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Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Slovo na úvod

Historie SHM Klub Praha Kobylisy:

Milí přátelé,

Naše organizace byla založena 11. 11. 1998.
Zpočátku se náš klub specializoval pouze na prázdninové
aktivity – chaloupky.
Od roku 2003 jsme postupně rozšiřovali naši nabídku.
V současné době nabízíme pravidelné, nepravidelné nízkoprahové volnočasové aktivity celoročně.
1. Pravidelné volnočasové aktivity pro děti, mládež a
rodiče máme rozděleny do těchto kategorií: –
předškolní děti( 0 – 6 let), mladší školní věk (1-5 třída),
starší školní věk (6-9 třída), mládež a rodiče (Klub U
Svišťů, Kavárna u Svišťů, kroužky různého
zaměření…..)
2. Nepravidelné - nízkoprahové volnočasové aktivity –
setkávání rodičů na mateřské nebo rodičovské
dovolené, výtvarné semináře, jednodenní výlety,
víkendovky pro mladé, dětský den, karneval, besídky,
besedy, přednášky a další. Všechny tyto aktivity jsou
určeny pro celou rodinu.
3. Prázdninové aktivity – chaloupky s různým zaměřením
(sportovní, putovní, výtvarné atd.). Chaloupky jsou pro
různé věkové skupiny. Ročně uspořádáme cca 10
chaloupek.
4. Vzdělávací programy pro děti – doučování, které je
pořádáno ve spolupráci s kurátory Prahy 8. Vzdělávací
programy pro rodiče – jazykové kurzy.

rok 2010 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se
známými osobnostmi z kulturního a politického světa.
Pořádali jsme řadu akcí za podpory Městské části Prahy 8.
Soutěžní přehlídku „To je Hlína“podpořil senátor Karel
Schwarzenberg a senátor Jaromír Štětina. Zrekonstruovali
jsme klubovnu U Svišťů. Díky přítomnosti sestry Lenky
Vaculové máme úžasnou, a dětmi vyhledávanou školičku.
Poradce ve výchově – to je náš nový počin.
I v letošním roce jsme se snažili naplňovat naše poslání,
kterým je vychovávat, vzdělávat a podporovat děti, mládež a
rodiny ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva.
Vytvářet jim bezpečný prostor pro všestranný rozvoj jejich
osobnosti.
V letošním roce jsme nabídli celkem 70 pravidelných a
jednorázových aktivit pro děti a mládež 1-18 let a rodiče.
Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech.
Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není
lhostejná pomoc bližnímu.

V nadcházejících létech plánujeme i nadále pokračovat
v prorodinných aktivitách. A podporovat mladé lidi na cestě do
života.

Naše cílové skupiny:
1. Předškolní děti 0-6 let.
2. Školní děti a mládež 6 – 18 let.
3. Rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a
pracující.
Pravidelné volnočasové aktivity:
V roce 2010 jsme opět mohli dětem a mládeži nabídnout
pestrou škálu zájmové činnosti. Děti, bez ohledu na jejich míru
talentu či dispozic, mohly trávit volný čas v různých oblastech
volnočasových aktivit:
- sportovní
- dramatické
- výtvarné
- hudební
- jazykové
- volnočasové
v těchto kroužcích:
- fotbal, stolní tenis, historický šerm, judo a sebeobrana
- tanec, divadlo
- keramika, výtvarka, šikovné ruce
- flétna, kytara
- anglický a německý jazyk
- železniční modeláři, deskové hry.
Nově jsme v roce 2010 nabídli dětem frisbee a pěvecký sbor.
Volnočasové aktivity děti navštěvují ve čtyřech klubovnách,
které jsou přizpůsobeny daným činnostem, v tělocvičně a
venku na hřišti.

