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Název: Salesiánské středisko 
mládeže – středisko volného 
času, o.p.s.
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107-5165270247/0100 (2019 
zrušen)
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Údaje o organizaci

Vážení přátelé, 

výroční zpráva, která se vám dostává 
do rukou, zachycuje prostřednic-
tvím dat, čísel, popisů a jmen otisk 
toho, co všechno přinesl rok 2018 
pro Salesiánské středisko mládeže 
v Praze-Kobylisích.
Jedna ze změn oproti minulým ro-
kům je patrná v úpravě organizační 
struktury střediska. Vznikl nový sek-
tor Programy křesťanské výchovy, 

který nově zastřešuje aktivity zací-
lené na poznávání křesťanství 

a jeho hodnot. Konkrétně do 
tohoto sektoru spadají letní 

pobytové akce s křesťan-
skou tematikou (chaloup-
ky), pravidelné úterní 
přednášky pro mládež 
(Úterky u Terky) a výuka 
náboženství. Pod sektor 
Kroužky zájmového 
vzdělávání jsme zařadili 

všechny aktivity, které 

svým zacílením pojímají širokou šká-
lu zájmů: lezení, doučování školních 
předmětů, sportovní aktivity a ostat-
ní kroužky. Touto změnou došlo 
k zúžení týmu vedoucích sektorů 
a zároveň k vytvoření prostoru pro 
řešení pedagogických témat v rámci 
sektoru kroužků.
Dalším důležitým bodem na cestě 
střediska bylo strategické plánování, 
ve kterém jsme si popsali čtyři oblas-
ti a vytyčili cíle, na kterých chceme 
v příštích třech letech pracovat. Jsou 
to: zvyšování kvality našich progra-
mů, zvyšování kvalifikace pracovní-
ků, rozšíření nabídky pro mladé od 
14 let věku a větší srozumitelnost 
střediska navenek.
To vše jsou ale změny a pokroky 
pouze provozní, které ovlivňují fun-
gování střediska a jeho organizace. 
Ty nejdůležitější události se ale staly 
všude tam, kde se děti něco naučily, 
vyzkoušely si, zažily kus radosti, všu-
de tam, kde dospívající vzali kus své 
odpovědnosti, rodiče se dozvěděli 
něco užitečného pro výchovu svých 
dětí. To vše se těžko vměstná do 
čísel, tabulek a popisků. Přesto právě 
to jsou události, které ukazují, že 
středisko plní své poslání: pomáhat 
růst a přebírat odpovědnost. Velké 
díky patří všem, kteří na tom v roce 
2018 pracovali.

Václav Jiráček
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Historie, poslání, cíle

Salesiánské středisko mládeže 
vychází ve své činnosti z výchovné 
zkušenosti italského kněze a pe-
dagoga Dona Boska (1815–1888). 
Staví na předpokladu dobrého jádra 
v každém mladém člověku, pomáhá 
mu je nalézt a jedinečně rozvinout 
na pozadí kvalitních mezilidských 
vztahů. 

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

V českých zemích zahájili salesiá-
ni činnost v roce 1927. Postupně 
se zakládaly domy ve Fryštá-
ku, Ostravě, Praze-Kobylisích, 

Brně-Žabovřeskách, Pardubicích 
a na mnoha dalších místech. Vy-
tvářely se chlapecké ústavy a první 
oratoře inspirované oratoří v Itálii. 
Mnoho salesiánů se také angažovalo 
ve skautingu.

2. světová válka a totalitní komunis-
tický režim s sebou přinesly pro sa-
lesiánské dílo značný útlum činnosti. 
Změna těchto politických systémů – 
nacismu a komunismu, postavila 
v roce 1990 před salesiány nové 
možnosti, ale i nové úkoly. Postupně 
se vrátily zabavené domy a nastalo 
náročné období jejich oprav a pře-
budovávání. Ve větších městech 
se zakládaly salesiánské domy se 
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salesiánskými středisky mládeže.
Salesiánské středisko mládeže v Pra-
ze-Kobylisích zahájilo svoji činnost 
v roce 1995.

Za svoje poslání si středisko zvo-
lilo – 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 znevý-
hodněni. Metodou práce je tzv. 
salesiánský preventivní systém, který 

staví na křesťanských hodnotách 
a využívá současné metody peda-
gogiky a sociální práce. Každý rok 
využívá nabídek a aktivit organizace 
cca 1 200 dětí, mladých lidí a rodin. 
Salesiánské středisko mládeže – 
středisko volného času, o.p.s. má 
samostatnou právní subjektivitu 
a vlastní hospodaření. 

V září 2016 bylo středisko zařazeno 
do rejstříku školských zařízení. Tato 
změna pomohla v profesionalizaci 
našich pedagogických programů.
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Salesiánské středisko mládeže 
v Praze-Kobylisích nabízí širokou 
a pestrou škálu volnočasových 
aktivit pro děti, mládež a rodiny. 
Tyto činnosti se realizují v několi-
ka sektorech.

Programy Salesiánského střediska
mládeže v roce 2018
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KLUB ORATOŘ – nabízí aktivní trá-
vení volného času pro děti a mládež, 
jednorázové akce, výjezdy, chaloup-
ky, turnaje a pomoc při obtížných 
situacích ve škole, rodině, vztazích.

KROUŽKY ZÁJMOVÉHO  
VZDĚLÁVÁNÍ – obsahují sportovní, 
hudební, keramické, kreativní a dra-
matické kroužky. Kromě zájmových 
kroužků nabízíme i kroužky vzdělá-
vací – doučování školních předmětů 
a výuku jazyků. Do volnočasových 
aktivit byl nově zařazen i původně 
samostatný sektor – Horolezecká stě-
na, která zahrnuje specifické tréninky 
zaměřené na horolezectví na vnitřní 
i venkovní horolezecké stěně.

PROGRAMY KŘESŤANSKÉ  
VÝCHOVY – zahrnují tábory, cha-
loupky, školící kurzy pro animátory 
a akce pro mládež – Úterky u Terky.

CENTRUM PRO RODINU – zahrnuje 
pedagogické a sociální poradenství, 
vzdělávací programy pro rodiče, 
hlídání dětí.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB VRTULE – 
je registrovaná sociální služba pro 
děti a mládež od 13 let. Vrtule po-
skytuje sociální a sociálně – právní 
poradenství, pomoc v krizi. Zpro-
středkovává kontakt s návaznými 
institucemi. Součástí klubu je i te-
rénní služba, která nabízí pomoc 
dětem a mládeži v jejich přirozeném 
prostředí.       

