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Slovo ředitele
Kdosi pronesl moudrou větu, která praví, že člověk
se má vždy nějak rozhodnout, protože dobré rozhodnutí přináší úspěch, špatné rozhodnutí přináší
zkušenost. Jak úspěchy, tak zkušenosti jsou věci,
které lidé k životu potřebují, aby mohli růst.
Jsem rád, že jsme se v uplynulém roce rozhodli pro
významnou změnu.
K činnosti Salesiánského střediska mládeže jsme přibrali také projekty,
které v minulosti realizoval klub SKM. Možná je ještě brzo tuto změnu
hodnotit, ale už teď vidíme, že přinesla mnoho dobrého. Středisko se
díky ní rozrostlo o nové sektory: zájmové kroužky, centrum pro rodinu.
Důležitější ale je, že sjednocení přineslo lepší orientaci v našich programech pro všechny jejich návštěvníky, lepší využití prostor a prostředků,
vzájemné obohacení.
Díky patří především všem kolegům, kteří se na úspěšnosti realizace
tohoto rozhodnutí podíleli. Hlavní poděkování potom náleží bývalému řediteli Michalu Svobodovi, který byl motorem probíhajících změn
a od kterého jsem měl tu čest dobře fungující středisko převzít.
Děkujeme také všem našim příznivcům, sympatizantům, dárcům a podporovatelům. Bez nich by naše práce pro děti, mládež a jejich rodiny
nebyla možná.
Mgr. Václav Jiráček
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Historie, poslání a cíle
Posláním střediska je pomáhat mladým lidem růst a přebírat zodpovědnost
za svůj život.
Cílovou skupinou střediska jsou děti, mladí lidé a jejich rodiny, a to především
ti, kteří jsou sociálně, hmotně či jinak znevýhodněni.
Metodou práce je tzv. salesiánský preventivní systém, který staví na křesťanských hodnotách a využívá současné metody pedagogiky a sociální práce.
Vychází z výchovné zkušenosti italského kněze a pedagoga Dona Boska. Staví
na předpokladu dobrého jádra v každém mladém člověku, pomáhá mu je nalézt a jedinečně rozvinout na pozadí kvalitních mezilidských vztahů.
Zakladatelem střediska je Salesiánská provincie Praha.
Salesiánské středisko mládeže zahájilo svoji činnost v roce 1995. Za dobu mnohaletého působení využilo nabídek a aktivit organizace cca 6000 dětí a mladých
lidí. V roce 2011 obdrželo středisko titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast
práce s dětmi a mládeží.
Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. má samostatnou právní subjektivitu
a vlastní hospodaření. Nabízí všem dětem a mladým bez rozdílu bezpečné zázemí v kruhu svých vrstevníků při volnočasových aktivitách. Ve středisku se
mohou setkávat, komunikovat, zapojovat se do různých akcí, mluvit o svých
problémech s vedoucími, kteří jim poskytují odbornou radu a pomoc v mnoha
životních situacích.
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Činnost Salesiánského střediska probíhala
v roce 2014 v těchto projektech
• Oratoř - aktivity pro děti a mládež, které je motivují ke smysluplnému a hodnotnému trávení volného času.
• Nízkoprahový klub Vrtule - je registrovaná sociální služba, která pomáhá zvýšit kvalitu života cílové skupiny, dětí a mládeže trávící svůj čas na území Prahy
8, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Poskytuje informace, odbornou
pomoc, podporu, a předchází tak sociálnímu vyloučení mladistvých.
Činnost je provozována ambulantní formou a od září 2014 i formou terénní.
• Stěna – nabízí aktivní sportování v kolektivu vrstevníků,
zájem o ochranu přírody, zamýšlení se nad životním stylem, žebříčkem hodnot.
• Divadlo - nabízí svá prkna, která znamenají svět, neziskovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, amatérským divadelním spolkům, tanečním školám
apod.