V roce 2010 bylo odučeno 61 hodin, 40ti lektory (z řad
dobrovolníků, spolupracovníků, zaměstnanců).
V tomto roce navštěvovalo naše aktivity cca 450 dětí.
Děti mohly své nově nabyté zkušenosti předvést svým
rodičům, prarodičů, tetám a strýcům na vystoupení kroužků
v Salesiánském divadle. V listopadu na „Předadventním
vystoupení“, a na konci školního roku v červnu při
„Závěrečném vystoupení“.
Spolupráce s Městskou částí Praha 8
Již druhým rokem spolupracujeme s kurátory Městské části
Prahy 8. Podle domluvy probíhá doučování dětí, které mají
prospěchové a sociální problémy. Pravidelné doučování
proběhlo v těchto výukových předmětech: matematika, fyzika,
český a anglický jazyk. Doučovat docházejí studenti s vyšší
odborné školy JABOK.
Těmto dětem jsme nabídli i nepravidelné jednorázové aktivity:
malování triček, výroba postav ze sklenic, výroba z lékařských
špachtlí a Kurz I.pomoci. Jako zpětná vazba nám je
vysvědčení bez dostatečných a nedostatečných.
Chaloupky a víkendové akce
Během jarních, letních prázdnin a volných víkendů jsme
nabídli dětem a mládeži výjezdy mimo Prahu. Mohli si
vyzkoušet samostatně fungovat bez dohledu a pomoci rodičů
ve skupině stejně starých kamarádů.
Nabídka těchto aktivit je převážně pro děti a mládež, která
k nám pravidelně během školního roku dochází do různých
volnočasových aktivit. Samozřejmě se těchto aktivit
zúčastňovaly i děti, které k nám pravidelně nedochází.

Prázdninové chaloupky jsou krátké tábory, které trvají týden,
max. 14 dní. Většina jich je zaměřena sportovně, ale máme i
taneční, výtvarné a jazykové tábory. Každý tábor má svou
táborovou hru, při které děti plní různé úkoly, buď samostatně
nebo ve skupině, do které byly zařazeny. Na konci tábora, po
zhodnocení, obdrží náležité odměny a ocenění.
V roce 2010 proběhlo pod hlavičkou SHM Kobylisy 11 táborů,
které proběhly po celé České republice, ale i v zahraničí.
Tento rok to bylo Německo – zaměřeno na turistiku a
poznávání.
Chaloupek se v tomto roce zúčastnilo cca 200 dětí a mladých
lidí, kteří asistovali vedoucím chaloupek.
Víkendové akce jsou zaměřeny pro děti, které nemají možnost
vyjet s rodiči mimo Prahu a rádi by poznali nové kamarády.
V tomto roce proběhlo 9 víkendových akcí.
Jednorázové nepravidelné volnočasové aktivity
Během školního roku jsme nabídli pro rodiče a děti a mládež
jednorázové víkendové aktivity. V tělocvičně proběhl Karneval,
v celém areálu domu pak Kurz I.pomoci, Dětský den v rámci
Dne Salesiánského centra, Den otevřených dveří ve všech
našich klubovnách.
Několik desítek rodin navštívilo tyto výtvarné semináře:
- Malování na hedvábí
- Malování triček
- Postavy ze sklenic
- Výroba cedulek z lékařských špachtlí
- Mozaikování, Výroba adventních věnců
- Výroba vánočních přáníček

-

Výroba Mikulášů.

Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu je rozděleno do dvou hlavních aktivit –
Školička a Klub maminek.
Školička U Svišťů – hlídací koutek je určen pro děti od 3 let do
předškolního věku. Byla otevřena 4x týdně:
- pondělí (hudební a pohybová výchova)
- úterý (jazyková cvičení, říkadla)
- středa (cvičení a pohybové aktivity v tělocvičně)
- čtvrtek (výtvarná činnost zaměřená na rozvoj jemné
motoriky)
a to vždy od 8.30 do 12.30h.
Děti zde s lektorkami hrály kolektivní hry, učí se básničky,
písničky a říkadla, tvořily různá výtvarná dílka. Také si mohly v
tělocvičně zacvičit s míči, s obručemi, na stupíncích, na
koberci, lavičce i na žíněnce a zahrát si různé hry, zaměřené
na rozvoj motorických dovedností.
Děti se ve školičce učily trávit volný čas bez maminek ve
společnosti svých vrstevníků a najít si své místo v dětském
kolektivu.
Zatímco maminky mohly navštěvovat bohatý doprovodný
program.
Klub maminek je určen pro maminky s dětmi, které mají chuť
přijít do dámské společnosti, u kafe a čaji si popovídat o
radostech, ale i starostech svých malých nebo větších
ratolestí. Klub maminek proběhl 1x týdně, v pátek od 9.00 do
11.30h.

