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ÚDAJE O ORGANIZACI
Název: Salesiánské středisko
mládeže – středisko volného
času, o.p.s.

Kontaktní údaje

SÍDLO: Kobyliské nám. 640/11,
182 00 Praha 8

E-MAIL: stredisko@sdb.cz

TELEFON: 283 029 111, 731 604 362

WEB: www.strediskokobylisy.cz
IČO: 27084876
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: ym8zfpi
RED-IZO: 691009333
ZAKLADATEL: Salesiánská
provincie Praha, Kobyliské nám.
1000/1, 182 00 Praha 8
PRÁVNÍ FORMA:
Obecně prospěšná společnost
DATUM VZNIKU A ZÁPISU:
3. září 2003

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
27-7436400277/0100
BANKOVNÍ SPOJENÍ POUZE PRO
DARY: 2001198943/2010 (klub
přátel střediska)
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA
REKONSTRUKCI VSTUPNÍCH
PROSTOR: 2701348797/2010
(2020 zrušen)

SPISOVÁ ZNAČKA: O 296 vedená
u Městského soudu v Praze
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé,
dostává se Vám do ruky text výroční zprávy, která na první pohled
změnila svůj vzhled. Rozhodli jsme
se, že Výroční zprávu ponecháme ve
formě prostého textu, tabulek a statistik. Je sestavena tak, aby splňovala
zákonné náležitosti a obsahovala
obraz o činnosti organizace v popisu
a datech. Obrazovou část s fotografiemi a grafikou jsme se rozhodli
vyčlenit do zvláštního dokumentu
nazvaného Kronika roku. Toto rozdělení nám pomůže při přípravě obou
dokumentů a zároveň umožní lépe
zaměřit obsah obou textů podle
předpokládaného okruhu čtenářů.
Co významného nám přinesl rok
2019? Důležité byly změny na
pozicích vedoucích sektorů. Adam
Nedvídek vystřídal ve vedení Oratoře Dušana Vaňka a Hana Gennertová
vede sektor Kroužky po Markétě
Hanákové. Jsem rád, že obě předávky proběhly plynule. Děkuji oběma
odešlým vedoucím za jejich dlouholetou práci.

zázemí střediska. Nízkoprahový klub
Vrtule se rozrostl o nové zázemí Heliport, domek situovaný u hřiště školy
Hovorčovická. V budově Salesiánského centra začala koncem května
rozsáhlá rekonstrukce vstupních
prostor a nástavby na terase, která si
klade za cíl propojit budovu kostela a přilehlých prostor s objektem
využívaným střediskem mládeže
a komunitou salesiánů. Velký dík patří také našim dárcům, kteří stavbu
finančně podpořili.
Vnější změny, jakou jsou například
úpravy budovy, by měly být odrazem změn vnitřních. Snažíme se
o větší propojenost mezi Salesiánským střediskem mládeže a ostatními subjekty působícími v rámci
Salesiánského centra. Poselství
evangelia a styl práce zakladatele
salesiánů Dona Boska by tak měli
mít co nejméně překážek k oslovení
všech, kteří do našich programů
přicházejí.
Václav Jiráček

Další významnou oblastí bylo rozšiřování a zlepšování prostorového
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
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HISTORIE, POSLÁNÍ, CÍLE
Salesiánské středisko mládeže
vychází ve své činnosti z výchovné
zkušenosti italského kněze 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 salesiáni
činnost v roce 1927. Postupně se
zakládaly domy ve Fryštáku, Ostravě,
Praze-Kobylisích, Brně-Žabovřeskách, Pardubicích a na mnoha dalších místech. Vytvářely se chlapecké
ústavy a první oratoře inspirované
oratoří v Itálii. Mnoho salesiánů se
také angažovalo ve skautingu.
2. světová válka a totalitní komunistický režim s sebou přinesly
pro salesiánské 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
6

oprav a přebudovávání. Ve větších
městech se zakládaly salesiánské
domy se salesiánskými středisky
mládeže.
Salesiánské středisko mládeže
v Praze-Kobylisích zahájilo svoji
činnost v roce 1995. Za svoje poslání si středisko zvolilo – 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. 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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
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PROGRAMY SALESIÁNSKÉHO
STŘEDISKA MLÁDEŽE V ROCE 2019
KLUB ORATOŘ – nabízí aktivní trávení volného času pro děti a mládež,
jednorázové akce, výjezdy, chaloupky, turnaje a pomoc při obtížných
situacích ve škole, rodině, vztazích.
KROUŽKY ZÁJMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ – obsahují sportovní,
hudební, keramické, kreativní a dramatické kroužky. Kromě zájmových
kroužků nabízíme i kroužky vzdělávací – doučování školních předmětů
a výuku jazyků. Do volnočasových
aktivit byla od roku 2018 zařazena
i lezecká stěna (původně samostatný
sektor), kde probíhají lezecké kroužky
pro děti a mládež.

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

PROGRAMY KŘESŤANSKÉ
VÝCHOVY – zahrnují tábory, chaloupky, 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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
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Klub Oratoř
Klub Oratoř

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 zdravému osobnostnímau 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
registrací. Účast na Pravidelných
aktivitách Oratoře je podmíněna podepsanou přihláškou a účastnickým
příspěvkem 150 Kč/školní rok.
Přehled činností sektoru
Činnost klubu Oratoř byla v roce
2019 realizována ve dvou tradičních
podobách – v běžném provozu
(v rámci něhož probíhaly jak spontánní neorganizované volnočasové
aktivity, tak i pravidelné aktivity) a na
jednorázových akcích. V roce 2019
jsme pravidelně poskytovali terénní
volnočasové služby na ZŠ U Školské
8

