
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3.1 Volnočasové aktivity

 Představení projektu 

Kroužky spadají do pravidelné zájmové, volnočasové činnosti s dětmi 
a mládeží. Nabízíme dětem kroužky s širokým zaměřením, tak abychom 
obsáhli všechny možnosti zájmových aktivit a dětem umožnili realizaci 
a  rozvoj  talentu  v  mnoha  oborech.  Volnočasové  aktivity  navštěvují 
především  děti  ve  věku  od  6  –  15  let.  Kromě  zájmových  kroužků 
nabízíme i kroužky vzdělávací – jazykové. 

 Přehled činností projektu 

V ROCE 2015 JSME NABÍDLI DĚTEM A MLADÝM LIDEM TYTO KROUŽKY

Pravidelné zájmové 
aktivity

frekvence/hod/týden počet 
účastníků

Hokejbal 3 10

Fotbal  6 122

Stolní tenis 3 20

Keramika 4 25

Šerm 4 16

Kytara 5 11

Judo 3 30

Flétna 5 5

Jazykové kroužky 1 4

Doučování 70 66

Dramatický kroužek 4 23

Mediální kroužek 2 3

Vaření 2 5

Tvořivá dílna 2 8

Bosco boys 2 8

Bosco crew 1 2

Tanec 1 10

Street dance 1 8

součet 119 376

Během roku 2015 se účastnilo kroužků 376 dětí a mladých lidí.

 Jednorázové aktivity 

Během  roku  nabízíme  rodičům  a  dětem,  které  navštěvují  kroužky, 
jednorázové aktivity k posílení společného rodinného života. Vytváření 
společných zážitků, které vnášejí do rodin nový rozměr sounáležitosti, 
porozumění a emocionální náplně. V roce 2015 proběhly tyto akce:  

JEDNORÁZOVÉ KRÁTKODOBÉ AKTIVITY

název počet účastníků

Karneval 100

Velikonoční tvoření 20

Den Salesiánského Centra 160

Akademie 80

Kurz 1. pomoci 75

Týden otevřených dveří 30

Vánoční soutěž pro děti 20

Výroba adventních věnců 50

Mikuláš   40

součet 535

 Doučování školních předmětů 

V  oblasti  vzdělávacích  problémů  u  dětí  úzce  spolupracujeme  se 
sociálním odborem MČ Praha 8. Nabízíme doučování hlavních školních 
předmětů  dětem  ze  sociálně  znevýhodněného  prostředí,  které  k  nám 
zasílají kurátoři a OSPOD MČ Prahy 8 za minimální úplatu. Doučování 
během roku 2015 využilo 66 dětí.  Bylo odučeno 828 hodin.  
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 Zhodnocení projektu 

V roce 2015 probíhalo 18 aktivit, které navštěvovalo 376 dětí a mladých 
lidí. Uskutečnilo se 9 jednorázových aktivit, kterých se zúčastnilo 535 dětí. 
Na  vedení  některých  volnočasových  kroužků  se  výrazně  podílelo 
25 dobrovolníků.  

 Personální zajištění projektu 

• Markéta Hanáková, Lic. – vedoucí projektu; 

• Mária Rýparová – recepční;

• Vítovský Kristián, Skála David, Cenkerová Karolína, Kolářová 
Michaela, Novák Miroslav, Mrázek Štěpán, Andrle Pavel, 
Ladislav Banďouch, Nedvídek Adam, Hackerová Alžběta, 
Houška Vladimír, Hévr Gabriel, Jedličková Jitka, Skalická 
Zuzana, Píchová Markéta, Muchová Marie, Procházková Lucie, 
Vohánková Monika, Klasna Petr, Voříšek Michal – pedagogická 
práce s dětmi; 

• 25 dobrovolníků – pedagogická práce s dětmi.

 Děti o keramickém kroužku 

„Co vás na hodinách keramiky nejvíc baví?“ oslovila děti  z nejmladší 
keramické  skupiny  Markéta  Hanáková,  vedoucí  volnočasových  aktivit 
ve středisku. 

„Mě baví všechno!“ nadšeně odpověděla Barunka. (5 let) 

„Mně se líbilo, jak jsme dělali psa podle živého pejska,“ doplnil radostně 
Martin. (6 let) 

„Maruško, a jak se pracuje s dětmi tobě?“ zeptala se Markéta i lektorky 
keramiky. 

„Moc dobře, máme zde veškerý materiál, který potřebujeme pro tvoření 
z hlíny i pro další výtvarné aktivity, je zde skvělé zázemí. A kromě toho, 
děti jsou opravdu moc šikovné, mají tak obrovskou fantazii, kterou by 
jim dospělí mohli závidět. Je to s nimi radost!“

 Finanční zpráva projektu 

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ROK 2015 (V TIS. KČ) 

Celkové náklady projektu 780

     z toho provozní náklady 266

     z toho osobní náklady 514

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
V ROCE 2015 (V TIS. KČ)

Celkové příjmy 814

     z toho MŠMT 144

     z toho MHMP (volný čas)  45

     z toho UMČ Praha 8        40

     z toho Tržby z prodeje služeb 429

     z toho Dary  156
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 Závěrečné slovo 

Jsem ráda, že máme pestrou nabídku aktivit, protože si 
děti  mohou  lépe  vybrat  to,  co  je  baví  a  prohloubit  tak 
i své dary.

Taky mám potřebu vyjádřit díky všem trenérům a lektorům 
za  jejich  nasazení  během  roku,  protože  často  právě  díky 

jejich  kvalitnímu  vedení  a  lidskému  přístupu  se  děti  mohou  naučit 
dalším dovednostem nebo v sobě najít i nové dary.
Je toho moc, co by stálo za zmínku, ale závěrečné slovo má být krátké, 
tak  to  vyjádřím  ještě  krátce  poslední  větou:  Jsem  vděčná  za  vše,  co 
jsme mohli prožít.

Markéta Hanáková, Lic., 
vedoucí projektu Volnočasové aktivity

3.2 Horolezecká stěna s posilovnou

 Představení projektu 

Cílem  projektu  Horolezecká  stěna  s  posilovnou  je  nabídnout  dětem 
a mladým lidem bezpečné 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.  Vedle  volnočasové  nabídky  projekt  vytváří 
podmínky pro kontakt uživatele služby se sociálními pracovníky projektu 
Vrtule i s pracovníky projektu Oratoř, kde je navázána úzká spolupráce.
Jde především o poskytování navazujících sociálních služeb na základě 
zjištěných  potřeb.  Projekt  je  nedílnou  součástí  prevence  sociálně 
patologických jevů.
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 Přehled činností a poskytovaných služeb 

V rámci projektu probíhaly v roce 2015 tři základní druhy činnosti:

• pravidelný provoz;

• horokroužky a odborné semináře;

• jednorázové aktivity.

 Pravidelný provoz 

Uskutečňuje se čtyřikrát  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. 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  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  bouldering) 
a  různý  sortiment  posilovacích  přístrojů  (pro  chlapce  i  dívky).  Denní 
návštěvnost je 30 – 40 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 5 – 15  let a  jsou zaměřeny na základy horolezectví a  týmové 
spolupráce.
V  tomto  roce  se  nám  ustálilo  zaplnění  všech  jedenácti  kroužků, 
návštěvnost  je mezi  9 – 12 dětmi,  což  jsme na hranici  prostorových 
možností  naší  stěny.  Mládež  ve  věku  15  –  20  let  může  v  průběhu 
týdne  pravidelně  navštěvovat  tréninky  sportovního  lezení,  zaměřené 
na zlepšení fyzické kondice.
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  znalostech  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.