DIVADLO – nabízí své služby přede-
vším neziskovým organizacím, které 
pracují s dětmi.
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PŘEDSTAVENÍ SEKTORU
Oratoř je otevřený volnočasový klub, jehož hlavním cílem je nabídnout 
dětem a mladým lidem takové volnočasové aktivity, které je motivují ke 
smysluplnému trávení jejich volného času a které přispívají k jejich zdravé-
mu osobnostnímu růstu a dospívání. Oratoř je otevřena všem dětem od  
6 do 18 let bez rozdílu, avšak primárně poskytuje prostor těm dětem, které 
z různých důvodů nedosáhnou na klasickou nabídku volnočasových aktivit.
Základní nabídka služeb Oratoře je bezplatná a podmíněná pouze bezplat-
nou registrací. Účast na „Pravidelných aktivitách“ Oratoře je podmíněna 
podepsanou přihláškou a účastnickým příspěvkem 150 Kč/školní rok.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ SEKTORU
Činnost klubu Oratoř byla v roce 
2018 realizována ve dvou tradičních 
podobách – v běžném provozu 
(v rámci něhož probíhaly jak spon-
tánní neorganizované volnočasové 
aktivity, tak i pravidelné aktivity) a na 
jednorázových akcích. Nově jsme 
v roce 2018 začali pravidelně posky-
tovat terénní volnočasové služby na 
ZŠ U Školské zahrady. Toto rozšíření 
činností Oratoře bylo umožněno díky 
působení sociálního pedagoga hra-
zeného v rámci projektu Šablony II.  

BĚŽNÝ PROVOZ
Běžný provoz probíhal každý všední 
den (kromě prázdnin) od 14 do 18 
hodin a v těchto téměř osmi stov-
kách otevíracích hodin nacházelo 
v Oratoři více než 200 dětí prostor 
pro realizaci svých volnočasových 
aktivit. Mohli si vybírat z fotbalu, 
hokejbalu, vybíjené, přehazované 
a dalších míčových her, jízdy na 
skateboardu, koloběžkách nebo 
bruslích, ping-pongu, stolního 
fotbálku, bezpočtu deskových 
a karetních her a výtvarných, umě-
leckých a dalších aktivit, na které 
jsou prostory Oratoře a její vybavení 
zařízené. Ovšem ani tímto výčtem 
nebyli návštěvníci limitováni, neboť 
našli podporu v jakémkoliv přání 
aktivního trávení volného času, které 

se zde dalo byť jen trochu realizovat. 
Tak přišla řada i na tanec, parkour, 
natáčení hudebních videí a mnohé 
další nápady.

Třikrát v týdnu probíhaly pravidelné 
aktivity – kreativní vaření, stavě-
ní z Merkuru a výtvarné činnosti, 
kde se děti mohly rozvíjet v jedné 
konkrétní činnosti a během roku 
sledovat svůj posun ve znalostech 
a dovednostech.

Každý den jsme se scházeli na pátou 
hodinu na “Slůvko na palubě,” kde 
jsme si s dětmi vyprávěli krátký pří-
běh s ponaučením, nebo jsme z růz-
ných stran rozebírali jedno z našich 
„Témat na rok 2018“, mezi kterými 
byla například: Finanční gramotnost, 
Příroda a svět kolem nás, Boj dobra 
a zla, Hodnota knihy a další.

Každý den běžného provozu zajišťo-
vali aktivní pedagogickou asistencí 
minimálně dva pracovníci a jeden 
až dva dobrovolníci. Oratoř také 
poskytla odborný praktický výcvik  
17 studentům pedagogických, soci-
álních a teologických škol.
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY
Realizací jednorázových aktivit bě-
hem víkendů a prázdnin jsme zvýšili 
nabídku dostupného a smysluplného 

Klub oratoř
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trávení volného času v době, kdy ho 
děti a mladí lidé mají nejvíc. Jed-
norázové 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 2018 proběhlo v Oratoři  
16 jednorázových akcí, z toho  
5 pobytových – jarní prázdniny na 
horách, jarní víkendovka, START – 
chaloupka pro mladší, EXIT – cha-
loupka pro starší a chaloupka 
během podzimních prázdnin. Kromě 
toho se pracovníci Oratoře podíleli 
na realizaci dalších akcí, jako byl 
například příměstský tábor pro starší 
děti nebo Den Salesiánského centra.

VOLNÁ HODINA S ORATOŘÍ
Díky podpoře v rámci projektu 
Šablony II jsme prostřednictvím 
sociálního pedagoga mohli nastar-
tovat pilotní projekt poskytování 
terénních volnočasových a sociálně-
-pedagogických služeb. Po třímě-
síčním mapování byl tento projekt 
realizován na Základní škole U Škol-
ské zahrady na Praze 8, kam dvojice 
pracovníků docházela pravidelně 
během volných hodin žáků šestých, 
sedmých a devátých tříd. Projekt 
se setkal u cílové skupiny s velmi 

pozitivním přijetím, a Volné hodiny 
s Oratoří, která se odehrává na škol-
ním hřišti a školním dvoře, se týdně 
aktivně zúčastní cca 40 dětí.

ZHODNOCENÍ ROKU V SEKTORU
V roce 2018 došlo k významnému 
růstu klubu Oratoř co do rozsahu 
nabízených služeb, tak i co se kvality 
práce týče. Tým pracovníků se i díky 
zmíněnému projektu Šablony II 
rozrostl na 5 kmenových pracovníků, 
díky čemuž bylo možné krom zacho-
vání stávající činnosti (běžný provoz 
každý všední den mimo prázdniny, 
16 jednorázových akcí) nastartovat 
pilotní projekt volnočasové terénní 
práce a aktivně vyhledávat klien-
ty a rozšiřovat povědomí o klubu 
v rámci četných propagačních akcí 
před základními školami na Praze 8. 
Zároveň jsme měli prostor se pečlivěji 
zabývat prací na zvyšování kvality 
poskytovaných služeb – pracovníci si 
průběžně zvyšovali kvalifikaci dalším 
vzděláváním, provedli jsme rozsáhlé 
evaluační šetření a na jeho základě 
upravovali vlastní činnost s dětmi. 
Činnost klubu byla průběžně hod-
nocená a kontrolovaná na týdenních 
poradách a intervizích, tým pracoval 
pod pravidelnou týmovou a případo-
vou supervizí.  Na pozici vedoucího 
Oratoře pracoval v roce 2018  
Bc. Dušan Vaněk.