zahrady. Toto rozšíření činností Oratoře bylo umožněno díky působení
sociálního pedagoga hrazeného
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 stovkách 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, uměleckých 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, které aktuálně reagovaly na
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Klub Oratoř
poptávku dětí a mládeže – kreativní
vaření, stavění z Merkuru a výtvarné činnosti (od září stavění z Lega
a fotbalové dovednosti), kde se děti
mohly rozvíjet v jedné konkrétní
činnosti a během roku sledovat svůj
posun ve znalostech a dovednostech.
Každý den jsme se scházeli před pátou hodinou na “Slůvko na palubě,”
kde jsme si s dětmi vyprávěli krátký
příběh s ponaučením, nebo jsme
z různých stran rozebírali jedno z našich „Témat měsíce“, mezi kterými
byla například: Sametová revoluce,
Hudba, Slušné chování, Film a další
Každý den běžného provozu zajišťovali aktivní pedagogickou asistenci
minimálně dva pracovníci a jeden
až dva dobrovolníci. Oratoř také poskytla prostor pro odbornou praxi 15
studentům pedagogických, sociálních a teologických škol.
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
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

pro navázání hlubších vztahů mezi
účastníky navzájem a pracovníky.
Činnost těchto aktivit byla zaměřena
na vytváření pozitivních životních
hodnot dětí a dospívajících.
V roce 2019 proběhlo v Oratoři 16
jednorázových akcí, z toho 5 pobytových – jarní prázdniny na horách,
jarní víkendovka, START – chaloupka
pro mladší, EXIT – chaloupka 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 nastartovat pilotní projekt poskytování
terénních volnočasových a sociálně-pedagogických služeb. Po tříměsíčním mapování byl tento projekt
realizován na Základní škole U Školské zahrady na Praze 8, kam dvojice
pracovníků docházela pravidelně
během volných hodin žáků II. stupně
ZŠ. Projekt se setkal u cílové skupiny
s velmi pozitivním přijetím, a Volné
9

Klub Oratoř
hodiny s Oratoří, která se odehrává
na školním hřišti a školním dvoře, se
týdně aktivně účastní cca 30 dětí.
Zhodnocení roku v sektoru
V roce 2019 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 kromě
zachování stávající činnosti (běžný
provoz každý všední den mimo
prázdniny, 16 jednorázových akcí),
nastartovat pilotní projekt volnočasové terénní práce a aktivně vyhledávat klienty 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 hodnocená a kontrolovaná na týdenních poradách a intervizích, tým pracoval pod pravidelnou
týmovou a případovou supervizí.
10

Zásadní proměnou prošla Oratoř
na přelomu školního roku. Od září
převzal vedení Oratoře z rukou Dušana Vaňka Adam Nedvídek. Zaučení
a předávka probíhala déle než tři
čtvrtě roku, celý proces tak proběhl
velice klidně a bez negativního vlivu
na chod služby.
Personální zajištění projektu
Bc. Dušan Vaněk – vedoucí projektu
(do 31. 8. 2019)
Bc. Adam Nedvídek – vedoucí projektu (od 1. 9. 2019 na DPP)
Bc. Adam Nedvídek (sociální pedagog)
Bc. Dominika Semerádová (do 31.
8. 2019)
Mgr. Jan Pomikálek
Karel Malec, Damián Petr (od 1.
2. 2019) – pedagogičtí pracovníci
a sociálně pedagogičtí asistenti
6 zaměstnanců na dohodu o provedení práce
7 dobrovolníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Kroužky zájmového vzdělávání

Každé oddělení má svého koordinátora, který spolupracuje s vedoucím
sektoru při zajišťování výchovněvzdělávacího procesu v duchu
poslání SaSM.
Výuka v kroužcích probíhá jak individuální, tak skupinovou formou
podle povahy toho kterého kroužku.
Kroužky jsou určené pro děti, mládež
i dospělé. Nejpočetnější věkovou
skupinu tvořily děti školního věku.
Oddělení lezeckých kroužků –
“stěna”
Nabízí lezecké kroužky pro pro děti
od 5 do 18 let zaměřené především
na bouldering. Děti jsou do kroužků
rozděleny podle věku a lezeckých
dovedností. V kroužku se postupně
naučí techniku lezení, základy protahování a aktivaci svalů, zažijí radost
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

ze hry a sounáležitost se skupinou
vrstevníků. Kroužky probíhají od
pondělí do pátku. Na činnost kroužků navazují některé jednorázové
akce: účast na lezeckých závodech
pořádaných naším střediskem i jinými subjekty, výjezdy na jiné lezecké
stěny i do skal. Mimo tyto aktivity
pro účastníky kroužků stěna pořádá
také některé otevřené lezecké akce
pro veřejnost. V roce 2019 fungovalo
v 1. pololetí roku celkem 15 lezeckých kroužků pro děti a 3 kroužky
pro dospělé. Ve 2. pololetí roku
jsme otevřeli 16 lezeckých kroužků
pro děti. Oddělení stěny se s dětmi
v roce 2019 zúčastnilo 10 lezeckých
závodů (z toho 2 z nich i pořádalo),
zorganizovalo 6 výjezdů (některé
i s pobytem), 1 pobytový tábor a 2
otevřené akce pro veřejnost.

Kroužky zájmového vzdělávání

Představení sektoru
V roce 2019 byl sektor Kroužky
zájmového vzdělávání nově uspořádán do čtyř vzájemně spolupracujících oddělení: oddělení lezeckých
kroužků, oddělení venkovních
sportů, oddělení ostatních kroužků a oddělení doučování školních
předmětů.

Oddělení venkovních sportů
Pod toto oddělení spadají kroužky
fotbalu a hokejbalu, s nimi související jednorázové akce (turnaje) a příměstské a pobytové tábory s tímto
sportovním zaměřením. V roce 2019
fungovalo celkem 9 fotbalových
kroužků a 2 hokejbalové, a proběhlo
15 jednorázových akcí a 1 pobytový
tábor.
11