 Jednorázové aktivity 

Děti a mladí lidé, kteří navštěvují horokroužky, se pravidelně zúčastňují 
soustředění,  kde  se  učí  více  o  problematice  lezení  a  metodicky  se 
zdokonalují.
Jezdí  na  akce,  které  jsou  zaměřeny  na  výchovu  prožitkem,  rozvíjejí 
seberealizaci,  samostatnost,  rozhled  a  vedou  děti  a  mládež 
k odpovědnosti nejen za sebe, ale i za spoluúčastníky. Jednorázové akce 
pořádáme 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  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.

 Personální zajištění projektu 

• Klára Hammerschmiedová – vedoucí projektu;

• Michal Schinzel, Eva Čábelová, Jiří Krajcar, Tereza Uhlířová, 
Dan Štipl a Vojtěch Mecka – instruktoři sportovního lezení;

• Jan Schachner, Michal Táčner, Marek Chytrý – dobrovolníci, 
vypomáhající během běžné služby a s údržbou stěny 
a posilovny.
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 Děti o stěně 

„Na lezení mám nejraději, když jsou závody a můžeme trénovat.“ 
Eliška, 12 let

 „Už se těším, až bude venku zase hezky a budeme chodit lézt na stěnu ven.“ 
Sára, 9 let 

„Jsem rád, když mi něco nejde a příště se mi to podaří.“ 
Matěj, 6 let

„Je super, že je stěna opravená!“ 
Verča, 7 let

„Baví mě lezení, protože sem chodí všichni, co jsou super a je tu spousta 
srandy, ale zároveň se toho hodně naučíme.“ 

Jakub, 10 let

„Jsou tu nejlepší vedoucí a je s nima sranda.“ 
Šárka, 9 let 

 Finanční zpráva projektu 

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ROK 2015 (V TIS. KČ) 

Celkové náklady projektu 754

     z toho provozní náklady 472

     z toho osobní náklady 282

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
V ROCE 2015 (V TIS. KČ)

Celkové příjmy 583

     z toho MHMP 32

     z toho UMČ Praha 8 50

     z toho MŠMT 139

     z toho Tržby z prodeje služeb 227

     z toho Ostatní výnosy 10

     z toho Dary  125

 Závěrečné slovo 

Projekt  „Horolezecká  stěna  s  posilovnou“  se  v  roce 
2015 nadále zaměřuje na děti ve věku od 6 do 15 let. 
Nejen, že se nám stále daří rozšiřovat řady našich klientů, 
ale  také díky opravě horolezecké stěny,  která proběhla 

v  létě,  se  můžeme  lépe  zaměřit  na  lezení  s  menšími 
a  začínajícími  dětmi.  Opravu  stěny  pak  velmi  ocenily  starší  děti,  pro 
které vznikly nové možnosti pro zlepšování se v lezení. Z důvodu opravy 
stěny jsme i trochu přeorganizovali část posilovny, kde jsme zachovali 
malý posilovací  koutek.  Je  zde dostatečné  vyžití,  a  to především pro 
cvičení s vlastní vahou nebo činkami. Rádi bychom, aby lezení pro děti 
i nadále bylo zábavou a nejen bojem o stále lepší výkony. Ale hlavně, aby 
z kroužků odcházely děti s dobrým pocitem a těšily se na další. Myslím, 
že  letošní  rok  byl  pro  stěnu  velmi  úspěšný,  i  když  mnohdy  náročný, 
ale díky skvělému kolektivu, báječným dětem, dobrovolníkům, rodičům 
a spoustě dalších se těšíme na ten příští.

Klára Hammerschmiedová, 
vedoucí projektu Horolezecká stěna 
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3.3 Centrum pro rodinu (CPR)

 Představení projektu 

Cílem  projektu  je  vytváření  bezpečného  prostoru  pro  rodiny,  které 
mohou v salesiánském centru trávit svůj volný čas. Zároveň poskytujeme 
poradenství  rodičům a dětem,  jejichž  rodiny  jsou ohroženy sociálním 
vyloučením a krizí.
Hlavním  úkolem  projektu  je  zprostředkování  preventivních  aktivit 
na podporu rodin, jež budou předcházet negativním jevům v rodinách. 
Dalším  zaměřením,  na  které  soustřeďujeme  pozornost,  jsou  rodiny 
v  krizi,  prožívající  různé  problémy,  které  je  nutné  řešit  s  pomocí 
kurátorů  a  dalších  návazných  služeb.  Projekt  napomáhá  k  utváření 
dobrých  a  zdravých  rodinných  vztahů,  k  normálnímu  bezkrizovému 
způsobu života v rodinách s dětmi. Projekt zároveň otvírá širokou škálu 
možností poradenství,  zaměřuje  se na  různé oblasti  rodinného  života 
a jeho specifi k. Projekt je výjimečný ve svém širokém záběru na cílovou 
skupinu s rozsáhlou nabídkou typů služeb, které pro rodiny realizujeme.  

 Přehled činností a poskytovaných služeb 

Pro rodiny nabízíme v rámci tohoto projektu 5 základních typů aktivit:

1. Poradenský servis  –  pedagogický  poradce  ve  výchově  – 
pedagogické  poradenství  pro  rodiče,  jejichž  děti  mají  výchovné 
a vývojové problémy. 

2. Síťování služeb, návazné služby  –  zprostředkovává  sociální 
pracovník pro rodiny, jejichž povaha situace návazné služby vyžaduje. 

3. Skupinové aktivity  –  semináře,  přednášky  a  kurzy  pro  rodiče  – 
přednáší  externí  lektoři,  koordinuje  lektorka  tréninkových  aktivit. 
Kurzy jsou zaměřené na prorodinná témata, tak aby byla u rodičů 
zvýšena jejich povědomost o rodičovských právech a povinnostech, 
rozšířená  znalost  v  oblasti  výchovy  dětí  a  další  témata  z  oblasti 
partnerských vztahů, sladění zaměstnání a rodiny apod. 

4. Tréninkové aktivity pro rodiny, kluby maminek  –  přednáší 
lektorka  tréninkových  aktivit.  Cílem  tréninkových  aktivit  je 
praktické zvládnutí přípravy na rodičovství, péče o dítě na různých 
vývojových stupních, praktická příprava rodičů s dětmi na vstup 
do  MŠ  a  ZŠ.  Kluby  maminek  –  setkávání  rodičů  na  rodičovské 
dovolené, výtvarné semináře pro rodiče. 