Klub oratoř
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  
PROJEKTU
Bc. Dušan Vaněk – vedoucí projektu
Bc. Adam Nedvídek – sociální 
pedagog
Bc. Dominika Semerádová;  
Mgr. Jan Pomikálek; Karel Malec 
– pedagogičtí pracovníci a sociálně 
pedagogičtí asistenti
4 zaměstnanci na dohodu o prove-
dení práce  
2 zaměstnanci na dohodu o prove-
dení činnosti
9 dobrovolníků

ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Než se z dítěte stane mladý dospě-
lý člověk, to chvíli trvá. A ta chvíle 
mnohdy nebývá vyplněna zrovna 
příjemnými situacemi. Pokud pak 
z dítěte má vyrůst dobrý člověk, 
nestačí toto bouřlivé období jen 
přečkat, ale každé krize je třeba 
využít k práci na sobě a k osobnímu 
rozvoji. Oratoř, přestože už svoji 
“plnoletost” dávno oslavila, si v roce 
2018 právě takovým bouřlivým – 
tedy růstovým – obdobím prošla. Na 
počátku toho roku jsme se potýkali 
s nepříjemným odlivem návštěvníků, 
museli jsme se prodrat mnohými 
krizovými momenty jak v běžném 
provozu, tak na jednorázových 
akcích, řešili jsme různé personální 
změny. Ale díky poctivé práci všech 

zaměstnanců i dobrovolníků se 
podařilo těžké zkušenosti přetavit 
v pozitivní změny, které byly koruno-
vány velice příjemným výsledkem – 
od poloviny roku se začal zvyšovat 
počet návštěvníků a na konci roku 
jsme mohli s potěšením konstatovat, 
že počet nových klientů byl nejvyšší 
za poslední tři roky. Co je však mno-
hem směrodatnější, výrazně přibylo 
dětí, které do Oratoře chodí pravi-
delně a na akce jezdí opakovaně. 
Chápeme to jako dobré vysvědčení, 
že jsme se vydali správným směrem, 
i jako zodpovědnost, že budeme 
i nadále pracovat na sobě a na tom, 
aby Oratoř byla stále mladá a přitaž-
livá, ale zároveň i čím dál dospělejší 
a kvalitnější.

Bc. Dušan Vaněk,
vedoucí projektu Oratoř

Klub oratoř
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PŘEDSTAVENÍ SEKTORU
V roce 2018 proběhlo díky našim vedoucím a dobrovolníkům mnoho zají-
mavých kroužků. 
Aktivity jsou určeny především účastníkům ve věku 6–18 let. 
Největší zájem měly děti o sporty jako je fotbal, judo a hokejbal. Vzhledem 
k tomu, že máme ve středisku i horolezeckou stěnu, mohou děti zkoušet své 
sportovní dovednosti i v těchto prostorách.
Některé nabídky, jako je keramika, tvořivá dramatika a tanečky, rozšiřují tvo-
řivost, originalitu a učí spolupráci. Technicky zaměřenou aktivitou je Kyber-
netický a robotický kroužek, který vede více k logickému myšlení a technic-
kému rozvoji. Hudební kroužky jsou zaměřené více individuálně, což přináší 
dětem zase jiná pozitiva. Stejně tak i v hodinách doučování probíhá indivi-
duální výuka, při které účastníci mohou zakoušet osobní přístup lektora, což 
vede často k rychlejšímu posunu v daném předmětu.
Ve všech aktivitách a lekcích se děti učí pravidlům a vedou se k úctě a re-
spektu vůči všem, což je vnímáno jako velký přínos do jejich života. 
Obecně se snažíme vychovávat děti a mladé lidi ke spolupráci, odpovědnos-
ti a vzájemné přejícnosti. 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ SEKTORU
Sportovní činnosti, umělecké a hu-
dební kroužky, výuka cizích jazyků 
pro mládež a dospělé, doučování, 
jiné kroužky. Viz tabulka „Přehled 
obsazenosti pravidelných aktivit“ 

SOCIÁLNÍ PEDAGOG
Sociální pedagog (podporovaný od 
září 2018 v rámci projektu Šablony II) 
se ve své činnosti zaměřil na podpo-
ru dětí ohrožených školním neúspě-
chem a to zejména na ty, které jsou 
sociálně znevýhodněné. Těžiště jeho 
práce leželo v koordinaci doučování, 
náboru lektorů a komunikaci s rodiči 
žáků, školami a spolupracujícími 
organizacemi.

JEDNORÁZOVÉ AKCE 
Během roku nabízíme rodičům 
a dětem, které navštěvují kroužky 
také různé jednorázové akce, jejich 
soupis je uveden v tabulce níže.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
Markéta Hanáková, Lic. – vedoucí 
projektu volnočasové aktivity
Mgr. Eva Klimánková – lektorka vol-
nočasových aktivit pro nejmenší děti
Alice Pavelcová, DiS. – pedagog 
Školičky (do 30. 6. 2018)
Mgr. Blanka Malcová – program 
doučování, sociální pedagog  
od 1. 9. 2018

Ing. Karolína Jelínková – vedoucí 
horolezecké stěny
Denisa Kocvárová – lektorka trénin-
ků na stěně od 1. 9. 2018
Mária Rýparová – recepční
72 zaměstnanců na dohodu o pro-
vedení práce
2 zaměstnanci na dohodu o prove-
dení činnosti
11 dobrovolníků – volnočasové 
aktivity
3 dobrovolníci – lektoři doučování

Kroužky zájmového vzdělávání
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Kroužky zájmového vzdělávání

ZÁVĚREČNÉ SLOVO 
V roce 2018 jsme se pokusili změ-
nit strukturu probíhajících kroužků 
do trochu jiné podoby fungování. 
Tréninky na horolezecké stěně jsme 
zahrnuli pod sektor Kroužky zájmo-
vého vzdělávání a zároveň jsme plá-
novali, že všechny venkovní sportov-
ní aktivity bude mít na starost jeden 
pedagog.  Což se událo a děje. 
Probíhá tím pádem větší prováza-
nost mezi sportovními aktivitami na 
horolezecké stěně, fotbalu a další-
mi různě zaměřenými kroužky. Od 
září 2018 probíhají porady mezi 
odpovědnými pedagogy v těchto 

odvětvích, což vede více ke spolu-
práci a vzniká tím větší propojenost 
nejen v rovině organizačně – peda-
gogické, ale i na rovině mezilidských 
vztahů. 
Mám radost, že jsou v tomto roce 
mezi vedoucími kroužků právě mladí 
lidé, kteří středisko navštívili již dříve 
v nějaké aktivitě (třeba jako malé 
děti) a nyní se stávají vůdčími osob-
nostmi, které mají chuť se vzdělávat 
a také nezištně pomáhat.

Markéta Hanáková, Lic.,
vedoucí projektu Volnočasové aktivity
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Programy křesťanské výchovy

PŘEDSTAVENÍ SEKTORU
Programy křesťanské výchovy jsou relativně novým sektorem v Salesián-
ském středisku mládeže, který vznikl v průběhu roku 2018. Snahy zkoor-
dinovat různé aktivity nejen v rámci Salesiánského střediska mládeže, ale 
i v celém salesiánském díle v Praze-Kobylisích, nakonec vedly k vytvoření 
této zastřešující platformy. Jednotícím prvkem, který spojuje různé nabí-
zené programy v tomto sektoru, je zaměření na duchovní rozměr člověka, 
na přebírání zodpovědnosti za svůj život a na aktivní prožívání křesťanské 
víry ve společenství církve i ostatních mladých. Ze své ideové podstaty však 
tento sektor nemůže zapomínat ani na ty, kteří hledají své místo v životě i se 
snaží zorientovat ve svém vztahu k transcendentnu, potažmo přímo k Ježíši 
Kristu.