Kroužky zájmového vzdělávání
Na kroužcích učíme děti základům
fotbalových/hokejbalových dovedností tj. znalost pravidel, základní
fotbalové/hokejbalové prvky a klademe důraz na rozvoj motoriky. Vedle sportovních dovedností podporujeme přátelskou atmosféru mezi
dětmi a rozvoj pozitivního ducha
ve skupině. Současně vedeme děti
k osvojení si kompetencí spolupráce,
komunikace, zodpovědnosti a fair
play na hřišti i mimo něj. Jsme si
vědomi jedinečnosti každého dítěte,
proto každý kroužek zabezpečujeme
dostatečným počtem lektorů , což
nám umožňuje věnovat se dětem
i individuálně.
Oddělení ostatních kroužků
Toto oddělení koordinuje činnost
sportovních, hudebních, tvořivých,
jazykových a technicky zaměřených kroužků. Pod jednotlivé
kategorie spadaly v roce 2019 tyto
kroužky:
sportovní – stolní tenis, judo, historický šerm scénický, dřevárenský
šerm, jóga, cvičení při hudbě, Pohyb pro radost, Cvičení s kočičkou,
Hbitý mrňous
hudební – hra na kytaru, hra na
flétnu, Zlatá brána
12

tvořivé – keramika pro děti i dospělé, tanečky pro nejmenší a pro
pokročilejší, tvořivá dramatika,
Blátotlačky (keramika pro rodiče
s dětmi), Malované písničky (výtvarně-hudební kroužek)
jazykové – angličtina pro mírně pokročilé, angličtina pro pokročilé (oba
pro dospělé), němčina pro pokročilé
(pro mládež a dospělé)
technicky zaměřené – kybernetický
a robotický kroužek
speciální –Předškolák (předškolní
výchova), Brebentění s Matýskem
(logopedický kroužek)
Toto oddělení má různorodou
skladbu kroužků, které pracují každý
podle svých specifických cílů činnosti a v souladu s těmi cíli, které
jsou všem aktivitám práce střediska
společné (jako např. rozvoj vloh jednotlivců, podpora rozvoje kvalitních
mezilidských vztahů, seznamování
účastníků aktivit s křesťanskými
hodnotami a pohledem na svět,
atd.) Součástí činnosti některých
kroužků (šerm, tvořivá dramatika,
stolní tenis,...) jsou také jednorázové
výjezdní a pobytové akce, účast na
sportovních turnajích a letní tábory
s daným zaměřením.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Kroužky zájmového vzdělávání
Oddělení doučování školních
předmětů
Zajišťuje doučování, podporu domácí přípravy na vyučování dětí a mládeže a přípravu na přijímací zkoušky
na střední školy. Pracuje jak formou
individuální, tak skupinové práce.
V roce 2019 se doučování účastnilo
celkem 100 dětí – 75 jich docházelo
na individuální doučování, 25 jich
využilo doučování ve dvojici. Celkem
45 dětí se zúčastnilo přípravy na přijímací zkoušky. Činnost oddělení koordinuje sociální pedagog (podporovaný od září 2018 v rámci projektu
Šablony II). Zajišťuje nábor lektorů,
komunikaci s rodiči žáků, se školami
a spolupracujícími organizacemi.
Zmíněný projekt umožnil zaměřit se
více na děti ohrožené školním neúspěchem a to zejména na ty, kteří
jsou sociálně znevýhodněny.
Přehled činnosti sektoru
Konkrétní kroužky a jejich obsazenost je přehledně uvedena v tabulce – Přehled obsazenosti pravidelných aktivit.
Jednorázové akce
Přehled jednorázových akcí, které
jsme uspořádali v návaznosti na
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

činnost zájmových kroužků je uveden v tabulce.
Zhodnocení roku v sektoru
Zásadní změnou v sektoru byla personální výměna na pozici vedoucí
sektoru. Po šesti letech skončila na
této pozici Markéta Hanáková, Lic.,
kterou nahradila Mgr. Hana Gennertová. Při této příležitosti došlo
k rozdělení sektoru na jednotlivá
oddělení a jejich svěření jednotlivým
koordinátorům. Ve druhé polovině
roku docházelo k zapracování nové
vedoucí sektoru a zároveň nastavování kompetencí jednotlivých
rolí (koordinátor/vedoucí sektoru).
K personální obměně došlo také ve
vedení některých kroužků.
Vzhledem k započetí rekonstrukce
v části domu došlo také k mírnému
utlumení činnosti některých kroužků
z prostorových důvodů.
Dva kroužky jsme na podzim 2019
neotevřeli, nebyl o ně dostatečný
zájem ze strany účastníků. Lezecké
kroužky pro dospělé jsme zrušili
z důvodu přijatého rozhodnutí
věnovat se především cílové skupině dětí a mládeže. Dospělí, kteří
lezecké kroužky navštěvovali, mají
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nyní možnost využít lezeckou stěnu
formou pronájmu.
Personální zajištění
Markéta Hanáková, Lic. – vedoucí sektoru kroužky, koordinátorka
oddělení ostatní kroužky
(do 31. 8. 2019)
Mgr. Hana Gennertová – vedoucí
sektoru kroužky, koordinátorka oddělení ostatní kroužky
(od 19. 8. 2019)
Ing. Karolína Jelínková – koordinátorka oddělení lezeckých kroužků
Karel Malec – koordinátor oddělení
hřišťových sportů
Mgr. Blanka Malcová – koordinátorka oddělení doučování školních
předmětů, sociální pedagog
Bc. Denisa Kocvárová – instruktorka lezeckých kroužků
Mgr. Eva Klimánková – lektorka
kroužků pro nejmenší
(do 30. 6. 2019)
Mária Rýparová – recepční
74 zaměstnanců na dohodu o provedení práce
1 zaměstnanec na dohodu o provedení pracovní činnosti (do 8/2019)
11 dobrovolníků – zájmové kroužky
6 dobrovolníků – lektoři doučování
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Cíle poskytovaných programů
»» seznámit účastníky se základními
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
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

orientovat v základních otázkách
náboženství, dovedli vnímat krásu
individuální i společné modlitby,
a dokázali vnímat svět okolo jako
dar,
»» rozvinout etický rozměr účastníka
tak, aby účastníci dovedli rozlišovat mezi dobrým a zlým jednáním,
dovedli přiznat svou chybu a dovedli se zastat druhých.

Programy křesťanské výchovy

Představení sektoru
Programy křesťanské výchovy jsou
relativně novým sektorem v Salesiánském středisku mládeže, který
vznikl v roce 2018. Snahy zkoordinovat různé pastorační aktivity nejen
v rámci SaSM, ale i v celém salesiánském díle v Praze-Kobylisích, nakonec vedly k vytvoření této zastřešující platformy. Jednotícím prvkem,
který spojuje různé nabízené 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.