5. Dlouhodobé hlídání – školička a krátkodobé hlídání dětí – vede 
pedagog  s  asistentkou  pedagoga,  krátkodobé  hlídání  –  vede 
asistentka pedagoga a dobrovolníci. Hlídání  je nepostradatelnou 
součástí  projektu při  využití  služeb pro  rodiče. Cílem  je  vytvořit 
rodičům  časový  prostor,  kdy  mohou  své  problémy  řešit  se 
sociálním pracovníkem a návaznými  institucemi bez přítomnosti 
dětí, účastnit se vzdělávacích aktivit. 
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 Pravidelný provoz 

PO 9:00 – 12:00 poradenské  aktivity  sociálního  pracovníka  pro 
klienty se specifi ckými potřebami, síťování služeb, 
9:00 – 12:00 cvičení pro rodiče s malými dětmi, 
8:30 – 12:30 školička i krátkodobé hlídání dětí, osvěta

ÚT 9:30 – 12:30  každé  úterý  dopoledne  semináře  pro  rodiče 
s doprovodným hlídáním dětí, 
9:00 – 12:00  poradenské  aktivity  sociálního  pracovníka  pro 
klienty se specifi ckými potřebami, síťování služeb, 
8:30 – 12:30 školička, osvěta

ST 9:00 – 12:00  poradenské  aktivity  sociálního  pracovníka  pro 
klienty se specifi ckými potřebami, síťování služeb, 
8:30 – 12:30 školička, osvěta

ČT 9:00 – 12:00  poradenské  aktivity  sociálního  pracovníka  pro 
klienty se specifi ckými potřebami, síťování služeb, 
14:00 – 18:00 pedagogické  poradenství  poradce  ve  výchově 
pro  rodiny,  jejichž  děti  mají  výchovné  a  vývojové  problémy. 
8:30 – 12:30  tréninkové  aktivity  pro  rodiče  –  vede  lektorka 
tréninkových aktivit, klub maminek, osvěta, 
18:30 – 20:30 – 1. čtvrtek v měsíci – přednášky pro rodiče – 
lektorují externí lektoři, během školního roku – 7 dílný kurz pro 
rodiče – Kurz efektivního rodičovství

PÁ 9:00 – 12:00 poradenské  aktivity  sociálního  pracovníka  pro 
klienty se specifi ckými potřebami, síťování služeb, 
8:30 – 12:30 – tréninkové aktivity pro rodiče – vede  lektorka 
tréninkových aktivit, klub maminek, 
8:30 – 12:30, osvěta

Kromě  běžného  provozu  CPR  probíhají  ve  středisku  i  kroužky  pro 
nejmenší děti a rodiče. Pravidelné kroužky CPR

 Jednorázové aktivity Centra pro rodinu 

Tradičně je pořádán příměstský tábor pro děti od 3 – 10 let. Tábor je určen 
především pro děti rodin, které celoročně navštěvují aktivity Salesiánského 
střediska mládeže a pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. 

Příměstský  tábor s podporou ÚMČ Prahy 8 a MHMP, byl určený pro 
mladší děti, proběhl v termínech 10. 8. – 14. 8., 17. 8. – 21. 8. a 24. 8. 
– 28. 8. 2015 v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích. 
Celkem se tábora zúčastnilo 60 dětí.  

 Zhodnocení projektu 

V  roce 2015  jsme pokračovali  v  osvědčené  formě  realizace projektu, 
který  zahrnuje  5  základních  služeb  pro  rodiny:  Poradenský  servis, 
síťování  služeb,  skupinové  aktivity,  tréninkové  aktivity,  krátkodobé 
hlídání dětí.  I v  letošním roce  jsme pokračovali v úspěšné spolupráci 
s městskou částí Praha 8, a to  jak na úrovni péče o konkrétní klienty 
(spolupráce se sociálním odborem – kurátory), tak na úrovni hodnocení 
a plánování  (pravidelná setkávání pracovníků organizací  s podobným 
zaměřením na Praze 8, probíhá čtyřikrát do roka).
Opět jsme využili celého spektra aktivit, které vidíme jako užitečné pro 
podporu fungování rodin. 
Zrealizovali  jsme  řadu  seminářů  a  kurzů  pro  rodiče  s  aktuálními 
prorodinnými  tématy. Velmi úspěšně u nás proběhl „Kurz efektivního 
rodičovství“,  na  kterém  se  rodiče  v  rámci  osmi  setkání  podrobně 
seznámili s problematikou výchovy svých dětí, diskutovali o výchovných 
problémech a pod vedením zkušené lektorky si osvojili praktické metody 
a nové podněty pro výchovu. Další témata kurzů a přednášek byly:  Školní 
zralost – co by dítě před vstupem do školy mělo umět; Logopedická péče 
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o děti; Dovolit či  zakázat – o správném stanovení hranic ve výchově; 
Jak  to  chodí  ve  vícečetných  rodinách;  Používání  látkových  plen  – 
ano, či ne; Když  je toho na rodiče moc; Vztahy v rodině; Vztahy mezi 
manžely; Vztahy mezi sourozenci a čtyřdílný cyklus přednášek o zdravé 
výživě dětí. Pokračovali  jsme také v úspěšné spolupráci se vzdělávací 
společností Scio, jejímž výsledkem byly vzdělávací semináře pro rodiče 
s názvem „Jak se efektivně učit s dětmi“ a „Jak udržet dítě motivované“. 
Uvedené programy měly poměrně vysokou návštěvnost – každé akce 
se zúčastnilo 15 – 20 rodičů. Již tradičně u nás proběhl „Zdravotnický 
kurz“ pro děti a rodiče.
Konzultační činnost byla nabízena rodičům v tíživé životní situaci, kteří 
se k nám dostali buď jako návštěvníci našich aktivit nebo na doporučení 
sociálního odboru MČ Praha 8. Poradce ve výchově realizoval několik 
desítek  intervencí  a  konzultací,  které  vycházely  z  konkrétních  situací 
rodin. 
Rodiče měli možnost využít nabízeného prostoru v diskusních skupinách 
vedených našimi dobrovolníky nebo dalšími lektory během pravidelných 
dopoledních klubů. Rodičům se na pravidelných setkáních s nabídkou 
různých konkrétních a praktických rodinných témat věnovala tréninková 
lektorka. (Návštěvnost cca 40 – 50 rodin).

Pracovali  jsme  na  síťování  našich  služeb,  abychom  využili  potenciál, 
který nám nabízejí ostatní  instituce působící v naší oblasti. Osvědčila 
se  spolupráce  s  Křesťanskou  pedagogicko-psychologickou  poradnou 
v Karlíně, o. s. Střep, OSPODem a dalšími.
Hlídací koutek během hlavních aktivit klubu využilo v průběhu roku 48 
dětí, resp. jejich rodičů. 
Vzdělávacích seminářů – celkem 20 – se zúčastnilo 268 rodičů. 
Poradce ve výchově realizoval několik desítek  intervencí a konzultací, 
které  vycházely  z  konkrétních  situací  rodin.  (50  osob  na  osobní 
konzultaci, 30 poradenských kontaktů přes e-mailovou komunikaci a 10 
rodin bylo navštíveno přímo v domácím prostředí.) 
Pravidelných kroužků CPR se zúčastnilo 106 zájemců. 
V roce 2016 bychom chtěli pokračovat ve všech prorodinných aktivitách 
s důrazem na pomoc mladým rodinám a partnerům, kteří se rozhodli 
rodinu založit.