Změna zakládací listiny
Dne 21. července 2014 byla změněna zakládací listina obecně prospěšné
společnosti Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.
Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
1) Výchovné a vzdělávací činnosti
2) Kulturní a sportovní činnosti
3) Ambulantní a terénní sociální služby
4) Služby duchovenské péče.
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Oratoř – otevřené aktivity pro děti a mládež

výroční zpráva

6

2014

Představení projektu
„Oratoř“ je názvem dlouhodobého projektu, jehož počátky sahají do roku
1995. V této podobě projekt funguje již 20 let. Cílovou skupinou jsou všechny
děti a dospívající ve věku 6 – 20 let. Nejčastěji však nabídku projektu využívá
skupina mladých lidí ve věku 10 – 15 let. Děti a mladí mají k dispozici vnitřní
hernu, půjčovnu sportovních potřeb a venkovní areál, ve kterém se nachází
víceúčelové hřiště, hokejbalové hřiště a skatepark.
Hlavním cílem projektu je nabídnout dětem a mladým lidem smysluplné využití
jejich volného času v prostředí, které je pro ně bezpečné a motivační.

Přehled činností projektu
Projekt Oratoř byl v roce 2014 realizován prostřednictvím dvou druhů činností,
které se uskutečňují v běžném provozu a při jednorázových aktivitách.

Běžný provoz
Probíhal 5 dní v týdnu (po – pá) od 14 do 18 hodin, včetně letních prázdnin.
V této době mohli návštěvníci projektu využívat nabídku prostoru a volnočasových aktivit.
Základní činností běžného provozu byla přítomnost dvou až tří sociálně pedagogických pracovníků a několika dobrovolníků. Ti zajišťovali nejen provoz aktivit, ale motivovali především děti a mladé lidi k aktivnímu způsobu trávení
jejich volného času, realizovali skupinové aktivity, byli připraveni pomoci při
řešení těžkých životních situací dětí a mladých, jako jsou šikana, školní neúspěch, záškoláctví apod. Nabídku běžného provozu využilo za rok 2014 cca 550
dětí a mladých lidí.
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Jednorázové aktivity
Realizací jednorázových aktivit během víkendů a prázdnin jsme zvýšili nabídku
dostupného a smysluplného trávení volného času v době, kdy ho děti a mladí
lidé mají nejvíc. Jednorázové akce byly prostředkem pro navázání hlubších vztahů mezi účastníky navzájem a pracovníky. Činnost těchto aktivit byla zaměřena
na vytváření pozitivních životních hodnot dětí a dospívajících.
V roce 2014 probíhal v Salesiánském středisku mládeže speciální program
„Mosty multikulturalismu pro mládež“, který zajišťovala Oratoř s pomocí
klubu Vrtule.

Mosty multikulturalismu pro mládež
Základní ideou programu, který probíhá v rámci Oratoře ve spolupráci s klubem Vrtule, je vytvoření bezpečného komunikačního prostředí pro děti a mládež bez rozdílu vyznání, barvy pleti, kulturního i rodinného prostředí, v němž
děti vyrůstají; usnadnění začlenění minoritních skupin dětí a mládeže do většinové společnosti; zvýšení informovanosti dětí a mladých z majoritní populace
o problematice multikulturalismu a jednotlivých etnických skupinách žijících
na našem území; zvýšení kompetence pracovníků a dobrovolníků v přímé práci
s dětmi a mládeží.
V rámci tohoto programu probíhaly aktivity zaměřené na otázky multikulturalismu.
Během setkání se děti a mladí seznamovali se zvyky, tradicemi
a zajímavostmi jednotlivých národnostních a etnických menšin.
Formou přednášek, workshopů a diskusí byli děti a mladí lidé informováni
o jednotlivých menšinách.
Setkání byla zaměřena na nejsilnější menšiny žijící v České republice - Vietnamci, Romové, Rusové, Ukrajinci, Slováci, Poláci, Němci.
Průměrně se každého setkání účastnilo 20 zájemců.
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Zhodnocení projektu Oratoř
V roce 2014 byla Oratoř otevřena pro běžný provoz 240 dní, což znamená, že
byl běžný provoz zachován i v době pořádání výjezdových akcí o jarních a podzimních prázdninách i během dvou letních chaloupek. Možné to bylo i díky
velkému počtu dobrovolníků. Denní návštěvnost Oratoře se pohybovala průměrně kolem 22 dětí a mladých lidí.
Uskutečnili jsme celkem 18 jednorázových akcí, kterých se účastnilo celkem cca
400 dětí + příměstský tábor (40 dětí v každém dni konání tábora). Do přípravy
některých jednorázových akcí se zapojili i starší klienti, kteří tak mohli předat
své zkušenosti mladším a zároveň sami získali zajímavou zkušenost při přípravě
programu pro druhé.
Díky sponzorům a dárcům jsme mohli za rok 2014 doplnit a rozšířit sortiment
věcí v půjčovně sportovních potřeb a také uspořádat některé jednorázové akce
(například skate závody).
V uplynulém roce také Oratoř pomohla získat praxi téměř dvěma desítkám studentů pedagogických a sociálních oborů vysokých a vyšších odborných škol.
Výraznou pomocí při zajišťování provozu Oratoře byla skupina 12 dobrovolníků, kteří dohromady věnovali dětem v Oratoři více než 1600 hodin svého volného času. Další dobrovolníci pomáhali při přípravě jednorázových akcí.
Stále spolupracujeme se sociálním odborem MČ Praha 8, kurátory a pracovníky
Oddělení sociálně právní ochrany dětí MČ Praha 8, účastníme se setkávání poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Praze 8.
Na pozici vedoucího Oratoře pracoval v roce 2014 Bc. Dušan Vaněk.
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Co řekly děti o Oratoři
„Jsou tu v pohodě lidi, před kterými se nemusím stydět mluvit o čemkoliv.“
Kryštof (13 let)
„Jsem rád, že mě vzali na hory a naučili lyžovat a že tu na mě nejsou lidi protivní.“ Pavel (15 let)
„Můžu se tu scházet s kamarádkami a to je fajn, protože jinak bychom neměly
kam chodit.“ Eliška (11 let)