1616 17
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CÍLE POSKYTOVANÝCH 
PROGRAMŮ
 » seznámit účastníky se základní-

mi hodnotami křesťanství (vztah 
k Bohu, úcta k člověku, pokora, 
solidarita, …),

 » naučit základní způsoby křesťanské 
modlitby a meditace,

 » rozvinout spirituální rozměr účastníka 
tak, aby se účastníci dovedli oriento-
vat v základních otázkách nábožen-
ství, dovedli vnímat krásu individu-
ální i společné modlitby, a dokázali 
přijímat svět okolo jako dar,

 » rozvinout etický rozměr účastníka 
tak, aby účastníci dovedli rozlišovat 
mezi dobrým a zlým jednáním, do-
vedli přiznat svou chybu a dovedli 
se zastat druhých.

ÚTERKY U TERKY
Úterky u Terky jsou pravidelnými 
úterními setkáními mládeže od 13 do 
26 let v kostele sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše, které mají v místní farnosti 
již dlouholetou tradici. Ve školním 
roce 2017/2018 byl program Úterků 
realizován podle několika tematic-
kých okruhů (základy víry, svátosti, 
světci, praktický křesťanský život) 
každé úterý. Pro každou přednášku 
byl pozván externista, nebo si ji vzal 
na starost někdo z členů úterkového 
týmu. Setkání se účastnilo zpravidla 
20–25 účastníků.

Od nového školního roku se proměnil 
jak tým, tak i organizační schéma. Po-
ložil se větší důraz na menší společen-
ství mladých. Proto se také program 
omezil na dvě organizovaná setkání 
v měsíci. Každé první úterý v měsíci se 
konal Velký Úterek s hostem se zamě-
řením na téma prožívání křesťanské 
víry v každodenním shonu. Každé 
třetí úterý pak proběhl Malý Úterek 
s nabídkou různých volnočasových 
aktivit pro ty, kteří nebyli z různých 
důvodů v žádné skupině či chtěli 
strávit smysluplně úterní večer. Těmto 
návštěvníkům byla vždy nabídnu-
ta možnost se zapojit v jednom ze 
společenství. Počet účastníků Velkých 
Úterků se pohyboval mezi 35–40 
účastníky, na Malé Úterky docházelo 
10–15 mladých.  
Záznamy ze setkání s hosty je možno 
dohledat buď na facebookové stránce 
Úterky u Terky nebo na farních strán-
kách terezicka.cz v sekci Nahrávky.

TÁBORY, CHALOUPKY
Salesiánské chaloupky mají své 
typické rysy. Především se vyznačují 
rodinnou atmosférou, děti se na nich 
cítí jako doma. K tomu přispívá i fakt, 
že dětí je na každé chaloupce méně 
než na normálním táboře. Většinou 
min. 10 – max. 40 účastníků a ně-
kolik vedoucích. Jedním z hlavních 
atributů je i výchova ke křesťanským 

Programy křesťanské výchovy
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hodnotám. Salesiánské chaloupky 
jsou otevřené úplně všem dětem bez 
jakýchkoliv rozdílů a jsou pořádány 
s rozličným zaměřením, pro různé 
věkové skupiny dětí. Děti mají mož-
nost 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 tábo-
ry realizované přímo v Salesiánském 
středisku mládeže v Praze-Kobylisích.
 
SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI
Salesiánské středisko mládeže ve 
spolupráci se Salesiánskými kluby 
mládeže spoluorganizovalo víkendo-
vá setkání dvouletého vzdělávacího 
kurzu (tzn. každý rok 4 víkendy) se za-
měřením na pedagogiku, psychologii 
a další příbuzné obory potřebné při 
práci s dětmi a mládeží.  V roce 2018 
skončil dvouletý běh “L”, absolvovalo 
jej 6 účastníků. Zároveň byl od září 
zahájen kurz “N” do kterého nastoupi-
lo za Prahu 8 účastníků.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
SEKTORU
Dominik Vachuda zaměstnanec na 
dohodu o pracovní činnosti – koor-
dinátor setkávání s mládeží „Úterky 
u Terky“

Dominik Vachuda – koordinátor 
táborů a chaloupek
17 zaměstnanců na dohodu o pro-
vedení práce
Dominik Vachuda – koordinátor 
kurzu Salesiánští animátoři  
1 zaměstnanec na dohodu o prove-
dení práce
   
ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Jak již bylo v úvodu řečeno, sektor  
Programů křesťanské výchovy je no-
vinka, která se pomalu rodila již delší 
dobu, ale nakonec spatřila světlo svě-
ta v roce 2018. Byl to rok postupného 
seznamování se s pracovním prostře-
dím Salesiánského střediska mládeže, 
rozkoukáváním se, navazováním 
nových kontaktů a vztahů i řady 
milých překvapení (nejen) s mladými. 
Vyvstala ale také řada výzev, které 
nás v dalších letech čekají. Mají však 
(alespoň za mě) jeden jediný cíl – aby 
děti, mladí i dospělí byli ve středisku 
rádi a setkávali se tu s Pánem. Proto 
bych rád poděkoval všem, kteří se 
tohoto dobrodružného hledání cesty 
se mnou účastní – Bohu, salesiánům 
a salesiánkám, úterkovému týmu, 
chaloupkovým a táborovým vedou-
cím i animátorům. A také díky Vám 
všem, co nás jakkoliv podporujete!   

Dominik Vachuda, koordinátor  
Programů křesťanské výchovy

Programy křesťanské výchovy
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Přehled obsazenosti pravidelných aktivit
Klubu Oratoř, Kroužků zájmového vzdělávání,  

Programů křesťanské výchovy
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NÁZEV KROUŽKU

Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019

Stav k 30. 6. 2018 Stav k 31. 10. 2018

Počet 
kroužků

Počet 
účastníků

Počet 
kroužků

Počet 
účastníků

SPORTOVNÍ 

Fotbal 8 134 9 134

Hokejbal 2 24 2 15

Horolezecký 15 139 19 172

Judo 2 26 2 27

Stolní fotbal 1 3 0 0

Stolní tenis 3 20 2 16

Šerm 3 21 2 13

TANEČNÍ 

Moderní tanec 1 7 0 0

Pohyb pro radost 1 4 1 4

Tanečky 2 17 2 15

JAZYKOVÉ 

AJ pro mamky 2 11 2 10

Italština – pokročilí 1 4 1 4

Německý jazyk 2 11 1 6

DRAMATICKÉ A HUDEBNÍ

Flétna 2 9 2 8

Kytara 10 20 6 13

Tvořivá dramatika 3 23 3 19
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Přehled obsazenosti pravidelných aktivit