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. Velký
Úterek probíhal každé první úterý
v měsíci jako setkání celé mládeže,
zbývající úterý měla zavedená společenství vlastní schůzky. Pro ty mladé,
kteří neměli vlastní skupinu, byl
pořádán každé třetí úterý v měsíci
Malý Úterek, kde mohli aktivně trávit
svůj volný čas a byla tu i perspektiva
založení nového společenství. Na
Velké Úterky byli většinou zváni buď
hosté ze Salesiánského centra nebo
externisté-odborníci na dané téma.
Malé Úterky připravovaly členové
úterkového týmu. Záznamy ze setkání s těmito hosty je možno dohledat
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buď na facebookové stránce Úterky
u Terky nebo na farních stránkách
terezicka.cz v sekci Nahrávky.
V tomto roce se podařilo založit
nové společenství Výbuch (Ví Bůh)
pro 14–15tileté, pro které byla realizována letní zážitková akce s cílem
seznámení a stmelení kolektivu. Od
podzimu se také rozběhla příprava
na svátost biřmování pro zájemce
od 16 do 26 let.
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 několik vedoucích. Jedním z hlavních
atributů je i výchova ke křesťanským
hodnotám. Salesiánské chaloupky
jsou otevřené úplně všem dětem bez
jakýchkoliv rozdílů a jsou pořádány
s rozličným zaměřením, pro různé
věkové skupiny dětí. Děti mají možnost se na určitou dobu stát součástí
vrstevnické skupiny, prožít netradiční
dny s určitým zajímavým programem, vytvořit užší přátelské vztahy.
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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.
Salesiánští animátoři
Salesiánské středisko mládeže ve
spolupráci se Salesiánskými kluby
mládeže spoluorganizovalo víkendová setkání dvouletého vzdělávacího kurzu (tzn. každý rok 4 víkendy)
se zaměřením na pedagogiku,
psychologii a další příbuzné obory
potřebné při práci s dětmi a mládeží.
V roce 2019 začal dvouletý běh “N”,
do kterého nastoupilo 8 pražských
účastníků.
Zhodnocení roku v sektoru
V případě Úterků u Terky se podržel
koncept setkávání z minulého roku.
Podařilo se stabilizovat tým a do léta
2019 také skupinu účastníků. Velkých Úterků se účastnilo zpravidla
30–40 účastníků, na podzim školního roku 2019/2020 se počet zvýšil až
na 70 mladých. To je zřejmě dáno jak
vytvořením dvou nových společenství (Výbuch a biřmovanci), tak také
lepší pedagogicko-animátorskou
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
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prací členů úterkového týmu, jimž
se dařilo lépe kontaktovat účastníky
a navazovat s nimi vztah. Zároveň
se také zlepšila komunikace napříč
společenstvími (např. společenství
BISSTRO).
Podařilo se též začít navazovat
spolupráci s tzv. maxistranty, staršími ministranty, kteří spadají do
cílové skupiny Úterků u Terky. Důraz
kladený na již etablovaná společenství a podpora vzniku nových
skupin s jasně definovaným cílem
však ovlivnila Malé Úterky. Těch
se do léta 2019 účastnilo okolo
10 lidí, nepodařilo se však vytvořit
společenství z různých důvodů. Od
podzimních měsíců počet účastníků poklesl, takže se úterkový tým
v prosinci rozhodl, že tyto aktivity
ukončí. Klesající počet byl zřejmě
dán tím, že členové cílové skupiny
nalezli své místo v nových společenstvích, příp. byly pro ně Malé
Úterky “přestupní stanicí”. Přesto
do dalších let zůstává výzvou pro
úterkový tým, jak podchytit ty nové
mladé, kteří přicházejí na Úterky
u Terky a nikoho neznají.
Jako úspěšné se též zdá vtažení
účastníků do organizace Úterků.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Jednak skrze zpětnou vazbu, tak
i výběrem témat Velkých Úterků na
další školní rok. Podle zjištěných
informací pak byly upraveny určité
dílčí části konaných setkání.
Projekt vytváření nových společenství se zdá zatím úspěšný. Výbuch
pro mladé od 14 do 15 let získal velkou podporu ze stran rodičů. Letní
akce se zúčastnilo 19 mladých, od
září stoupl jejich počet na 25. Tato
skupina se schází pravidelně jak na
Velkých Útercích, tak i na vlastních
schůzkách. Pro toto společenství se
uskutečnily následně jedna víkendová akce a silvestrovský výjezd.
Jako cenná se jeví ta zkušenost, že
tito mladí jsou otevření k vlastnímu
osobnostnímu růstu a rozvoji v roli
animátora. Příprava na biřmování též
zaznamenala úspěch, neboť se do
ní přihlásilo 30 mladých. Ti se také
setkávají jak na Velkých Útercích, tak
na vlastních schůzkách.
Co se týče chaloupek, tento rok byl
zaměřen na zjišťování potřeb tohoto
oddělení Programů křesťanské
výchovy. Podařilo se vydefinovat náplň práce koordinátora chaloupek,
zároveň se dá usuzovat ze zpětných
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vazeb a z běžného provozu, že řadoví vedoucí jsou seznámeni s touto
úlohou a v případě otázek a problémů se na koordinátora obrací.
Začalo se pracovat jak na vytváření
týmu, který by pomáhal koordinátorovi s jeho prací a zejm. s přípravou
víkendových akcí pro chaloupkové
vedoucí. Také se začaly více promýšlet systematická formace a vzdělávání táborových asistentů a animátorů.
Čeká nás však ještě kus práce…

k dalším sektorům. To se pak odrazilo i do prohlubujícího se procesu
spolupráce s ostatními části střediska i s dalšími subjekty Salesiánského
centra. Přesto, jak už bylo několikrát
řečeno, v roce 2020 i v následujících
letech před sektorem a jeho pracovníky stojí řada nových výzev. Popsaný rok mě však utvrzuje, že s pomocí
Boží se to podaří. A jestli se něco
nevyvede, ukáže to jen nové cesty,
kam se dále ubírat.