Personální zajištění projektu
Bc. Dušan Vaněk – vedoucí projektu
Bc. Jakub Vokurka, Mgr. Zdeňka Švédová, Martina Černá, Adam Nedvídek,
Bc. Kateřina Mácová, Eva Šimicová – sociálně pedagogičtí pracovníci
Mgr. Martin Hobza, Mgr. Jan Pomikálek, Patrick Kayser, Michal Malik, Jan Kačer,
Nicole Roubíková, Jan Rozsypálek, Kateřina Lédlová, Dorotka Hurná, Juraj Kalafut, Dominik Matula, Marie Linková – dobrovolníci.
Dagmar Filípková, Martin Štěpnička – úklid
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Finanční zpráva projektu
Celkové neinvestiční náklady za rok 2014 (v tis. Kč)
Celkové náklady projektu
z toho provozní náklady
z toho osobní náklady

1032
694
338

Přehled jednotlivých zdrojů na ﬁnancování projektu v roce 2014 (v tis. Kč)
Celkové výnosy
z toho MPSV (prevence kriminality)
z toho MŠMT
z toho MŠMT – Mosty multikulturalismu
z toho MHMP (volný čas)
z toho Tržby z prodeje služeb
z toho Ostatní výnosy
z toho Dary
z toho NROS
z toho UMČ Praha 8
z toho Nadace ČEZ
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Závěrečné slovo
Od každého z nás společnost něco očekává – ať už pro náš
původ, pro naše vyznání, vzdělání, vzhled… - i od dětí, což
pro ně může být náročné a matoucí – v jaké skupině mají
zastávat jakou roli?
Oratoř je místem, kde děti těmito očekáváními vázáni nejsou a mohou být samy sebou. Obávaný sígr tu může pomáhat ostatním a ministrant tu může trošku zlobit; třídní premiant se tu může
vyblbnout a repetent hrát vědomostní hry. Věřím, že i díky tomu, že tu jsou
děti samy sebou a samy si určují náplň svého volného času, se Oratoř těší tak
velké přízni, jak je znát z výše uvedených čísel. Samozřejmě je to i díky nadšené a profesionální práci všech zaměstnanců i dobrovolníků, zrovna tak na tom
mají zásluhu všichni ti, kdo nám v Oratoři s něčím pomohli, něco darovali, či se
za Oratoř modlili. Všem těmto lidem děkuji za jejich podporu!
Dušan Vaněk, vedoucí projektu Oratoř
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Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež

výroční zpráva

14

2014

Představení projektu
Klub Vrtule je nedílnou součástí nabídky Salesiánského střediska mládeže.
Od roku 2003, kdy byl transformován na klub nízkoprahový, pracovníci klubu
systematicky rozvíjejí především rovinu sociálních služeb.
V roce 2004 se Vrtule stala členem České asociace streetwork (ČAS), oborové
organizace zastřešující nízkoprahová zařízení.
V roce 2007 klub úspěšně absolvoval hodnocení kvality poskytovaných služeb
ČAS a ve stejném roce se stal poskytovatelem sociálních služeb, registrovaným
MPSV.
Od září 2014 jsme rozšířili službu o terénní formu poskytování sociálních služeb.
Posláním Nízkoprahového klubu Vrtule je zlepšit kvalitu života cílové skupiny,
dětí a mládeže trávící svůj čas na území Prahy 8, která se ocitla v nepříznivé
životní situaci. Usilovat o pozitivní změnu v jejich životním způsobu. Umožnit
jim smysluplně a aktivně trávit volný čas a snižovat jejich podíl na nepříznivém
klimatu v části velkoměsta (kriminalita, anonymita, nezájem o druhé, násilí…).
Poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle poskytovaných služeb:
•
•
•
•
•
•
•

Pomoci zvládnout mladým lidem bezpečný přechod do dospělosti.
Vyhledávat a aktivně oslovovat mladé lidi, kteří naše služby potřebují
Vytvořit bezpečné prostředí pro vzájemnou spolupráci.
Podpořit mladé lidi ve zvládání obtížných životních situací.
Snížit dopady rizikového chování mladých na ně samotné i jejich okolí.
Zlepšit a rozvinout kvalitu života mladých lidí
Zlepšit klima v severní části Prahy 8

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.
výroční zpráva
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Rizika vnímáme převážně v těchto 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 2014 probíhaly ve Vrtuli tyto činnosti:
• hlavní činnost
• jednorázové akce (koncerty, diskotéky…)

Hlavní činnost
Hlavní činností Vrtule je kontaktní sociální práce, která byla poskytována do září
v ambulantní formě každý všední den. Od září se ambulantní forma rozšířila
o terénní, která probíhala třikrát v týdnu.

Nízkoprahový klub Vrtule poskytuje tyto služby:
• kontaktní práce
• krizová intervence – práce s akutní i dlouhodobou krizí
• poradenství
• doprovod – do návazných služeb, na úřad…
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).

Zhodnocení projektu
V roce 2014 využilo naše služby 160 mladých lidí. S uživateli služby jsme uskutečnili přes 2500 intervencí. V roce 2014 obdržel vedoucí NZDM Vrtule Jan Vališ
výroční zpráva
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v kategorii osobnost roku výroční cenu – ČASovanou botu. Tuto cenu každý rok
uděluje Česká Asociace Streetwork.
V listopadu 2014 absolvoval nízkoprahový klub Vrtule audit pod Českou asociací streetwork, který prověřil kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Personální zajištění projektu
Na chodu Vrtule se podíleli:
Jan Vališ, DiS. – vedoucí klubu,
Mgr. Markéta Humlová, Bc. Martina Šimonková, DiS.,
Bc. Karolína Brabcová, Mgr. Lucie Šmejdová – kontaktní pracovnice
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., Mgr. Marie Linková, Filip Vodrážka,
Tereza Hejná – dobrovolníci;
Blanka Pávová – úklid.

Finanční zpráva projektu
Celkové neinvestiční náklady za rok 2014 (v tis. Kč)
Celkové náklady projektu
z toho provozní náklady
z toho osobní náklady

1386
508
878

Přehled jednotlivých zdrojů na ﬁnancování projektu v roce 2014 (v tis. Kč)
Celkové výnosy
z toho MPSV
z toho UMČ Praha 8
z toho MŠMT – Mosty multikulturalismu
z toho Tržby z prodeje služeb
z toho Tržby za prodané zboží
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Terénní program
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Představení projektu
Terénní program pro děti a mládež primárně od 13 do 19 let vznikl pod patronací Salesiánského střediska mládeže, o. p. s. a Úřadu městské části Praha 8
v roce 2014 a stal se tak nejmladším sektorem Salesiánského střediska mládeže. Od září 2014 byl terénní program registrován jako sociální služba, činnost
programu byla přetransformována v sociální službu poskytovanou v terénní
formě. V současné době spadá tento program pod činnost Nízkoprahového
klubu Vrtule.
Služby terénního programu mohou využívat všechny děti a mladiství pohybující
se v lokalitách Prahy 8, kteří budou mít o službu zájem.
Pracovníci terénního programu poskytují v rámci svých kompetencí a možností
tyto činnosti:
•
•
•
•
•

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

Vedoucí terénního programu pracovali v roce 2014 pod odbornou supervizí,
výsledky programu byly pravidelně hodnoceny na poradách a na konci roku
podrobovány kritickému pohledu na vícedenním výjezdním zasedání vedoucích pracovníků.