 Personální zajištění projektu 

• Mgr. Blanka Malcová – vedoucí projektu, sociální pracovník; 

• Mgr. Eva Klimánková – lektorka tréninkových aktivit, 
koordinátorka seminářů pro rodiče;

• Soňa Herzlíková, Alice Pavelcová, DiS. – pedagog hlídacího 
kroužku;

• Edita Mittnerová, Blanka Syslová – asistentka pedagoga; 

• Mgr. Lenka Vaculová – poradce ve výchově;

• Klára Kotlanová, Pavla Tomšíková, Inge Vodičková – externí 
lektoři; 

• Irena Šroubková – lektor dobrovolník;

• 5 dobrovolníků – krátkodobé hlídání dětí.

 Rodiče o kurzech 

„Na kurz efektivního rodičovství jsem se přihlásila, abych zlepšila 
výchovu a komunikaci v rodině. Nejužitečnější bylo pro mě téma 
povzbuzování a využívání přirozených logických důsledků ve výchově. 
Některé postřehy se mi již podařilo převést do praxe: především zlepšení 
komunikace a řešení sporů.“
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„Přihlásil jsem se na doporučení své manželky. Nejdůležitějším posel-
stvím kurzu je pro mě vítězství pozitivního myšlení nad tím zvykovým, 
naučeným z dětství. Lektorka je vynikající. Ideálně spojuje teorii 
s praktickými příklady.“
„Důvodem k přihlášení pro mě byla snaha utřídit si a dát do souvislosti 
výchovné postupy a prostředky, které jsem dosud používala spíše 
intuitivně. Nyní jsem se naučila méně rozhodovat za dítě, jsem odvážnější 
využívat při výchově přirozených logických důsledků jednání.“

 Finanční zpráva projektu 

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ROK 2015 (V TIS. KČ) 

Celkové náklady projektu 959

     z toho provozní náklady 295

     z toho osobní náklady 664

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
V ROCE 2015 (V TIS. KČ)

Celkové příjmy 944

     z toho MPSV 371

     z toho MHMP rodina 120

     z toho z toho MHMP volný čas 22

     z toho z toho Tržby z prodeje služeb 431

 Závěrečné slovo 

Také v roce 2015 byla hlavním cílem naší práce podpora 
rodiny. K tomu směřovaly všechny naše aktivity.
Ještě  více  jsme  se  zaměřili  na  vzdělávání  rodičů, 

zejména  v  oblasti  rozvoje  rodičovských  kompetencí. 
Formou pravidelných seminářů (dopoledních  i večerních) 

a osmidílného kurzu  jsme rodičům zprostředkovali  témata především 
z oblasti partnerských vztahů, výchovy dětí a zdravého vývoje rodiny.  
Kromě těchto novinek jsme nadále pokračovali v  našich osvědčených 
aktivitách, o které mají rodiče trvalý zájem.
Na závěr bych ráda poděkovala celému týmu Centra pro rodinu za velké 
nasazení a výbornou spolupráci, bez kterých by další rozvoj naší činnosti 
nebyl možný.

     Mgr. Blanka Malcová, 
vedoucí projektu Centrum pro rodinu

     z toho z toho Tržby z prodeje služeb 431
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3.4 Oratoř – otevřené aktivity pro děti     
 a mládež 

 Představení projektu 

Oratoř je volnočasový klub pro děti a mládež, který v roce 2015 završil 
druhou dekádu svého působení. Za tu dobu Oratoří prošlo téměř 6000 
dětí a mladých lidí, kteří zde mohli aktivně trávit svůj volný čas, setkávat 
se s přáteli, radit se o svých starostech i učit se nové věci. Nejinak tomu 
bylo i loni.
Cílovou skupinou jsou děti a dospívající ve věku 6 – 20 let, nejčastěji 
však nabídku projektu využívá skupina mladých lidí ve věku 10 – 15 let. 
Návštěvníci 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 2015 realizován prostřednictvím dvou druhů 
činností,  které  se uskutečňují  v běžném provozu a při  jednorázových 
aktivitách.  

 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 aktivity, byli připraveni pomoci při řešení těžkých 
životních  situací  dětí  a  mladých,  jako  jsou  šikana,  školní  neúspěch, 
záškoláctví apod. 
Novinkou v roce 2015 bylo zavedení večerního slůvka (krátkého příběhu 
na zamyšlení před koncem otevírací doby),  tematických měsíců nebo 
také možnost dvojí registrace – děti si mohly vybrat, zda chtějí využívat 
základní nabídku služeb zdarma nebo si připlatí za možnost půjčování 
sportovních a herních pomůcek. Příspěvek za tuto formu registrace činil 
150 Kč/rok.
Nabídky Oratoře v roce 2015 využilo celkem cca 400 dětí.

 Jednorázové aktivity 

Realizací  jednorázových  aktivit  během 
víkendů a prázdnin jsme zvýšili nabídku 
dostupného  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  navzájem 
a  pracovníky.  Činnost  těchto  aktivit 
byla zaměřena na vytváření pozitivních 
životních hodnot dětí a dospívajících.
V  roce  2015  proběhlo  v  Oratoři  15 
jednorázových akcí, z toho 4 pobytové 

– jarní prázdniny na horách, chaloupka pro mladší, vodácká chaloupka 
pro  starší  a  chaloupka  během  podzimních  prázdnin.  Kromě  toho  se 
pracovníci Oratoře podíleli na realizaci dalších akcí,  jako byl například 
Fotbal  pro  rozvoj,  příměstský  tábor  pro  starší  děti  nebo  prezentace 
na festivalu Mezi ploty.
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V  loňském  roce  jsme  v  Salesiánském  středisku  mládeže  pokračovali 
ve speciálním programu „Mosty multikulturalismu pro mládež“, který 
zajišťovala Oratoř s pomocí klubu Vrtule. Program navázal na projekt, 
který byl úspěšně realizován již v roce 2014. 

 Mosty multikulturalismu pro mládež 

Základní  ideou  programu  je  vytvoření  bezpečného  komunikačního 
prostředí pro děti a mládež bez rozdílu vyznání, barvy pleti, kulturního 
i  rodinného  prostředí,  v  němž  děti  vyrůstají;  usnadnění  začlenění 
minoritních  skupin  dětí  a  mládeže  do  většinové  společnosti;  zvýšení 
informovanosti  dětí  a  mladých  z  majoritní  populace  o  problematice 
multikulturalismu a jednotlivých etnických skupinách žijících na našem 
území;  zvýšení  kompetence pracovníků  a dobrovolníků  v přímé práci 
s dětmi a mládeží.
V  rámci  tohoto  programu  probíhaly  aktivity  zaměřené  na  otázky 
multikulturalismu.
Během  setkání  se  děti  a  mladí  seznamovali  se  zvyky,  tradicemi 
a zajímavostmi jednotlivých národnostních a etnických menšin.
Formou  přednášek,  workshopů  a  diskusí  byli  děti  a  mladí  lidé 
informováni o jednotlivých menšinách.
Průměrně se každého setkání účastnilo 20 zájemců.