Neb jsou obě oddělení Programů
křesťanské výchovy propojeny
personálně v osobě jednoho vedoucího i cílovými skupinami (tzn.
účastníci Úterků jsou často chaloupkoví vedoucí), zrealizovala se pro
aktivní animátory pouť do rodiště
Dona Boska a do turínské kolébky
salesiánského díla společně s dalšími
salesiánskými středisky z celé České
republiky.

Personální zajištění sektoru
Úterky u Terky: Dominik Vachuda
(DPČ do 31. 8. 2019, PS od 1. 9. 2019)
Tábory a chaloupky:
Dominik Vachuda
7 zaměstnanců na DPP
Salesiánští animátoři:
Dominik Vachuda
2 zaměstnanci na DPP

Celkově tedy vnímám rok 2019 jako
vedoucí sektoru Programů křesťanské výchovy jako úspěšný. Sektor se
definitivně integroval do struktury
Salesiánského střediska mládeže
v Praze-Kobylisích. Role vedoucího se jasně definovala i ve vztahu
18
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Centrum pro rodinu

Činnost v roce 2019
V roce 2019 jsme pokračovali v osvědčené formě realizace
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projektu, který zahrnoval 7 základních služeb pro rodiny:
1)Skupinové aktivity – semináře
a kurzy pro rodiče.
2) Poradenský servis
a) Pedagogické poradenství –
poradce ve výchově řeší vývojové a výchovné problémy.
b) Sociální poradenství – sociální
pracovník poskytuje rodinám
základní sociální poradenství
3) Síťování služeb-sociální pracovník – zprostředkovává rodinám
návazné služby
4) Tréninkový program pro matky
s malými dětmi a novorozeňaty
5) Svépomocná skupina bezdětných párů
6) Program pro seniory s vnoučaty
(do června 2019)
7) Krátkodobé hlídání dětí – pedagog, asistentky pedagoga, které se
střídají, zajišťují hlídání dětí.

Centrum pro rodinu

Představení sektoru
Cílem projektu Centrum pro rodinu
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 soustředíme 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 specifik. Projekt je výjimečný
ve svém širokém záběru na cílovou
skupinu s rozsáhlou nabídkou typů
služeb, které pro rodiny realizujeme.

Semináře
V roce 2019 jsme realizovali řadu
seminářů a kurzů pro rodiče s aktuálními prorodinnými tématy.
Proběhl večerní dvoudílný kurz
„Škola lásky v rodině“, určený partnerům a rodičům. V rámci tohoto
cyklu si účastníci osvojili dovednosti
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potřebné ke zlepšení vzájemných
vztahů a celkové situace v rodině.
Kromě toho proběhl také večerní
sedmidílný kurz Efektivního rodičovství a dopolední šestidílný kurz „Spokojená na mateřské“ s doprovodným
hlídáním dětí.
Dále jsme rodičům již tradičně nabídli pravidelné vzdělávací semináře
(dopolední i večerní) z oblasti rodinných témat:
»» Po rodičovské zpátky do práce
»» Logopedie dětí v kojeneckém,
batolecím a předškolním věku
»» Šikana z pohledu rodiče
»» Hranice ve výchově
»» Proč děti zlobí?
»» Tresty versus přirozené důsledky
»» Nošení dětí v šátku
»» O porodu s dulou
»» Umíme se domluvit?
»» Krize středního věku
»» Mezigenerační vztahy aneb potřebujeme se navzájem?
»» Jak mluvit s dětmi, aby se lépe
učily?
»» O adopci
»» Obtíže a pochybnosti rodičů dětí
z umělého oplodnění
»» Co můžeme dělat, když dítě nepřichází
20

»» Psychologické příčiny neplodnosti
a jejich léčba
»» O pěstounství
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 (do června 2019)
ÚTERÝ
9.30–12.30 každé úterý dopoledne
semináře pro rodiče s doprovodným
hlídáním dětí, během školního roku
6-ti dílný kurz “Spokojená na mateřské”,
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.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
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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 specifickými potřebami, síťování
služeb.
Jednorázové aktivity
Centra pro rodinu
»» Svatomartinský průvod,
250 účastníků
»» Mikulášská, 50 účastníků
»» Tvoření adventních věnců,
100 účastníků
»» Rozjaření, 50 účastníků
»» Rozloučení se školním rokem,
80 účastníků
Zhodnocení roku v sektoru
V roce 2019 jsme pokračovali v osvědčené formě realizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

projektu. Hlavním přínosem projektu, který realizujeme již několik let, je
především všestranná podpora a pomoc rodinám v různých směrech.
Počet podpořených osob: Vzdělávacích seminářů – celkem 41 – se
zúčastnilo 480 rodičů.
Poradce pro rodiny 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).
Svépomocné skupiny pro bezdětné
páry se pravidelně zúčastnilo 10–15
osob.
Hlídací koutek během hlavních aktivit využilo v průběhu roku 60 dětí,
resp. jejich rodičů.
V roce 2020 bychom chtěli pokračovat ve všech prorodinných aktivitách s důrazem na pomoc mladým
rodinám a partnerům, kteří se rozhodli rodinu založit. Od ledna 2020
plánujeme také rozjezd podpůrné
skupiny pro rodiče, která se bude
21

Centrum pro rodinu
pod vedením psychologa pravidelně scházet nad rodinnými a výchovnými tématy
Personální zajištění projektu
Mgr. Blanka Malcová – vedoucí
projektu, sociální pracovník, koordinátorka seminářů pro rodiče
9 zaměstnanců na DPP
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Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež
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.

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.

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.