Personální zajištění projektu
Bc. Karolína Brabcová
Mgr. Lucie Šmejdová
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Finanční zpráva projektu
Celkové neinvestiční náklady za rok 2014 (v tis. Kč)
Celkové náklady projektu
z toho provozní náklady
z toho osobní náklady

460
24
436

Přehled jednotlivých zdrojů na ﬁnancování projektu v roce 2014 (v tis. Kč)
Celkové výnosy
z toho Ostatní výnosy (UMČ Praha 8)

výroční zpráva
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Závěrečné slovo
V roce 2014 prošla Vrtule velkou řadou změn. Celý
rok jsme se věnovali kromě přímé práce s klienty také
redeﬁnování a přenastavení služby tak, aby byla více
přístupná a lépe uchopitelná pro naši cílovou skupinu.
Zakončili jsme také roční práci na sloučení Terénu s naším klubem a tak jsme mohli v září rozšířit registraci
o terénní formu. Na nové nastavení služby reagovali
pozitivně především naši klienti. Završením všech změn bylo úspěšné absolvování auditu kvality od České asociace streetwork, který potvrdil, že si
naše služba zachovala dosavadní vysokou úroveň.
Na konci roku se s námi také rozloučila kolegyně Karolína, která byla v minulých letech vedoucí Terénu a v rámci všech letošních změn jedním z hlavních tahounů.
Rád bych také poděkoval všem, kteří nám změny pomohli zvládnout. Velké
díky patří všem donátorům, dobrovolníkům, spolupracujícím neziskovým
organizacím ale i pracovníkům a pracovnicím OSPOD a Policie ČR, bez kterých bychom v některých případech nedokázali klientům dostatečně pomoci.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat celému týmu Vrtule, je radost s vámi
spolupracovat.
Jan Vališ, vedoucí projektu Vrtule

výroční zpráva
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Horolezecká stěna s posilovnou

výroční zpráva
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Představení projektu
Cílem projektu Horolezecká stěna s posilovnou je nabídnout dětem a mladým
lidem bezpečné sportovní zázemí s možností seberealizace, s podporou individuálních schopností a dovedností každého malého sportovce. Projekt je určen
pro děti a mladé lidi ve věku od 6 do 26 let z okolních sídlišť Prahy 8 i dalších
částí Prahy a okolí.
Horolezecká stěna nabízí aktivní trávení volného času, který je zaměřen převážně na bouldering a na procvičení těla v posilovně. Vedle volnočasové nabídky
projekt vytváří podmínky pro kontakt uživatele služby se sociálními pracovníky
projektu Vrtule, kde je navázána úzká spolupráce.
Jde především o poskytování navazujících sociálních služeb na základě zjištěných potřeb. Projekt je nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů.

Přehled činností a poskytovaných služeb
V rámci projektu probíhaly v roce 2014 tři základní druhy činnosti:
• pravidelný provoz;
• horokroužky a odborné semináře;
• jednorázové aktivity.