KREATIVNÍ 

Keramika 4 43 3 27

OSTATNÍ 

Blátotlačky 0 0 1 10

Cvičení při hudbě 1 22 1 17

Cvičení s kočičkou 3 37 3 32

Doučování 2 53 2 56

Fajn partička holek 1 4 0 0

Hrajeme si s hrošíkem 2 23 2 22

Hudebně-pohybová 
dílnička 2 10 0 0

Kybernetický  
a robotický kroužek 1 5 1 6

Malované písničky 0 0 1 7

Malý objevitel 0 0 1 8

Power joga 1 15 1 23

Pravidelné aktivity 
Oratoře 1 90 1 78

Předškolák 1 8 1 8

Přípravka na přijímačky 2 42 2 29

Skotačení 0 0 1 8

Šachy 1 3 0 0

Školička 3 41 0 0

Výuka náboženství 5 65 6 71

Zdravé vaření 1 3 0 0

Zlatá brána 0 0 2 11

CELKEM 88 937 83 869
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Přehled obsazenosti táborů

22

Název tábora Termín tábora  
v roce 2018

Počet  
účastníků

HEC 22. 8.–26. 8.  7

Tábor rodin 1. 7.–8. 7.  30

Don Boskův tajemný kufr 30. 7.–5. 8.  13

Holčičí jízda II. 15. 7.–21. 7.  15

Tajemství vltavských peřejí 23. 7.–28. 7.  16

Ministrantská chaloupka 9. 7.–14. 7.  23

Eldorádo – pevnost Inků 13. 8.–19. 8.  42

Vodácká chaloupka 19. 8.–26. 8.  16

Nad námi si vyprávějí 9. 7.–15. 7.  12

Fotbalová chaloupka 12. 8.–18. 8.  27

Příměstský tábor  
pro nejmenší I. (CPR) 6. 8.–10. 8.  20

Příměstský tábor  
pro nejmenší II. (CPR) 13. 8.–17. 8.  20

Příměstský tábor  
pro nejmenší III. (CPR) 20. 8.–24. 8.  20

Příměstský tábor pro starší I. 6. 8.–10. 8.  40

Příměstský tábor pro starší II. 13. 8.–17. 8.  40

Lyžařský a snowboardový 
tábor s Oratoří 10. 2.–17. 2.  20

Horotábor 30. 7.–5. 8.  16

START – Oratoř pro mladší 30. 6.–7. 7.  16

EXIT – Oratoř pro starší 23. 7.–29. 7.  4

Celkem 397
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Přehled akcí

22 23

Název činnosti Zahájení Ukončení Počet dnů 
konání

Počet 
účastníků

Maxistrantský silvestr 29. 12. 2017 2. 1. 2018 5 14

Silvestrovský HEC! 30. 12. 2017 1. 1. 2018 3 5

Děti s ADHD (seminář 
pro zaměstnance) 15. 1. 2018 15. 1. 2018 1 13

Večer přátel střediska 17. 1. 2018 17. 1. 2018 1 150

Pedagog – vedoucí 
kroužků 26. 1. 2018 4. 2. 2018 6 7

Nedělní 
boulderingové 
odpoledne

28. 1. 2018 28. 1. 2018 1 8

Talk show Jak 
potkávat svět –  
Jiří Suchý

30. 1. 2018 30. 1. 2018 1 190

Talk show Jak 
potkávat svět –
Rottrová

31. 1. 2018 31. 1. 2018 1 340

Talk show Jak 
potkávat svět –
Kubišová

1. 2. 2018 1. 2. 2018 1 300

Animátoři L7 23. 2. 2018 25. 2. 2018 3 6

I. bodovací turnaj –
BRNO (stolní tenis) 23. 2. 2018 25. 2. 2018 3 3

Setkání táborových 
vedoucích 23. 2. 2018 25. 2. 2018 3 25

Florbalový turnaj 
Dona Boska v Lubné 15. 3. 2018 16. 3. 2018 2 34

Benefice PCQ 19. 3. 2018 19. 3. 2018 1 367
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Název činnosti Zahájení Ukončení Počet dnů 
konání

Počet 
účastníků

Ministrantská postní 
obnova 23. 3. 2018 25. 3. 2018 3 20

Horozávody v Plzni 3. 4. 2018 4. 4. 2018 2 2

Hec víkend v Dolní 
Rovni 6. 4. 2018 8. 4. 2018 3 3

Jarní víkendovka  
s Oratoří 6. 4. 2018 8. 4. 2018 3 6

Šermířský víkend 6. 4. 2018 8. 4. 2018 3 7

Jarní výlet Eldorádo 
pro starší děti 13. 4. 2018 15. 4. 2018 3 13

Jarní výlet Eldorádo 
pro mladší děti 14. 4. 2018 15. 4. 2018 2 14

Mezinár. hry PGSI 
Krakow futsall 
MLADŠÍ

28. 4. 2018 3. 5. 2018 6 9

Mezinár. hry PGSI 
Krakow futsall STARŠÍ 28. 4. 2018 3. 5. 2018 6 11

Výlet s Oratoří 28. 4. 2018 28. 4. 2018 1 2

Talk show jak 
potkávat svět – PCQ 2. 5. 2018 2. 5. 2018 1 172

Talk show jak 
potkávat svět –
Vejvoda

3. 5. 2018 3. 5. 2018 1 25

Divadelní expedice 
do Brna 4. 5. 2018 6. 5. 2018 3 8

Turnaj stolního  
tenisu – květen 11. 5. 2018 13. 5. 2018 3 5

Přespávačka v Oratoři 25. 5. 2018 26. 5. 2018 2 9

DSC (Den 
salesiánského centra) 26. 5. 2018 26. 5. 2018 1 500

Akademie 14. 6. 2018 14. 6. 2018 1 397

Přehled akcí
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Název činnosti Zahájení Ukončení Počet dnů 
konání