 Zhodnocení projektu 

V  roce  2015  byla  Oratoř  otevřena  pro  běžný  provoz  227  dní,  denní 
návštěvnost Oratoře se pohybovala kolem 25 dětí a mladých lidí.
Uskutečnili  jsme  celkem  15  jednorázových  akcí,  kterých  se  účastnilo 
celkem cca 400 dětí. Do přípravy některých jednorázových akcí se zapojili 
i starší klienti, kteří tak mohli předat své zkušenosti mladším a zároveň 
sami získali zajímavou zkušenost při přípravě programu pro druhé.
Výraznou  pomocí  při  zajišťování  provozu  Oratoře  byla  skupina  13 
dobrovolníků, kteří dohromady věnovali dětem v Oratoři více než 1900 
hodin  svého  volného  času.  Další  dobrovolníci  pomáhali  při  přípravě 
jednorázových akcí.
Stále  spolupracujeme  se  sociálním  odborem  MČ  Praha  8,  kurátory 
a pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany dětí MČ Praha 8, účastníme 
se setkávání poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Praze 8.
Na pozici vedoucí Oratoře pracoval v roce 2015 Bc. Dušan Vaněk. 

 Personální zajištění projektu 

• Bc. Dušan Vaněk – vedoucí projektu; 

• Jan Kačer, Bc. Kateřina Mácová, Bc. Adam Nedvídek, Mgr. Jan 
Pomikálek, Dominika Semerádová, Eva Šimicová, Mgr. Zdeňka 
Švédová – sociálně-pedagogičtí pracovníci; 

• Barbora Eichlerová, Mgr. Martin Hobza, Michal Malik, Kateřina 
Lédlová, Marie Linková, Nicole Roubíková, Štefan Timko, 
Alena Vaňousová – dobrovolníci;

• Dagmar Filípková, Martin Štěpnička – úklid

 Děti o Oratoři 

„Na tábory jezdím od malička, ale tohle jsem ještě nezažil. Jak se vedoucí 
chovají k dětem a jak dělají program, to je super. A strašně se mi líbí 
slůvka před spaním, jsou hrozně zajímavý.“

Viktor, 16 let – při hodnocení Jarních prázdnin s Oratoří

„Líbí se mi, že se tu nekouká jenom na výkon, ale hlavně jde o atmosféru. 
Jak i ti velcí borci fandí těm malejm klukům, to je bomba…“

účastník skate závodů o akci

„Je skvělé, že mladí mohou chodit do takového klubu a nejsou odkázaní 
na ulici. Přeju vám spoustu spokojených návštěvníků!“

zpráva na oratorním FB
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 Finanční zpráva projektu 

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ROK 2015 (V TIS. KČ) 

Celkové náklady projektu 1658

     z toho provozní náklady 801

     z toho osobní náklady 857

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
V ROCE 2015 (V TIS. KČ)

Celkové příjmy 1452

     z toho MHMP (prevence kriminality) 184

     z toho MŠMT 17

     z toho MŠMT – Mosty multikulturalismu 110

     z toho MHMP (volný čas)  163

     z toho Tržby z prodeje služeb 531

     z toho Dary  447

     z toho NROS – Pomozte dětem 350

 Závěrečné slovo 

Během  dvacetiletého  působení  prošlo  Oratoří  na  šest 
tisíc dětí a mladých lidí. To číslo ale vlastně není vůbec 
podstatné.  Mnohem  důležitější  je,  že  přestože  ty  děti 

přicházely a přicházejí  z nejrůznějších prostředí,  kultur, 
národností, s  rozmanitými zájmy a potřebami, našly zde 

prostředí, ve kterém se cítí dobře a kde se mohou realizovat. To nemůže 
být dáno jen širokou nabídkou činností, ale hlavně přátelským přístupem 
všech pracovníků a dobrovolníků, kteří se tu dětem věnují. Chtěl bych 
proto  poděkovat  všem  lidem,  kteří  se  o  to  příjemné  prostředí  svým 
dílem  zasadili  –  nejen  pracovníkům  a  dobrovolníkům,  ale  i  dárcům, 
dobrodincům, podporovatelům a  rodičům dětí,  kteří nám zachovávají 
přízeň!

Bc. Dušan Vaněk, 
vedoucí projektu Oratoř

3.5 Vrtule – nízkoprahový klub pro děti 
a mládež

 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), oborové organizace zastřešující nízkoprahová zařízení.
V roce 2007 klub úspěšně absolvoval hodnocení kvality poskytovaných 
služeb ČAS a ve stejném roce se stal poskytovatelem sociálních služeb, 
registrovaným MPSV.
Od září 2014 byla služba rozšířena o terénní formu poskytování sociálních 
služeb, v témže roce klub absolvoval druhé úspěšné hodnocení kvality ČAS.
Posláním  Nízkoprahového  klubu  Vrtule  je  zlepšit  kvalitu  života  cílové 
skupiny, dětí a mládeže trávící svůj čas na území Prahy 8, která se ocitla 
v nepříznivé životní situaci. Usilovat o pozitivní změnu v jejich životním 
způsobu. Umožnit jim smysluplně a aktivně trávit volný čas a snižovat 
jejich  podíl  na  nepříznivém  klimatu  v  části  velkoměsta  (kriminalita, 
anonymita, nezájem o druhé, násilí…).
Poskytovat  informace,  odbornou  pomoc,  podporu,  a  předcházet  tak 
jejich sociálnímu vyloučení.

 Cíle poskytovaných služeb: 

• pomoci zvládnout mladým lidem bezpečný přechod 
do dospělosti,

• vyhledávat a aktivně oslovovat mladé lidi, kteří naše služby 
potřebují,

• vytvořit bezpečné prostředí pro vzájemnou spolupráci,

• podpořit mladé lidi ve zvládání obtížných životních situací,

• snížit dopady rizikového chování mladých na ně samotné 
i jejich okolí,

• zlepšit a rozvinout kvalitu života mladých lidí,

• zlepšit klima v severní části Prahy 8.
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 Cílová skupina 

Pracujeme s dětmi a mládeží ve věku 13 až 22 let, kteří tráví svůj čas 
na  území  Prahy  8  a  jsou  ohroženi  svým  rizikovým  chováním  nebo 
způsobem života svého okolí.
Rizika vnímáme převážně v těchto oblastech: konfl iktní vztahy (ve škole, 
s vrstevníky, s rodiči), užívání návykových látek (tabák, alkohol, konopné 
drogy), životní styl související s dospíváním (nuda, hledání sebe sama, 
život v partě, sexuální život).

 Přehled činnosti projektu 

V roce 2015 probíhaly ve Vrtuli tyto činnosti:

• hlavní činnost

• jednorázové akce (koncerty, diskotéky…)

 Hlavní činnost 

Hlavní činností Vrtule je kontaktní sociální práce, která byla poskytována 
v ambulantní formě každý všední den a v terénní formě probíhala třikrát 
v týdnu v lokalitách Ládví, Kobylisy, Bohnice.

 Nízkoprahový klub Vrtule poskytuje tyto služby: 

V rámci ambulantní formy jsou poskytovány tyto činnosti:

• Kontaktní práce – slouží k získání informací o životě uživatelů 
služeb, mapování jejich prostředí, motivování uživatelů 
k pozitivním změnám. Zároveň prohlubuje důvěru uživatele 
k službě.

• Poradenství – intervence ve prospěch uživatele, stanovení 
kroků vedoucích k pozitivní změně v situaci uživatele, podpora 
aktivity ze strany uživatele.