Pravidelný provoz
Uskutečňuje se 4× týdně: po od 16 do 20 hod., út od 15 do 21 hod., st od 15
do 20 hod., čt od 16 do 20 hod. V tuto dobu se odehrává hlavní činnost projektu. Děti a mladí lidé mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas v nezávadném prostředí za přítomnosti sociálně pedagogického asistenta, který nezajišťuje pouze provoz a bezpečnost aktivit, ale zprostředkovává také kontakty mezi
dětmi navzájem a spolupodílí se na řešení problémů, které děti mají. V rámci
pravidelných hodin provozu mohou mladí sportovci využívat prostory, kde je
jim k dispozici šestimetrová umělá horolezecká stěna (zaměřena na bouldering) a různý sortiment posilovacích přístrojů (pro chlapce i dívky). Denní návštěvnost je 25 dětí a mladých lidí v běžném provozu a 35 dětí, které navštěvují
pravidelné tréninky.
výroční zpráva
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Kroužky a odborné semináře
V rámci projektu probíhají tzv. „horokroužky“, které navštěvují děti a mladí lidé
zabývající se problematikou lezení na umělých horolezeckých stěnách. V těchto
kroužcích je větší možnost rozvíjení sociálně-pedagogické práce, kterou pracovníci projektu započali již v rámci běžného provozu.
V současné době probíhají horokroužky, které nabízejí prostor mládeži ve věku
5 – 15 let a jsou zaměřeny na základy horolezectví a týmové spolupráce.
V roce 2014 se nám ustálilo zaplnění všech jedenácti kroužků, návštěvnost se
pohybovala mezi 9 – 12 dětmi, což je na hranici prostorových možností naší stěny. Mládež ve věku 15 – 20 let může v průběhu týdne pravidelně navštěvovat
tréninky sportovního lezení, zaměřené na zlepšení fyzické kondice.
Obě tyto formy vzdělávání jsou metodicky vedeny instruktory sportovního lezení s certiﬁkací od FTVS UK. Pořádáme i semináře pro klienty v různých oblastech (v teoretických znalostech sportovního lezení, v problematice ochrany
přírody, zdravovědy – první pomoc v přírodě apod.). Na základě absolvování
seminářů je možné získat znalosti potřebné pro přihlášení do horolezeckého
oddílu Horohouby 303, spadajícího pod Český horolezecký svaz.

Jednorázové aktivity
Děti a mladí lidé, kteří navštěvují horokroužky, se pravidelně zúčastňují soustředění, kde se učí více o problematice lezení a metodicky se zdokonalují.
Jezdí na akce, které jsou zaměřeny na výchovu prožitkem, rozvíjejí seberealizaci, samostatnost, rozhled a vedou děti a mládež k odpovědnosti nejen za sebe,
ale i za spoluúčastníky. Jednorázové akce od září 2014 pořádáme cca jednou
měsíčně.

výroční zpráva
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Zhodnocení projektu
Projekt již dlouhodobě probíhá v poměrně stabilizované formě nabídky aktivit.
Ty jsou pravidelně hodnoceny na poradách a každoročně podrobovány kritickému pohledu na vícedenním výjezdním zasedání vedoucích pracovníků střediska. Vedoucí projektu pracuje pod odbornou supervizí. Velký důraz je kladen
na kvalitní práci jednotlivých pracovníků v přímé práci s dětmi a mládeží.

Co řekly děti o Stěně
„Na stěně mám nejraději přespání, protože spíme všichni na matraci pod
stěnou a koukáme se na pohádky.“ Markétka (9let)
„Baví mě, když je hezky a můžeme chodit lézt na venkovní stěnu.“ Tomášek (6let)
„Nejlepší akce je horotábor, na který se už moc těšíme.“ Kačka a Barča (12let)
„Hrozně mě baví lezení, protože jsou tu skvělí vedoucí.“ Ondra (10let)
„Už se těším, až zase pojedeme na nějaké závody a doufám, že budeme mít
úspěch.“ Martin (12let)
„Na stěně mě nejvíc baví, když během lezení hrajeme hry na stěně.“ Eliška (7 let)

Personální zajištění projektu
Klára Hammerschmiedová – vedoucí projektu;
Michal Schinzel, Eva Čábelová, Jiří Krajcar a Vojtěch Mecka – instruktoři
sportovního lezení;
Jan Schachner, Michal Táčner, Marek Chytrý – dobrovolníci, kteří vypomáhají
během běžné služby, dále s údržbou stěny a posilovny.

výroční zpráva
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Finanční zpráva projektu
Celkové neinvestiční náklady za rok 2014 (v tis. Kč)
Celkové náklady projektu
z provozní náklady
z toho osobní náklady