Počet 
účastníků

Pobyt pro maminky 
CPR 20. 6. 2018 22. 6. 2018 3 21

Lezecká víkendovka 
pro mladší děti 22. 6. 2018 24. 6. 2018 3 4

Slaza 2018 20. 9. 2018 23. 9. 2018 4 10

Brigáda – Siemens 21. 9. 2018 21. 9. 2018 1 8

Válka o Cintru 27. 9. 2018 30. 9. 2018 4 9

Hodnotící setkání 
vedoucích chaloupek 5. 10. 2018 23. 2. 2019 3 24

Lezecká víkendovka 6. 10. 2018 7. 10. 2018 2 15

Benefice – Smyčcové 
kvarteto ČF 16. 10. 2018 16. 10. 2018 1 264

Brigáda MERCK 1. 11. 2018 1. 11. 2018 1 9

Animátoři N – 1 2. 11. 2018 4. 11. 2018 3 8

Podzimní výlet 
Eldorádo – bitva 
u Lepant

2. 11. 2018 4. 11. 2018 3 19

Práce s G-Suite (mail 
atd.) 6. 11. 2018 6. 11. 2018 1 19

1.Florbalový turnaj 
SHM Uhřiněves – ml. 10. 11. 2018 10. 11. 2018 1 12

1. Florbalový turnaj 
SHM Uhříněves – st. 10. 11. 2018 10. 11. 2018 1 12

Přespání na stěně 10. 11. 2018 11. 11. 2018 2 20

Memoriál B. Vavroše  
– stolní tenis Ostrava 23. 11. 2018 25. 11. 2018 3 3

PRAŽSKÝ OPIČÁK 4. 12. 2018 4. 12. 2018 1 10

2.Florbalový turnaj 
SHM Uhříněves – st. 8. 12. 2018 8. 12. 2018 1 14

Přehled akcí
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Název činnosti Zahájení Ukončení Počet dnů 
konání

Počet 
účastníků

2.Florbalový turnaj 
SHM Uhřiněves – ml. 8. 12. 2018 8. 12. 2018 1 17

Ministrantská 
adventní duchovní 
obnova

14. 12. 2018 16. 12. 2018 3 13

Vrtule plná fotbálku 14. 12. 2018 16. 12. 2018 3 10

Závody nezávody 14. 12. 2018 14. 12. 2018 1 22

Maskův memoriál 15. 12. 2018 15. 12. 2018 1 80

Bisstro-Maxi Silvestr 28. 12. 2018 1. 1. 2019 5 14

Celkem   128 3 302

Přehled akcí
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Centrum pro rodinu

PŘEDSTAVENÍ SEKTORU
Cílem projektu je vytváření bezpečného prostoru pro rodiny, které mohou 
v salesiánském centru trávit svůj volný čas. Zároveň poskytujeme poraden-
ství 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, prožíva-
jící různé problémy, které je nutné řešit s pomocí kurátorů a dalších návaz-
ných 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 specifik. Projekt je výjimečný ve svém 
širokém záběru na cílovou skupinu s rozsáhlou nabídkou typů služeb, které 
pro rodiny realizujeme.

2626 27
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ČINNOST V ROCE 2018
V roce 2018 jsme pokračovali v osvěd-
čené formě realizace projektu, který 
zahrnuje 4 základní služby pro rodiny:
1) Poradenský servis
a) Pedagogické poradenství – porad-
ce ve výchově řeší vývojové a výchov-
né problémy
b) Sociální pracovník poskytuje pora-
denství rodinám v sociální oblasti
2) Síťování služeb – sociální pra-
covník – zprostředkovává rodinám 
návazné služby
3) Skupinové aktivity – semináře 
a kurzy pro rodiče s prorodinnými 
tématy – externí lektoři, externí školící 
organizace, koordinuje sociální pra-
covník.
4) Krátkodobé hlídání dětí – peda-
gog, asistentky pedagoga, které se 
střídají, zajišťují hlídání dětí.

Nad rámec těchto aktivit jsme od září 
2018 navíc rozšířili naši nabídku s cí-
lem podpořit další skupiny, které patří 
v rámci rodin k nejohroženějším:
1) Svépomocná skupina pro bez- 
dětné páry “Když dítě nepřichází”. 
V rámci této skupiny se páry pravidel-
ně setkávají za spoluúčasti odborníků, 
kteří mají k tématu neplodnosti co 
říci. Na podzim 2018 proběhla celkem 
čtyři setkání skupiny a dva semináře 
s tématy “Asistovaná reprodukce” 
a “Adopce”.

2) Tréninkové programy pro ma-
minky s kojenci “MA-MI”. Obsahem 
jsou témata z oblasti mateřství a péče 
o dítě. 
3) Program pro seniory s vnoučaty. 
Cílem aktivity je podpora mezigene-
račních vztahů a posílení kompetencí 
u prarodičů, kteří pečují o vnoučata.

Zrealizovali jsme řadu seminářů a kur-
zů pro rodiče s aktuálními prorodin-
nými tématy.

Proběhl večerní šestidílný kurz určený 
partnerům a rodičům. V rámci tohoto 
cyklu si účastníci osvojili dovednosti 
potřebné ke zlepšení vzájemných 
vztahů a celkové situace v rodině.  
Jednotlivá témata cyklu byla „Proč 
jsou šťastné páry šťastné”, „Jak vést 
děti k zodpovědnosti“, „Jak zvládat 
vztek u dětí“, „Děti on-line“, „Důvěra, 
klam a intimita ve vztahu“ a „Každý je 
na něco chytrý aneb Jak rozpoznávat 
a podporovat nadání u dítěte“. Kromě 
tohoto kurzu proběhl také večerní 
sedmidílný kurz Efektivního rodičov-
ství.  Dále jsme rodičům již tradičně 
nabídli pravidelné vzdělávací semi-
náře (dopolední i večerní) z oblasti 
rodinných témat a šestidílný dopole-
dní kurz s názvem “Uvolněné rodi-
čovství”. Další témata seminářů byla:  
„Separační úzkost“, „Prvorozené dítě“, 
„Když mateřství bolí“, „Nesnažme se 
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ve výchově o dokonalost“, „Proč a jak 
vychováváme své děti“, „Děti s ADHD“, 
„Jak zvládnout pubertu“,  „Umíme se 
domluvit?” či „Sourozenecké konstela-
ce“.  Uvedené programy měly poměr-
ně vysokou návštěvnost – každé akce 
se v průměru zúčastnilo 15–20 rodičů. 
Již tradičně u nás proběhl Zdravotnic-
ký kurz pro děti a rodiče.

Konzultační činnost byla nabízena 
rodinám v tíživé životní situaci, které 
se k nám dostali buď jako návštěvníci 
našich aktivit nebo na doporučení 
sociálního odboru MČ Praha 8. Pra-
covali jsme na síťování našich služeb, 
abychom využili potenciál, který nám 
nabízejí ostatní instituce působící 
v naší oblasti. Osvědčila se spolupráce 
s Křesťanskou pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v Karlíně, Kolpin-
govým domem, OSPODem a dalšími.