• Pomoc v krizi – ošetření a práce s akutní nebo dlouhodobou 
krizí uživatele. Nejčastější příčiny krize u uživatelů: smrt 
blízkého, rozchod a rozvod rodičů, narození mladšího 
sourozence, hádky s rodiči, alkoholismus rodičů, týrání 
a zneužívání v rodině nebo partnerem, vyhazov z domova, 
přechod z jedné školy na druhou, šikana ve škole nebo v partě, 
špatný prospěch – reparát, propadnutí, vážné onemocnění 
nebo zdravotní omezení, znásilnění.

• Situační intervence – refl exe aktuálního chování uživatele 
během poskytovaní služby, či v okolí klubu.

• Jednání ve prospěch klienta – jednání se třetími osobami 
nebo návaznými institucemi v zájmu uživatele. Jedná se 
o doprovod případně jednání bez účasti uživatele (vždy s jeho 
písemným souhlasem). Jde zejména o kontakt se školou, 
OSPOD, Policií ČR, rodiči a dalšími neziskovými organizacemi.

• Aktivizační činnosti – vlastní uživatelské aktivity a realizace 
nápadů s podporou pracovníků – preventivní aktivity, pořádání 
kulturních a sportovních akcí atd.

• Součástí činnosti klubu, která je důležitým podpůrným, 
motivačním a aktivizačním prostředkem při poskytování 
sociálních služeb, je nabídka volnočasových aktivit (stolní 
fotbálek, žonglovací potřeby, internet 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).
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 Zhodnocení projektu 

V roce 2015 využilo naše služby 135 mladých lidí. Nejčastějšími tématy 
byly vztahy, práce, brigáda, drogy, alkohol a trávení volného času. 

 Personální zajištění projektu 

Na chodu Vrtule se podíleli:

• Jan Vališ, DiS. – vedoucí klubu;

• Mgr. Markéta Goliášová, Bc. Martina Šimonková, DiS., 
Mgr. Lucie Šmejdová, Bc. Tereza Hejná, Tomáš Příhoda, 
Bc. Marek Parobok, Mgr. Lucie Šanderová – kontaktní 
pracovníci;

• Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., Mgr. Marie Linková, Dominika 
Kuchařová – dobrovolníci;

• Blanka Pávová – úklid.

 Mládež o terénu 

Terénní pracovníci  se ptali mladých, co se  jim honilo hlavou, když  je 
na ulici poprvé oslovili. 
,,Bylo to moc milé setkání, všichni byli přátelští,“ odpověděl jeden 
z dotazovaných. 
Objevily se však i odpovědi typu: ,,Myslel jsem si, že to jsou Jehovisti.“ 
Tato  odpověď  vystihuje  úskalí  oslovování  mladých  lidí  v  terénu. 
Na otázku, k čemu je možné službu využít, odpovídá další z dotázaných. 
„Pomáhali mi třeba s bydlením a hledáním práce, což jsem s nima řešil 
asi před rokem.“
„Co byste si přáli, aby se ve vašem okolí změnilo a co pro to sami 
můžete udělat?“ 
Na  tuto otázku  zajímavě odpověděl  jeden z dlouholetých klientů:  ,,Na 
mém okolí asi nic. Hlavně bych chtěl změnit sám sebe, což je těžký.“

 Finanční zpráva projektu 

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ROK 2015 (V TIS. KČ) 

Celkové náklady projektu 1873

     z toho provozní náklady 507

     z toho osobní náklady 1366

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
V ROCE 2015 (V TIS. KČ)

Celkové příjmy 1864

     z toho MHMP 772

     z toho MHMP sociální 411

     z toho UMČ Praha 8 38

     z toho MŠMT (Mosty) 40

     z toho MHMP volný čas (Severní vítr) 20

     z toho Tržby z prodeje služeb 62

     z toho příspěvek UMČ Praha 8 
     na terénní služby 476

     z toho Dary  45

 Závěrečné slovo 

Rok  2015  byl  pro  nás  plný  změn.  Odešly  dlouholeté 
pracovnice a přišli noví kolegové, s klienty jsme rozjeli 

několik  nových  aktivit,  objevila  se  témata,  která  nás 
přiměla k dalšímu zvyšování odbornosti. 

Rád bych poděkoval bývalým kolegyním za jejich skvělou práci a také 
všem, kteří nám pomohli přečkat všechny těžkosti. 

Jan Vališ, DiS., 
vedoucí projektu Vrtule
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3.6 Tábory a chaloupky

Doménou  činnosti  Salesiánského  střediska  jsou  tábory  a  chaloupky. 
Salesiánské chaloupky, které se pořádají během školních prázdnin, jsou 
charakteristické menšími skupinami dětí a  rodinnou atmosférou. Děti 
mají  možnost  se  na  určitou  dobu  stát  součástí  vrstevnické  skupiny, 
prožít  netradiční  dny  s  určitým  zajímavým  programem,  vytvořit  užší 
přátelské vztahy. 
Pro děti a mládež pořádáme dva typy táborů. 
Jedná  se  o  chaloupky  konané  mimo  hl.  m.  Prahu  a  příměstské  tábory 
realizované přímo v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích. 

 Chaloupky 

V roce 2015 se konalo 13 táborů a chaloupek, kterých se zúčastnilo 185 
dětí. Výraznou pomocí při konání chaloupek a táborů jsou dobrovolníci. 
Na jejich realizaci se v roce 2015 podílelo 43 dobrovolníků, instruktorů 
a animátorů.

 Příměstský tábor v salesiánském středisku mládeže 

Příměstský  tábor  organizovaný  Salesiánským  střediskem  mládeže, 
s podporou ÚMČ Praha 8 a MHMP proběhl v termínech 10. 8. – 14. 8. 
a 17. 8. –  21. 8. 2015 v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích.

Cílem tábora bylo nabídnout dětem z Prahy 8 v průběhu prázdnin strávit 
volný čas bezpečnými aktivitami v dobrém prostředí. Tábor byl určen 
přednostně  dětem  pocházejících  ze  sociálně  znevýhodněných  rodin 
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. 

 Děti o chaloupce 

„Prostředí bylo moc hezké, dalo se tu hrát spousta her. Budova byla taky 
moc hezká, ale vadili mi ti pavouci. Vedoucí byli skvělí, milí a ochotní. 
Když jsme potřebovali pomoc, vždy nám pomohli.“ 

Anička, 10 let
„Vedoucí byli výborní a kuchaři vařili skvěle! Všichni měli skvělé 
nápady!“ 

Péťa, 8 let
„Jsem ráda, že jsem poznala spoustu nových dětí. Ticho ale moc 
nebylo.“ 

  Blanka, 12 let

„Ostatní děti se ke mně chovaly docela pěkně, líbilo se mi, že když někdo 
ze skupiny něco zkazil, nikdo se většinou na něj nezlobil.“ 

Baruška, 9 let
 „Hry jsou super a jídlo je dobrý.“  

Honzík, 7 let

 Finanční zpráva projektu 

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ROK 2015 (V TIS. KČ) 

Celkové náklady projektu 818

     z toho provozní náklady 756

     z toho osobní náklady 62

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
V ROCE 2015 (V TIS. KČ)

Celkové příjmy 789

     z toho MHMP volný čas 113

     z toho Tržby z prodeje služeb 676
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3.7 Dobrovolníci 

Dobrovolníci  pracují  v  Salesiánském  středisku  mládeže  ve  všech 
programech.  Bez  jejich  stabilní  pomoci  bychom  nebyli  schopni 
zabezpečit  pro děti  a mládež  všechny dosavadní  aktivity  a programy, 
které  ve  středisku  realizujeme.  Aby  práce  dobrovolníků  byla  kvalitní 
a  profesionální,  zaměřujeme  se  na  jejich  pravidelná  školení  a  interní 
setkávání. 
V  roce  2015  probíhala  v  Salesiánském  středisku  mládeže  pravidelná 
setkání dobrovolníků, přednášky, besedy a osobní rozhovory koordinátora 
programu a vedoucích  jednotlivých programů s dobrovolníky. Aktivity 
pro  dobrovolníky  je  možné  rozdělit  do  dvou  základních  činností, 
směřujících  k  rozvoji  a  vzdělávání  dobrovolníků  –  interní  vzdělávání 
dobrovolníků a dobrovolnická praxe. 