607
331
276

Přehled jednotlivých zdrojů na ﬁnancování projektu v roce 2014 (v tis. Kč)
Celkové výnosy
z toho MŠMT
z toho MHMP
z toho Tržby z prodeje služeb
z toho Dary
z toho UMČ Praha 8

výroční zpráva
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Závěrečné slovo
Projekt „Horolezecká stěna s posilovnou“ se v roce 2014
stále soustředí především na děti ve věku od 6 do 15 let.
Podařilo se nám rozšířit základnu klientů díky novým
kroužkům, které se nám podařilo otevřít. Z některých našich klientů se stávají noví členové horolezeckého oddílu
a pomáhají nám na stěně jako dobrovolníci, nebo asistenti. Našim cílem pro příští rok bude, aby se děti stále posouvaly a to nejen v lezení, ale i v osobním rozvoji a lezení je stále bavilo a naplňovalo tak, jako nás práce s nimi. Vše co se nám v letošním roce podařilo vytvořit
je dílem nejen skvělého týmu nadšených pracovníků, dobrovolníků, spousty
dětí a mnohdy i jejich rodičů, ale také donátorů, drobných dárců a dalších, bez
jejichž pomoci bychom nemohli takto úspěšně pracovat.
Klára Hammerschmiedová
vedoucí projektu Horolezecká stěna s posilovnou
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Příměstský tábor v salesiánském středisku
mládeže

výroční zpráva
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Příměstský tábor organizovaný ÚMČ Praha 8, s podporou MHMP, ve spolupráci
se Salesiánským střediskem mládeže, o.p.s. a Salesiánským klubem Praha - Kobylisy proběhl v termínech 11. - 15. srpna a 18. - 22. srpna 2014.
Cílem tábora bylo nabídnout dětem z Prahy 8 v průběhu prázdnin strávit volný
čas bezpečnými aktivitami v dobrém prostředí. Tábor byl určen přednostně dětem pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin. Tyto děti tráví většinou
všechen svůj volný čas nesprávným způsobem a tábor byl pro ně vhodnou možností kvalitního využití volného času. Příměstský tábor bude pokračovat pro
svůj velký pozitivní ohlas mezi dětmi i rodiči i v dalších letech.

Co řekli rodiče o táboře:
„První turnus vašeho tábora absolvovali oba moji synové a oba byli nadšení…
A ještě mě napadá, že byste mohli dětem (rodičům), které už tam byly, při příštím roce mailnout hned, co začne zápis na nové turnusy, abychom to nemuseli
hlídat a měli jistotu, že to neprošvihneme.“
„Chlapci nadšení a moje roky potvrzená důvěra v osoby vedoucích a v prostředí. Za nás za jedna s hvězdičkou, výhrady žádné. Do školy kluky nemůžu vykopat
z postele, ale na příměstský tábor už v sedm kvaltovali, aby přišli mezi prvními.“
„Syn byl s táborem spokojený, měl sice výhrady vůči chování některých dětí, ale
přístup vedoucích i program se mu líbil.“
„Dcera se zúčastnila obou týdnů příměstského tábora. Byla stejně jako loni nadšená, o čemž svědčí i to, že se rozhodně chce zúčastnit i v příštím roce. Program
byl podle mého názoru pestrý a velmi dobře připravený.“
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Sociálně-právní ochrana dětí
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Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. má od roku 2006 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
• vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku,
• zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti.
Toto se v roce 2014 realizovalo v rámci výše uvedených projektů prostřednictvím:
• kontaktní práce s klienty, kdy se řešila řada situačních a krizových intervencí,
• poradenství vyplývající ze zjištěných potřeb klientů,
• zprostředkování návazných služeb klientům,
• sociálně výchovné práce s tématy, která vycházela z aktuálních životních
témat klientů,
• úzké spolupráce s kurátory, orgánem OSPOD Prahy 8 a návaznými službami
pro děti a mládež na území Prahy 8.
V průběhu roku 2014 v organizaci poskytovalo sociálně-právní ochranu dětí
9 osob.
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Salesiánské divadlo
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Představení projektu
Do vedlejší činnosti střediska spadá provoz Salesiánského divadla, které se pronajímá jiným subjektům k produkcím programově zaměřeným zejména na děti
a mládež. Probíhají zde představení pro základní a střední školy, školní akademie, koncerty, produkce amatérských hudebních, tanečních a divadelních souborů.

Personální zajištění projektu
• Mgr. Veronika Semerádová, manažer;
• Karel Klimeš, technik;
• Mgr. Tomáš Buryška, technik;
• Ludmila Vondrová – uklízečka.