Maminkám jsme nabídli v tomto roce možnost výtvarného
tvoření, které bylo většinou zaměřeno na roční období a
svátky, které jsme během roku slavili.
Jedenkrát do měsíce proběhla přednáška odborníka na téma,
které mohly maminky na začátku roku ovlivnit svým zájmem,
např. Bezpečnost dětí a rodičů, Jak správně pečovat o své
vlasy, Kardiopulmunální resuscitace, Zdravá výživa apod. Po
dobu přednášek si děti zatím mohou hrát ve vybavené herně.
Pro maminky a jejich děti proběhly i výlety: do Toulovcova
dvora, farmy v PL Bohnice, Výprava za podzimními plody,
Hledání velikonočního vajíčka, Slavnost světel-průvod
s lampiony a další.
Poradce ve výchově
Je nová služba, kterou jsme začali poskytovat pro rodiče, ale i
pro děti a mládež v krizi. Velmi se nám osvědčila při práci
s dětmi a pomohli jsme několika rodinám. (např.
diagnostikovat a umístit do speciální školky dítě apod.)
Volnočasové aktivity pro dospělé
Naše organizace je zaměřena na nabídku volnočasových
aktivit pro děti a mládež, ale během uplynulých let jsme
přistoupili na základě poptávky z řad rodičů dětí, které naše
kroužky navštěvují, udělat i několik aktivit pro dospělé.
Pro dospělé ve večerních hodinách probíhá:
výuka anglického a německého jazyka, stolní tenis, cvičení
pro ženy, výtvarné semináře.

Výsledovka
Náklady
501
502
511
512
518
521
524
538
546
549
551
582
Výnosy
602
644
682
684
691

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištìní
Ostatní danì a poplatky
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného maj.
Poskytnuté členské příspěvky
Celkem náklady

431245,7
126230
27852
63873
323115
700969
110907
952
75116,6
6012
10339,09
100
1876711,39

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Celkem výnosy

793777
64,52
164243,7
27300
896104
1881489,22

ZISK (-ztráta)

4777,83

Rozvaha

Účet
Aktiva

Počáteční
stav

Název
Samostatné movité věci a soubory m.věcí
Oprávky k samos.movitým věcem a
souborům
Pokladna
Účty v bankách
Odběratelé
Náklady příštích období
Celkem

Konečný
stav

73774,1

0

-54101,01
168821
440046,11
0
1485
630025,2

0
51768
574362,03
0
0
626130,03

1153
0
659
0
202537,19

2473
0
0
0
193203,19

66642,5
359033,51
0
630025,2

0
425676,01
4777,83
626130,03

0

0

Pasiva
Dodavatelé
Zúčt.s instit. soc.zabezp. a veřejného zdrav.
Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let
Účet výsledku hospodaření
Celkem
Rozdíl

Děkujeme všem podporovatelům za finanční pomoc pro naši
činnost. Vážíme si podpory níže uvedených a ujišťujeme, že
s finančním příspěvkem naložíme tak, abychom dětem, které
naši organizaci navštěvují, poskytli ideální místo pro trávení
volného času.
Zvláště děkujeme
Podporovatelé:
Salesiáni Dona Bosca
Farnost sv. Terezie
Sadba o.s.
MŠMT
MPSV
MK
MHMP
Městská část Prahy 8
Městská část Dolní Chabry
Soukromé osoby:
Mons. Karel Herbst
Pavel Anděl
Jan Mrázek
Andrea Slováková
Marie Štarmanová
Pan Vrba
Pan Hloucha
Rodina Mikotova
Rodina Lisákova
Rodina Zobalova
Rodina Petržílkova
Firmy:
Facson
Elektroline
Portál