 Interní vzdělávání dobrovolníků 

V rámci rozvoje a vzdělávání dobrovolníků se v Salesiánském středisku 
mládeže  během  celého  roku  konaly  interní  semináře,  které  vedli 
zkušení  a dlouholetí  pracovníci  střediska:  pedagogové  a  zaměstnanci 
v sociálních službách, se zaměřením na dobrovolnou službu a motivaci 
mladých  k  této  formě  pomoci.  V  roce  2015  proběhlo  5  seminářů 
určených  na  vzdělávání  dobrovolníků  v  oblasti  jejich  činnosti  a  4 
jednorázová víkendová setkání dobrovolníků s odbornými přednáškami. 
Všechna probíraná témata se opírala o praxi v každodenním provozu. 

 Dobrovolnická praxe 

Jedná  se  o  aktivní  účast  dobrovolníků  na  běžném  provozu  a  akcích 
Salesiánského střediska mládeže a výjezdech pro dobrovolníky. 
V rámci práce s dětmi a mládeží ve středisku se dobrovolníci aktivně 
podíleli na běžném provozu Salesiánského střediska mládeže a zároveň 
i na průběhu jednorázových akcí určených pro děti a mládež. Během roku 
2015 se dobrovolníci zúčastnili přípravy i průběhu 20 jednorázových 
akcí, 13 táborů, 5 příměstských táborů a 16 víkendových akcí pro děti 
a mládež. 
Do projektu se zapojilo 38 dobrovolníků. 
Setkávání  a  hodnocení  dobrovolníků  probíhalo  s  koordinátorem 
dobrovolníků  a  s  vedoucími  jednotlivých  programů  každou  1.  středu 
v měsíci během školního roku.

 Sociálně-právní ochrana dětí 

Salesiánské  středisko  mládeže  má  od  roku  2006  pověření  k  výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: 

• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy 
a předcházení jejich vzniku.

• Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti. 

Toto  se  v  roce  2015  realizovalo  v  rámci  výše  uvedených  projektů 
prostřednictvím: 

• 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 2015 v organizaci poskytovaly sociálně-právní ochranu 
dětí 3 osoby. 
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3.8 Salesiánské divadlo

 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 divadelních souborů.

 Personální zajištění projektu 

• Mgr. Veronika Semerádová – manažer;

• Karel Klimeš – technik;

• Mgr. Tomáš Buryška – technik;

• Ludmila Vondrová – uklízečka.

 Finanční zpráva projektu 

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ROK 2015 (V TIS. KČ) 

Celkové náklady projektu 1387

     z toho provozní náklady 619

     z toho osobní náklady 768

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
V ROCE 2015 (V TIS. KČ)

Celkové příjmy 1459

     z toho Tržby z prodeje služeb 1402

     z toho Ostatní výnosy 57

4. Salesiánské 
středisko mládeže

 Finanční zpráva projektu 

CELKOVÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ZA ROK 2015 (V TIS. KČ)

Celkové náklady projektu 797

     z toho odměna ředitele 242

     z toho provozní náklady 444

     z toho osobní náklady 111

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
V ROCE 2015 (V TIS. KČ)

Celkové příjmy 1007

     z toho Tržby z prodeje služeb 49

     z toho Ostatní výnosy 134

     z toho Dary  824

Náklady na odměnu správní a dozorčí rady v roce 2015 činily 0,- Kč. 
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5. Management 
střediska mládeže

 Management střediska mládeže 

• Mgr. Václav Jiráček, ředitel od 1. 1. 2015

 Správní rada o. p. s. 

• Mgr. Marek Sklenář, předseda do 30. 9. 2015
• Mgr. Vojtěch Sivek, předseda od 30. 9. 2015
• Mgr. Josef Kopecký
• Mgr. Martin Hobza

 Dozorčí rada o. p. s. 

• Mgr. Evžen Rakovský, předseda do 30. 9. 2015
• Ing. Mgr. Michal Svoboda, předseda od 30. 9. 2015
• Ing. Mgr. Tomáš Petrůj, Ph.D.
• Mgr. Jan Pomikálek 

 Administrativní zázemí střediska 

• Mgr. Veronika Semerádová, ekonom
• Ing. Jan Hladký, účetní
• BBus. Eva Špačková, DiS., fundraiser, PR

 Supervize 

• PhDr. Alena Halamová
• Mgr. Markéta Steklá
• Mgr. Michal Zahradník

 Kontaktní údaje 

Název: Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o. p. s.
Sídlo: Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, IČO: 270 84 876
Zakladatel: Salesiánská provincie Praha
Telefon: 283 029 320, 731 604 362, e-mail: stredisko@sdb.cz, 
www.strediskokobylisy.cz, bankovní spojení: 27-7436400277/0100

6. Přehled obdržené provozní 
dotace od institucí a nadací

PŘEHLED OBDRŽENÉ PROVOZNÍ DOTACE

za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Donátor Obdrženo

MPSV 371

MŠMT 450

MHMP 1882

UMČ Praha 8 128

Celkem 2831

PŘEHLED OBDRŽENÝCH PŘÍSPĚVKŮ OD INSTITUCÍ A NADACÍ

za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Donátor Obdrženo

Nadace NROS 350

Nadace Výbor dobré vůle 25

45

Nadace Výbor dobré vůle 25
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7. Rozvaha

1 x příslušnému fin. orgánu

Salesiánské středisko mládeže - st
Kobyliské nám.  640/11
Praha 82
182 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2015

Účetní jednotka doručí:
27084876

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 1 7571 950
I. Součet I.1. až I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 21.

Software (013) 32.

Ocenitelná práva (014) 43.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 54.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 65.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 76.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 87.

II. Součet II.1. až II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 2 898 2 944
Pozemky (031) 101.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 112.

Stavby (021) 123.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 13 6185724.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 145.

Základní stádo a tažná zvířata (026) 156.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 167.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 2 3262 3268.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 189.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 1910.

III. Součet III.1. až III.7.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 211.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 222.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 233.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 244.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 255.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 266.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 277.

IV. Součet IV.1. až IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -948 -1 187
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 291.

Oprávky k softwaru (073) 302.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 313.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 324.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 335.

Oprávky ke stavbám (081) 346.

-306 -41635(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

7.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 368.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 379.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 3810.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 -771-64211.

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 2 8821 788

I. Součet I.1. až I.9.Zásoby celkem 51 14 13
Materiál na skladě (112) 421.

Materiál na cestě (119) 432.