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

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

V roce 2007 klub úspěšně absolvoval
hodnocení kvality poskytovaných
služeb ČAS a ve stejném roce se stal
poskytovatelem sociálních služeb,
registrovaným MPSV.
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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.
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Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež
oblastech: konfliktní 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 2019 probíhaly ve Vrtuli tyto
činnosti:
»» hlavní činnost
»» jednorázové akce
Hlavní činnost
Hlavní činností Vrtule je kontaktní
sociální práce, která byla poskytována v ambulantní i terénní formě od
pondělí do čtvrtka.
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
24

»»

»»

»»

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 – reflexe
aktuálního 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 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
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež
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.
Jednorázové akce
V roce 2019 proběhlo několik preventivních workshopů, které měly
za cíl seznámit mladé lidi s tématy,
která pro ně mohou být přínosná.
Dále se uskutečnila jedna přespávací
akce, několik akcí zaměřených na
úklid v okolí terénního zázemí v ulici
Katovická a celkem 8 prázdninových
celodenních akcí.
Zhodnocení roku v sektoru
V roce 2019 využilo naše služby 111
mladých lidí. Nejčastějšími tématy
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

byly vztahy, problémy doma, práce,
brigáda, drogy, alkohol a trávení
volného času.
Letos jsme vyzkoušeli několik novinek, z nichž se jako velice vydařené
ukázaly zejména prázdninové celodenní akce. Začali jsme také nově
docházet na hřiště u ZŠ Hovorčovická a navázali dobrou spolupráci se
školou, která by měla v roce 2020
vyústit v otevření zázemí pro naše
terénní pracovníky na pozemku
školy.
V letošním roce došlo také k výraznější obměně týmu, kdy odešli
dva dlouholetí kolegové a také
jsme snížili počet úvazků o 0,5. Přes
tyto změny a úbytek klientů, se
nám podařilo navýšit hodiny přímé práce a rozšířit otevírací dobu
o konzultační hodiny určené pro
individuální poradenství a krizovou
pomoc. V roce 2019 se nám díky
podpoře MHMP podařilo zprovoznit
tréninkové centrum stolního fotbálku, které je unikátní svou velikostí
a zaměřením na práci s mládeží.
Centrum vede peer pracovník, který
dělá workshopy o stolním fotbalu,
jako nástroji seberozvoje. Největšími
25

Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež
úspěchy z letošního roku jsou druhé
a třetí místo z mistrovství světa ve
Španělsku, na české půdě pak několik titulů mistrů republiky.
Personální zajištění projektu
Jan Vališ, DiS. – vedoucí klubu
Bc. Jan Šeřík, DiS., Tomáš Příhoda
(do 30. 4. 2019)
Bc. Marek Parobok, Dominika
Kuchařová, DiS. (do 31. 5. 2019),
Bc. Alžběta Matysová, DiS.,
Mgr. Magdaléna Mezovská (od 1. 7.
2019) – kontaktní pracovníci
Zuzana Šimková – dobrovolník
2 zaměstnanci na dohodu o provedení práce – vedení fotbálkových
tréninků a peer pracovník
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Salesiánské divadlo

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Personální zajištění sektoru
Karel Klimeš – manažer
Jan Lorenc – technik
Pavel Cajthaml – technik
Ludmila Vondrová – uklízečka
2 zaměstnanci na dohodu
o provedení práce

Salesiánské divadlo

Představení sektoru
Do vedlejší činnosti střediska spadá
provoz Salesiánského divadla,
které se pronajímá jiným subjektům
k produkcím, programově zaměřených zejména na děti a mládež. Probíhají zde představení pro základní
a střední školy, školní akademie,
koncerty, produkce amatérských
hudebních, tanečních a divadelních
souborů.
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PŘEHLED AKTIVIT

Přehled obsazenosti pravidelných aktivit
Počet
kroužků *

Počet
účastníků *

Počet
kroužků**

Počet
účastníků**

Fotbal

9

146

9

161

Hokejbal

2

18

2

24

Horolezecký

19

173

16

171

Judo

2

28

2

28

Stolní tenis

2

16

3

20

Šerm

2

14

2

19

Pohyb pro radost

1

3

0

0

Tanečky

2

20

2

7

AJ pro mamky

2

9

2

12

Italština – pokročilí

1

5

0

0

Němčina – pokročilí

0

0

1

7

Flétna

2

7

0

0

Kytara

6

10

4

6

Tvořivá dramatika

3

20

2

13

3

32

3

38

Blátotlačky

1

7

1

11

Brebentění
s Matýskem

0

0

1

8

Cvičení při hudbě

1

17

1

11

Název kroužku
SPORTOVNÍ

TANEČNÍ

JAZYKOVÉ

DRAMATICKÉ A HUDEBNÍ

KREATIVNÍ
Keramika
OSTATNÍ
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Přehled obsazenosti pravidelných aktivit
Cvičení s kočičkou

3

31

3

36

Doučování

2

68

2

68

Fotbálek

0

0

1

2

Hbitý mrňous

0

0

1

13

Hrajeme si
s hrošíkem

2

25

2

27

Kybernetický
a robotický kroužek

1

6

1

6

Malované písničky

1

8

0

0

Malý objevitel

1

8

1

8

Power joga

1

23

1

24

Pravidelné aktivity
Oratoře

1

145

1

154

Předškolák

1

8

1

7

Přípravka na
přijímačky

2

45

1

26

Skotačení

1

8

0

0

Výuka náboženství

21

198

22

198

Zlatá brána

2

14

1

10

CELKEM

97

1112

89

1115

* Školní rok 2018/2019, stav k 30. 6. 2019
** Školní rok 2019/2020, stav k 31. 10. 2019
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Přehled obsazenosti táborů
Termín tábora v roce 2019

Cestování časem

22. 07. 2019

28. 07. 2019

18

Don Boskův sen

22. 07. 2019

28. 07. 2019

16

Eldorádo – Návrat krále

16. 08. 2019

25. 08. 2019

42

Florbalové ministrantské MS

22. 07. 2019

28. 07. 2019

16

Follow

04. 08. 2019

10. 08. 2019

16

Fotbalová chaloupka

11. 08. 2019

17. 08. 2019

28

Holčičí jízda

08. 07. 2019

14. 07. 2019

15

Horotábor

30. 07. 2019

04. 08. 2019

18

Květy Času

07. 07. 2019

13. 07. 2019

12

Lyžařský a snowboardový tábor

16. 02. 2019

23. 02. 2019

13

Příměstský tábor pro starší I.

05. 08. 2019

09. 08. 2019

40

Příměstský tábor pro starší II.