Finanční zpráva projektu
Celkové neinvestiční náklady za rok 2014 (v tis. Kč)
Celkové náklady projektu
z toho provozní náklady
z toho osobní náklady

2192
1358
834

Přehled jednotlivých zdrojů na ﬁnancování projektu v roce 2014 (v tis. Kč)
Celkové výnosy
z toho Tržby z prodeje služeb
z toho Tržby za prodané zboží
z toho Ostatní výnosy

výroční zpráva
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Salesiánské středisko mládeže
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Děkujeme UMČ Prahy 8 (80 000,- Kč) a MHMP (4 000,- Kč) za přidělenou dotaci
pro příměstský tábor.

Finanční zpráva ostatních činností střediska
Celkové neinvestiční náklady za rok 2014 (v tis. Kč)
Celkové náklady
z toho provozní náklady (včetně přím. tábora)
z toho osobní náklady (včetně přím. tábora)

491
361
130

Přehled jednotlivých zdrojů na ﬁnancování projektu v roce 2014 (v tis. Kč)
Celkové výnosy
z toho Tržby z prodeje služeb
z toho Ostatní výnosy
z toho Dary
z toho dar UMČ Praha 8 na přím. tábor
z toho dotace

1447
212
113
1118
80
4

Prohlášení:
Náklady na odměnu ředitele a na odměnu správní
a dozorčí rady v roce 2014 činily 0,- Kč.

výroční zpráva
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Management střediska mládeže
Ing. Mgr. Michal Svoboda, ředitel
Mgr. Veronika Semerádová, ekonom
Ing. Jan Hladký, účetní
BBus Eva Špačková, DiS., fundraiser
Správní rada o. p. s.:
Mgr. Marek Sklenář, předseda
Mgr. Petr Vaculík do 19.6.2014,
Mgr. Josef Kopecký od 20.6.2014
Mgr. Martin Hobza
Dozorčí rada o. p. s.:
Mgr. Evžen Rakovský, předseda
Ing. Mgr. Tomáš Petrůj, Ph.D.
Mgr. Jan Pomikálek
Supervize:
Mgr. Jan Šíp, supervizor
Kontaktní údaje
Název: Salesiánské středisko mládeže, o. p. s.
Sídlo: Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha
IČO: 270 84 876
Zakladatel: Salesiánská provincie Praha
Telefon: 283 029 320, 283 029 311, 731 604 362
E-mail: stredisko@sdb.cz
http: www.strediskokobylisy.cz
Bankovní spojení: 27-7436400277/0100
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Přehled obdržené provozní
dotace od institucí a nadací
Přehled obdržené provozní dotace
za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Donátor
MPSV
MŠMT
MHMP
UMČ Praha 8
Celkem

Obdrženo
700
374
325
550
1949

Přehled obdržených příspěvků od institucí a nadací
Přehled obdržených příspěvků od institucí a nadací
za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Donátor
UMČ Praha 8
Nadace ČEZ
NROS
Celkem

výroční zpráva

Obdrženo
240
150
52
442
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Výrok auditora
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Poděkování za podporu
Podporuje nás:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
Magistrát hlavního města Prahy;
Úřad městské části Prahy 8;
Arcibiskupství pražské;
Nadace NROS; Nadace ČEZ; Nadace pro radost;
Pražská energetika, a. s.; Fond pomoci Siemens, AVPO;
Fórum dárců; Elektroline; Akademické reprograﬁcké centrum;
NIKON spol. s.r.o.; ALBI Česká republika a.s.;
Mazars s.r.o.; K-S-B; Rytmus, Boardstar,
Tran-sig-ma spol. s.r.o.; SWAT; Gizmania s.r.o;
Josef KVAPIL a.s.; Česká asociaci streetwork.

Děkujeme za ﬁnanční podporu veřejných, nadačních a ﬁremních
zdrojů.
Děkujeme také individuálním dárcům, jejichž podpory si velmi
vážíme.
Tým Salesiánského střediska.
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Salesiánské středisko mládeže, o. p. s.
Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha
Telefon: 283 029 320, 283 029 311, 731 604 362
E-mail: stredisko@sdb.cz
http: www.strediskokobylisy.cz
Bankovní spojení: 27-7436400277/0100