Nedokončená výroba (121) 443.

Polotovary vlastní výroby (122) 454.

Výrobky (123) 465.

Zvířata (124) 476.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 13147.

Zboží na cestě (139) 498.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 509.

II. Součet II.1. až II.19.Pohledávky celkem 71 141 84
Odběratelé (311) 52 771231.

Směnky k inkasu (312) 532.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 543.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 774.

Ostatní pohledávky (315) 565.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 576.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 587.

Daň z příjmů (341) 598.

Ostatní přímé daně (342) 609.

Daň z přidané hodnoty (343) 6110.

Ostatní daně a poplatky (345) 6211.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 6312.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 6413.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 6514.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 6615.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 6716.

Jiné pohledávky (378) 68 1117.

Dohadné účty aktivní (388) 6918.

Opravná položka k pohledávkám (391) 7019.

III. Součet III.1. až III.8.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 1 633 2 732
Pokladna (211) 72 91621.

Ceniny (213) 732.

Účty v bankách (221) 74 2 6411 5713.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 754.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 765.

Ostatní cenné papíry (256) 776.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 787.

Peníze na cestě (261) 798.

IV. Součet IV.1. až IV.3.Jiná aktiva celkem 84 53
Náklady příštích období (381) 811.

Příjmy příštích období (385) 82 532.

Kurzové rozdíly aktivní (386) 833.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 4 6393 738
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 2 7361 919

I. Součet I.1. až I.3.Jmění celkem 90 1 784 2 850
Vlastní jmění (901) 87 1111671.

Fondy (911) 88 2 7391 6172.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 893.

II. Součet II.1 až II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 135 -114
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -114x1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x1352.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 933.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 1 9031 819
I. Hodnota I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 961.

II. Součet II.1. až II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 981.

Vydané dluhopisy (953) 992.

Závazky z pronájmu (954) 1003.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 1014.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 1025.

Dohadné účty pasivní (389) 1036.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 1047.

III. Součet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 508 1 205
Dodavatelé (321) 106 381.

Směnky k úhradě (322) 1072.

Přijaté zálohy (324) 108 43.

Ostatní závazky (325) 1094.

Zaměstnanci (331) 110 1875.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 1116.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 787.

Daň z příjmů (341) 1138.

Ostatní přímé daně (342) 114 49.

Daň z přidané hodnoty (343) 115 1059710.

Ostatní daně a poplatky (345) 11611.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 11712.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 11813.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 11914.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 12015.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 12116.

Jiné závazky (379) 122 1 1001 10017.

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 12318.

Eskontní úvěry (232) 12419.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 12520.

Vlastní dluhopisy (255) 12621.

Dohadné účty pasivní (389) 12722.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 12823.

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
IV. Součet IV. až IV.3.Jiná pasiva celkem 133 311 698

Výdaje příštích období (383) 1301.

Výnosy příštích období (384) 131 6983112.

Kurzové rozdíly pasivní (387) 1323.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 4 6393 738

poskytování veřejnosti, především 
dětem a mladým lidem v jejich volném 
čase sociálně výchovné činnosti 

o.p.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 23.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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8. Výkaz zisků a ztráty

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

27084876

Salesiánské středisko mládeže - st
Kobyliské nám.  640/11
Praha 82
182 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 2 152Součet I.1. až I.4. 2 5431 609I.

Spotřeba materiálu 1521 2763 1 4281. (501)

Spotřeba energie 2893334 6222. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 1026 1024. (504)

Služby celkem 1 725Součet II.5. až II.8. 7 1071 618II.

Opravy a udržování 243488 3725. (511)

Cestovné 849 846. (512)

Náklady na reprezentaci 1610 167. (513)

Ostatní služby 831 17011 1 2538. (518)

Osobní náklady celkem 4 866Součet III.9. až III.13. 12 9753 891III.

Mzdové náklady 7283 08913 3 8179. (521)

Zákonné sociální pojištění 24778814 1 03510. (524)

Ostatní sociální pojištění 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 1416 1412. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 2116. (538)

Ostatní náklady celkem 31Součet V.17. až V.24. 22 31V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 2418. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kursové ztráty 2721. (545)

Dary 2528 2522. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 630 624. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 147 10531Součet VI.25. až VI.30. 252

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10514732 25225. (551)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté členské příspěvky 4032. (582)

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů 4233. (595)

Náklady celkem 9 026Součet I. až VIII. 43 1 7307 296

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospodaření před zdaněním -114-411 297C. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospodaření po zdanění -114-411 297D. 84C. - 34.

poskytování veřejnosti, především 
dětem a mladým lidem v jejich volném 
čase sociálně výchovné činnosti 

o.p.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 23.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3 807Součet I.1. až I.3. 45 1 9671 840I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 1 7601 84047 3 6002. (602)

Tržby za prodané zboží 20748 2073. (604)

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby 504. (611)

Změna stavu zásob polotovarů 515. (612)

Změna stavu zásob výrobků 526. (613)

Změna stavu zvířat 537. (614)

Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizačních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem 677Součet IV.12. až IV.18. 59 60617IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 6315. (644)

Kursové zisky 6416. (645)

Zúčtování fondů 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 6061766 67718. (649)

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Součet V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 7122. (655)

Zúčtování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7324. (657)

Zúčtování opravných položek 7425. (659)

Přijaté příspěvky celkem 1 597Součet VI.26. až VI.28. 75 1 597VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 1 59777 1 59727. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem 2 831Hodnota VII.29. 79 2 831VII.

Provozní dotace 2 83180 2 83129. (691)

Výnosy celkem 8 912Součet I. až VII. 81 2 0276 885
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9. Výrok auditora
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10. Poděkování  
 za podporu

Podporuje nás

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

• Magistrát hlavního města Prahy;

• Úřad městské části Prahy 8;

• Arcibiskupství pražské; 

• Nadace NROS; Nadace ČEZ; Nadace pro radost; Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové;

• Pražská energetika, a. s.; Fond pomoci Siemens, AVPO;

• Fórum dárců; Elektroline; C&A; Rock Empire; 

• Akademické reprografické centrum; NIKON spol. s.r.o.; ALBI 
Česká republika a.s.; FOKUS optik a.s.; Mazars s.r.o.; K-S-B; 
Extreme shop; Rytmus, Boardstar, Tran-sig-ma spol. s.r.o.; 
Mystic skate shop.cz; SWAT; Gizmania s.r.o., Big sport; Česká 
asociaci streetwork, Vodafone; 

• Probiz s.r.o., Restaurace Na Krásné Vyhlídce, Lita sport, 
Cokolada.cz, CZC.CZ, Organizační kancelář Praha, Portál, 
Knihařství Oujeský, Ráj deskovek, Lego, Racionální výživa 
Jiřka a další jednotliví dárci. 

Děkujeme za finanční podporu veřejných, nadačních  
a firemních zdrojů.

Děkujeme také individuálním dárcům, jejichž podpory  
si velmi vážíme.

  Tým Salesiánského střediska
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Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s.
Kobyliské nám. 640/11, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
IČ: 27084876,  telefon: 283 029 320, 731 604 362, e-mail: stredisko@sdb.cz 
http://www.strediskokobylisy.cz/, bank. spojení: 27-7436400277/0100