12. 08.2019

16. 08. 2019

40

Rodinky

30. 06. 2019

07. 07. 2019

29

S Bobem a Bobkem na cestách I. –
příměstský tábor pro mladší

05. 08. 2019

09. 08. 2019

21

S Bobem a Bobkem na cestách II. –
příměstský tábor pro mladší

12. 08. 2019

16. 08. 2019

22

START – oratorní tábor
pro mladší děti

29. 06. 2019

06. 07. 2019

14

TaHáK (tvořivá dramatika a jiné…)

05. 08. 2019

10. 08. 2019

19

Vodácká chaloupka

18. 08. 2019

25. 08. 2019

14

CELKEM

30

Počet
účastníků

Název tábora

393
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Přehled jednorázových akcí
Název činnosti

Počet dnů
Počet
konání
účastníků

Zahájení

Ukončení

1. bodovací turnaj SHM
Čechy

09. 11. 2019

09. 11. 2019

1

20

1. bodovací turnaj
Havířov – stolní tenis

01. 03. 2019

03. 03. 2019

3

3

2. bodovací turnaj SHM
Čechy

07. 12. 2019

07. 12. 2019

1

26

3. bodovací turnaj Brno

18. 10. 2019

20.10.2019

3

6

3.Florbalový turnaj SHM
Uhřiněves – mladší

19. 01. 2019

19. 01.2 019

1

18

3.Florbalový turnaj SHM
Uhřiněves – starší

19. 01. 2019

19. 01 .2019

1

16

4 dubnové benefice
s TV NOE

01. 04. 2019

04. 04. 2019

4

518

Adventní duchovní
obnova – Maxistranti

13. 12. 2019

15. 12. 2019

3

6

Adventní duchovní
obnova – Ministranti

14. 02. 2019

14. 02. 2019

1

12

Akademie

06. 06. 2019

06. 06. 2019

1

300

Animátorské putování do
Turína

27. 03. 2019

01. 04. 2019

6

15

Animátoři N – 3

15. 02. 2019

17. 02. 2019

3

7

Animátoři N – 4

17. 05. 2019

19. 05. 2019

3

8

Animátoři N5

10. 10. 2019

13. 10. 2019

4

6

Animátoři N6

29. 11. 2019

01. 12. 2019

4

6

Benefice – Boušková,
Špaček

25. 02. 2019

25. 02. 2019

1

378

Benefice PCQ

23. 04. 2019

23. 04. 2019

1

369

Benefice Špačkův rodinný
Koncert

24. 09. 2019

24. 09. 2019

1

376
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32

Benefice Ambroš Ladies
orchestra

05. 11. 2019

05. 11. 2019

1

222

Bisstro víkend ve Lhotě

22. 11. 2019

24. 11. 2019

3

8

Bisstro-Maxi Silvestr

28. 12. 2018

01. 01. 2019

5

14

Bistro – Krajem Máchy

26. 08. 2019

28. 08. 2019

3

7

Bodovací turnaj ve
st.tenise – Brno

03. 05. 2019

05. 05. 2019

3

5

Boulderingová víkendovka

28. 09. 2019

29. 09. 2019

2

0

Český Boulder Pohár –
Neděle(mladší)

15. 09. 2019

29. 09. 2019

1

11

Český Boulder Pohár –
Sobota (starší)

14. 09. 2019

14. 09. 2019

1

0

Den Salesiánského centra

25. 05. 2019

25. 05. 2019

1

500

Dětský boulderový závod –
01. 12. 2019
Vánoční Pohoda

01. 12. 2019

1

5

Divoká Orlice 2019

03. 05. 2019

05. 05. 2019

3

8

EXIT – vodácká chaloupka

15. 07. 2019

18. 07. 2019

4

6

Exkurze Fryšták – Brno

16. 10. 2019

17. 10. 2019

2

5

Expedice do Písku – tvořivá
26. 04. 2019
dramatika

28. 04. 2019

3

9

Florbalový přebor mladší –
Uhřiněves

16. 03. 2019

16. 03. 2019

1

9

Florbalový přebor starší –
Uhřiněves

16. 03. 2019

16. 03. 2019

1

5

Fotbalový turnaj DSC –
mladší

25. 05. 2019

25. 05. 2019

1

37

Fotbalový turnaj DSC –
starší

25. 05. 2019

25. 05. 2019

1

30

Fotbalový turnaj SHM
v Brně

07. 06. 2019

08. 06. 2019

2

12
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Přehled jednorázových akcí
Hodnotící setkání
chaloupkářů

04. 10. 2019

06. 10. 2019

3

22

Hodnotící setkání
vedoucích chaloupek

05. 10. 2018

23. 02. 2019

3

22

Instruk. kruz lezení na
umělých stěnách

24. 11. 2019

24. 11. 2019

1

3

Instruk. kurz lezení na
umělých stěnách

02. 11. 2019

02. 11. 2019

1

3

Instruk.kurz lezení na
umělách stěnách

03. 11. 2019

03. 11. 2019

1

3

Instruk.kurz lezení na
umělých stěnách

23. 11. 2019

23. 11. 2019

1

3

Instruktoři na Orlici

16. 03. 2019

17. 03. 2019

2

6

Jarní víkendovka Bistra

05. 04. 2019

07. 04. 2019

3

7

Jarní víkendovka s Oratoří

05. 04. 2019

07. 04. 2019

3

9

Jarní výlet Eldorádo –
Vzhůru na palubu

05. 04. 2019

07. 04. 2019

3

32

Kurz pro instruktory
skalního lezení I.

11. 05. 2019

12. 05. 2019

2

6

Kurz pro instuktory
skalního lezení II.