Hlídací koutek jako doprovodnou 
službu k dopoledním vzdělávacím 
seminářům využilo v průběhu roku 
50 dětí, resp. jejich rodičů. V roce 
2019 bychom chtěli pokračovat ve 
všech prorodinných aktivitách s dů-
razem na pomoc mladým rodinám 
a partnerům, kteří se rozhodli rodinu 
založit. Chceme pokračovat i v pod-
poře maminek s kojenci, bezdětných 
párů a seniorů, kteří se starají o svá 
vnoučata. Přínosem projektu, který 

realizujeme již několik let, je přede-
vším všestranná pomoc rodinám 
v různých směrech.
Koordinátor projektu (sociální pracov-
ník) se pravidelně 1 × za 14 dní účast-
nil interních a hodnotících porad,  
1 × měsíčně probíhala intervize a 2 × 
ročně plánování a celkové hodnocení 
projektu. Cíle projektu byly naplněny 
a nenastaly žádné podstatné změny 
v projektu. Kvalitativní hodnocení 
probíhalo dotazníkovou formou mezi 
klientskými rodinami. Kvantitativní 
hodnocení probíhalo na základě 
přihlášek rodičů, kteří se přihlásili na 
různé aktivity v rámci projektu Centra 
pro rodinu.

V roce 2019 plánujeme pokračovat 
v projektu s nabídkou stejných pro-
jektových aktivit jako v roce předchá-
zejícím. Ve své práci se chceme více 
zaměřit na rozvoj programů pro rodi-
če s malými dětmi a uchopení nových 
příležitostí v oblasti podpory rodin.

Centrum pro rodinu
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PRAVIDELNÝ PROVOZ

PONDĚLÍ
9.00–12.00  poradenské aktivity sociálního pracovníka pro klienty  

se specifickými potřebami, síťování služeb
9.00–11.30 MA-MI – program pro maminky s kojenci
9.30–11.30 program pro prarodiče s vnoučaty

ÚTERÝ
9:30–12:30 každé úterý dopoledne semináře pro rodiče s doprovodným 

hlídáním dětí, během školního roku 7 dílný kurz  “Uvolněné  
rodičovství”

9.00–12.00 poradenské aktivity sociálního pracovníka pro klienty  
se specifickými potřebami, síťování služeb

15.00–18.00 pedagogické poradenství poradce ve výchově pro rodiny 
jejichž děti mají výchovné a vývojové problémy

STŘEDA
9.00–12.00 poradenské aktivity sociálního pracovníka pro klienty  

se specifickými potřebami, síťování služeb.

ČTVRTEK
9:00–12:00 poradenské aktivity sociálního pracovníka pro klienty  

se specifickými potřebami, síťování služeb,
18.30–21:00 1. čtvrtek v měsíci – přednášky pro rodiče – lektorují externí  

lektoři, během školního roku – vícedílný kurz pro rodiče 
18.30–21.00 2. čtvrtek v měsíci – svépomocná skupina pro bezdětné páry 

“Když dítě nepřichází”

PÁTEK
9.00–12.00 poradenské aktivity sociálního pracovníka pro klienty se speci-

fickými potřebami, síťování služeb
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY CENTRA PRO RODINU

Název akce Počet účastníků

Svatomartinský průvod 120

Malé předvánoční zastavení 40

Mikulášská 50

Tvoření adventních věnců 60

Rozjaření 50

Rozloučení se školním rokem 80

Celkem účastníků 400

ZHODNOCENÍ SEKTORU
V roce 2018 jsme pokračovali v osvědčené formě realizace projektu. Uvede-
né programy měly poměrně vysokou návštěvnost – každé akce se průměrně 
zúčastnilo 15–20 rodičů. Již tradičně u nás proběhl Zdravotnický kurz pro 
děti a rodiče. Počet podpořených osob: Vzdělávacích seminářů – celkem 41– 
se zúčastnilo 480 rodičů.

Poradce ve výchově realizoval několik desítek intervencí a konzultací, které 
vycházely z konkrétních situací rodin. (89 osob na osobní konzultaci,  
70 poradenských kontaktů přes e-mailovou komunikaci a 10 rodin bylo 
navštíveno přímo v domácím prostředí.)

Hlídací koutek během hlavních aktivit využilo v průběhu roku 60 dětí, resp. 
jejich rodičů.

Přínosem projektu, který realizujeme již několik let, je především všestranná 
pomoc rodinám v různých směrech. V roce 2019 bychom chtěli pokračovat 
ve všech prorodinných aktivitách s důrazem na pomoc mladým rodinám 
a partnerům, kteří se rozhodli rodinu založit.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
PROJEKTU
Mgr. Blanka Malcová – vedoucí 
projektu, sociální pracovník,  
koordinátorka seminářů pro rodiče
10 zaměstnanců na dohodu o pro-
vedení práce 
1 zaměstnanec na dohodu o pra-
covní činnosti
  
ZÁVĚREČNÉ SLOVO
 V uplynulém roce 2018 jsme u nás 
v Centru pro rodinu přišli s několika 
novinkami. Kromě tradičních osvěd-
čených programů jsme otevřeli 
několik nových aktivit určených 
těm, u kterých vnímáme, že patří 
v rámci rodin k nejohroženějším – 
tedy maminkám s kojenci, seniorům 

s vnoučaty a mladým párům boju-
jícím s neplodností. Podle prvních 
ohlasů usuzujeme, že to byl krok 
správným směrem.
Zároveň nás velmi těší stálá přízeň 
rodičů a dětí, kteří se pravidelně 
zúčastňují našich programů. Velkou 
oblibu si v uplynulém roce získaly 
i jednorázové akce, na kterých se 
často sešly široké rodiny. Vnímáme 
to jako velký závazek do budoucna – 
abychom zachovali kvalitu našich 
služeb a zároveň byli otevření pro 
nové potřeby, které doba přináší.

Mgr. Blanka Malcová,
vedoucí projektu Centrum pro rodinu
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Vrtule – nízkoprahový klub  
pro děti a mládež

PŘEDSTAVENÍ SEKTORU
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 slu-
žeb ČAS a ve stejném roce se stal poskytovatelem sociálních služeb, regist-
rovaným MPSV.
Od září 2014 byla služba rozšířena o terénní formu poskytování sociálních 
služeb, v témže roce klub absolvoval druhé úspěšné hodnocení kvality ČAS 
následované třetím hodnocením, v roce 2017.
Posláním Nízkoprahového klubu Vrtule je zlepšit kvalitu života cílové skupi-
ny, dětí a mládeže trávící svůj čas na území Prahy 8, která se ocitla v nepří-
znivé 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, nezá-
jem o druhé, násilí…). Poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, 
a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

3232 33
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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.

 
CÍLOVÁ SKUPINA
Pracujeme s dětmi a mládeží ve 
věku 13 až 22 let, kteří tráví svůj 
čas na území Prahy 8 a jsou ohro-
ženi svým rizikovým chováním 
nebo způsobem života svého 
okolí.

Rizika vnímáme převážně v těchto 
oblastech: 
konfliktní vztahy (ve škole, s vrs-
tevníky, s rodiči), užívání návyko-
vých látek (tabák, alkohol, konop-
né drogy), životní styl související 
s dospíváním (nuda, hledání 
sebe sama, život v partě, sexuální 
život).

PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTU
V roce 2018 probíhaly ve Vrtuli tyto 
činnosti:

 » hlavní činnost
 » jednorázové akce

 
HLAVNÍ ČINNOST
Hlavní činností Vrtule je kontaktní 
sociální práce, která byla poskytová-
na v ambulantní i terénní formě od 
pondělí do čtvrtka.
 
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB VRTULE 
POSKYTUJE TYTO SLUŽBY
V rámci ambulantní formy jsou po-
skytovány tyto činnosti:

Kontaktní práce – slouží k získání 
informací o životě uživatelů služeb, 
mapování jejich prostředí, motivo-
vání uživatelů k pozitivním změnám. 
Zároveň prohlubuje důvěru uživate-
le k službě.

Poradenství – intervence ve pro-
spěch uživatele, stanovení kroků ve-
doucích 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 

Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež
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sourozence, hádky s rodiči, alkoho-
lismus 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 – reflexe ak-
tuálního chování uživatele během 
poskytování služby, či v okolí klubu.

Jednání ve prospěch  
klienta – jednání se třetími osobami 
nebo návaznými institucemi v zájmu 
uživatele. Jedná se o doprovod pří-
padně 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, motivač-
ním 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 vyba-
vení.

JEDNORÁZOVÉ AKCE
V roce 2018 proběhlo 12 preventiv-
ních workshopů, které měly za cíl 
seznámit mladé lidi s tématy, která 
pro ně mohou být přínosná. Jednalo 
se o témata: první pomoc, prevence 
kouření, práva, jak se uplatnit na 
trhu práce… S klienty jsme také 
uskutečnili zážitkový výjezd a něko-
lik tematicky laděných akcí. 

ZHODNOCENÍ PROJEKTU
V roce 2018 využilo naše služby 126 
mladých lidí. Nejčastějšími tématy 
byly vztahy, práce, brigáda, drogy, 
alkohol a trávení volného času.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  
PROJEKTU
Jan Vališ, DiS. – vedoucí klubu
Bc. Jan Vondráček, DiS., Tomáš Pří-
hoda, Bc. Marek Parobok, Domini-
ka Kuchařová, DiS., Alžběta Maty-
sová, DiS. – kontaktní pracovníci
Zuzana Šimková – dobrovolník
6 zaměstnanců na dohodu o prove-
dení práce – lektoři workshopů

35

Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež



VÝ
RO

ČN
Í Z

PR
ÁV

A
 2

01
8

ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Za rok 2018 jsme ve Vrtuli zazname-
nali úbytek klientů. Přesto se objem 
naší práce zvýšil a to zejména větším 
zacílením na individuální práci s mla-
dými lidmi. Za to patří díky hlavně 
kolegům, kteří se nenechali otrávit 
menším množstvím návštěvníků, ale 
využili tuto příležitost pro intenziv-
nější práci s každým mladým člově-
kem, který s naší službou přijde do 
styku. Dalším počinem, který bych 
rád zmínil, bylo mapování rizikových 

3636

Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež

jevů na Praze 8. Zprávu z mapování 
obdrželi díky ÚMČ zástupci škol, 
policie, návazných sociálních slu-
žeb a další. Doufám, že jsme i touto 
činností pomohli zlepšit klima v naší 
městské části. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, 
kteří naši práci podporují, ať už jde 
o donátory, nebo spolupracující 
organizace.

 Jan Vališ, DiS.,
vedoucí projektu Vrtule
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Salesiánské divadlo

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

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  
SEKTORU
Marie Štarmanová – manažer
Karel Klimeš – technik
Mgr. Tomáš Buryška – technik
Ludmila Vondrová – uklízečka
2 zaměstnanci na dohodu o prove-
dení práce – obsluha baru, šatna
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Management Salesiánského  
střediska mládeže

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 
ORGANIZACE: Mgr. Václav Jiráček, 
ředitel
SPRÁVNÍ RADA O. P. S.:  
Mgr. Vojtěch Sivek, předseda;  
Mgr. František Blaha,  
Ing. Josef Kopecký
DOZORČÍ RADA O. P. S.:  
Ing. Mgr. Michal Svoboda, předseda; 
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;
Mgr. Jan Brázda do 19. 8. 2018, 
Andrej Ostrihoň od 1. 9. 2018 – 
vedoucí provozu;  

Mgr. Ivana Svozilová, zaměstnanec 
na dohodu o pracovní činnosti – 
pověřenec pro ochranu osobních 
údajů; 
7 zaměstnanců na dohodu 
o provedení práce – provoz 
a údržba, recepce
PhDr. Alena Halamová;  
Mgr. Markéta Steklá; Mgr. Michal 
Zahradník; PhDr. Jan Šikl, PhD., 
PaedDr. Václav Schmidt – supervize

Osobní náklady pro statutárního 
zástupce střediska činily 535 tisíc Kč.

Náklady na odměnu správní 
a dozorčí rady v roce 2018  
činily 0 Kč.
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Přehled dotací, příspěvků a darů

Přehled obdržených provozních dotací za období  
od 1. 1. do 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

MPSV – NZDM Vrtule, Centrum pro rodinu 1983 

MŠMT – volnočasové aktivity 5518 

MŠMT šablony pro rok 2018 304

MHMP – NZDM Vrtule, volnočasové aktivity, Centrum 
pro rodinu, Oratoř 1146 

UMČ Praha 8 – Oratoř, sportovní kroužky, NZDM Vrtule 577 

Celkem 9528 

Přehled obdržených jiných příspěvků za období  
od 1. 1. do 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

UMČ Praha 8 – terénní služby 476 

Celkem 476 

Přehled obdržených dotací s časovým rozlišením za období  
od 1. 1. do 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

MŠMT šablony pro roky 2019 a 2020 1106 

Celkem 1106 

Přehled obdržených darů za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Drobní dárci 296

Veřejná sbírka provozní 92

Celkem 388 

Přehled obdržených darů do fondu na rekonstrukci vstupu provincie 
za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

Veřejná sbírka do fondu na rekonstrukci vstupu 
provincie 1960

Celkem 1960 
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Provoz a řízení organizace
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Výrok auditora
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Poděkování

Děkujeme za materiální, lidskou a duchovní podporu zejména těmto  
partnerům.
 
 » Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
 » Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
 » Magistrát hlavního města Prahy;
 » Úřad městské části Prahy 8;
 » Elektroline, a.s.; Jarnette Réclame spol. s.r.o.; Akademické reprografické cen-

trum; Arcibiskupství pražské; Římskokatolická farnost sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše; K-S-B; Alimpex Food, a.s., Potravinová banka Praha, a.s.; Organizační 
kancelář Praha; Ráj deskovek; Barclays; Racionální výživa Jiřka, bezlepková 
pekárna Mlska, galerie Aniretak, Přírodní škola, Siemens, Merck a mnoha 
dalším individuálním dárcům. 

 

 
Tým Salesiánského střediska
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