25. 05. 2019

26. 05. 2019

2

6

Lezecká víkendovka pro
mladší

21. 06. 2019

22. 06. 2019

2

9

Maminky ve Zdicích

10. 06. 2019

12. 06. 2019

3

9

Maskův Memoriál

14. 12. 2019

14. 12. 2019

1

49

Maskův Memoriál

15. 12. 2019

15. 12. 2019

1

18

Memoriál B. Vavroše –
Ostrava

22. 11. 2019

24. 11. 2019

3

3

Mosty přes Jarugu 2019

27. 09. 2019

29. 09. 2019

3

13

Nedělní boulderingové
odpoledne

13. 01. 2019

13. 01. 2019

1

14
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34

Nedělní lezecké
odpoledne

20. 01. 2019

20. 01. 2019

1

9

Nedělní lezecké
odpoledne

07. 04. 2019

07. 04. 2019

1

10

O pohár uhříněveského
starosty

12. 10. 2019

12. 10. 2019

1

19

PGSI Lublaň 2019 – fotbal
– mladší

30. 04. 2019

05. 05. 2019

6

11

PGSI Lublaň 2019 – fotbal
– starší

30. 04. 2019

05. 05. 2019

6

11

Plánování a školení týmu
Oratoře

15. 05. 2019

16. 05. 2019

2

10

Plánování a vzdělávání
trenéři fotbal

26. 04. 2019

28. 04. 2019

3

6

Podzimní výlet Eldorádo

08. 11. 2019

10. 11. 2019

3

24

Pražský opičák –Dětský
boulder závod

03. 12. 2019

03. 12. 2019

1

2

Přespání na stěně

19. 10. 2019

20. 10. 2019

2

14

Přespávačka v Oratoři

06. 12. 2019

07. 12. 2019

2

11

Sametová revoluce
s Oratoří

15. 11. 2019

15. 11. 2019

1

7

Setkání salesiánských
ministrantů

26. 10. 2019

29. 10. 2019

4

2

Slánská Pohoda 4.kolo

30. 11. 2019

30. 11. 2019

1

4

Sobotní boulderingové
odpoledne

16. 03. 2019

16. 03. 2019

1

8

Svatováclavský fotbalový
turnaj – mladší

28. 09. 2019

28. 09. 2019

1

25

Svatováclavský fotbalový
turnaj – starší

28. 09. 2019

28. 09. 2019

1

17

Školení animátorů
Eldorado

30. 11. 2019

01. 12. 2019

3

4
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PŘEHLED AKTIVIT

Přehled jednorázových akcí
Temnější dny – šermířský
víkend

26. 04. 2019

28. 04. 2019

3

6

Turnaj Lubná – florbal,
únor 2019

07. 02. 2019

08. 02. 2019

2

24

Turnaj o putovní pohár bl.
Frassatiho

20. 09. 2019

21. 09. 2019

2

10

Turnaj v přehazované
v rámci DSC

25. 05. 2019

25. 05. 2019

1

9

Únorový víkend pro
chaloupkové vedoucí

08. 02. 2019

10. 02. 2019

3

29

Urban Boulder Race

06. 10. 2019

06. 10. 2019

1

2

Válka o Aiakos

07. 12. 2019

07. 12. 2019

1

1

Velikonoční florbalový
turnaj – mladší

13. 04. 2019

13. 04. 2019

1

9

Velikonoční florbalový
turnaj – starší

13. 04. 2019

13. 04. 2019

1

12

Víkend pro biřmovance

08. 11. 2019

10. 11. 2019

3

17

Víkendové soustředění –
šermíři

10. 05. 2019

12. 05. 2019

3

5

Víkendový výlet na
horozávody do ČB

08. 03. 2019

10. 03. 2019

3

6

Výbuch – počátek

11. 08. 2019

15. 08. 2019

5

19

Výbušný víkend

01. 11. 2019

03. 11. 2019

3

17

Základy reflexe a řízení –
REMEDIA

11. 03. 2019

13. 03. 2019

1

13

Závody nezávody

13. 12. 2019

13. 12. 2019

1

17

Zimní rodinky

16. 02. 2019

23. 02. 2019

8

29

202

3639

CELKEM
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MANAGEMENT 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; Andrej
Ostrihoň (do 30. 6. 2019), Tomáš Hes (od 16. 9. 2019), Lenka Altmanová (od
1. 9. 2019); Mgr. Ivana Svozilová, pověřenec pro ochranu osobních údajů
(zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti)
6 zaměstnanců na dohodu o provedení práce (provoz a údržba, recepce)
Supervize: PhDr. Alena Halamová; Mgr. Markéta Steklá; Mgr. Michal Zahradník; PhDr. Jan Šikl; PhD. PaedDr. Václav Schmidt; PhDr. Jiří Broža; Mgr. Milan
Stiburek; MgA. Viktor Dočkal.
Osobní náklady pro statutárního zástupce střediska činily 371 tisíc Kč.
Náklady na odměnu správní a dozorčí rady v roce 2019 činily 0 Kč.
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PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ
Přehled obdržených provozních dotací za období
od 1. 1. do 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
MPSV – NZDM Vrtule, Centrum pro rodinu

2 111

MŠMT – volnočasové aktivity

5 951

MŠMT šablony pro rok 2019
MHMP – NZDM Vrtule, volnočasové aktivity, Centrum pro
rodinu, Oratoř, Fotbálkové centrum

766
1 158

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

395
10 381

Přehled obdržených jiných příspěvků za období
od 1. 1. do 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
UMČ Praha 8 – terénní služby

306

UMČ Praha 8 – terénní služby (na zakoupení dřevěného
domku jako zázemí pro terénní službu)

170

CELKEM

476
Přehled obdržených dotací s časovým rozlišením za období
od 1. 1. do 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

MŠMT šablony pro rok 2020

341

CELKEM

341
Přehled obdržených darů za období
od 1. 1. do 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Drobní dárci

247

CELKEM

247

Přehled obdržených darů do fondu na rekonstrukci vstupu provincie
za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Veřejná sbírka do fondu na rekonstrukci vstupu provincie

2 373

CELKEM

2 373
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PROVOZ A ŘÍZENÍ ORGANIZACE

Rozvaha
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PROVOZ A ŘÍZENÍ ORGANIZACE

Výkaz zisků a ztrát
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VÝROK AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
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 centrum; 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, galerie Aniretak, Přírodní škola, Siemens, Merck a mnoha dalším individuálním dárcům.

Tým Salesiánského střediska

Láska nutí srdce,
nikoli násilí nebo moc.
- Don Bosko -

PODPORUJÍ NÁS

Projekt

SOCIÁLNÍ PEADAGOG
je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.

Grafické práce a tisk:
GEPARD International, s.r.o.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

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 | Bankovní spojení: 27-7436400277/0100
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