Projekt a roční plán práce 2019/20
Salesiánské středisko mládeže –
středisko volného času, o.p.s.

1.Plán sektorů na další rok
1.

Centrum pro rodinu

● Nové nastavení fungování CPR:
S odchodem Evy dojde k změně fungování CPR.
Nyní její práci částečně převezme několik externistů na DPP (vedení kroužků).

● Zahájení činnosti podpůrné skupiny pro rodiče
Od ledna bychom rádi zahájili činnost podpůrné skupiny pro rodiče formou pravidelných
setkání nad rodinnými a výchovnými tématy pod vedením PhDr.Evy Labusové. Poptávka
vzešla od samotných rodičů.
Personální obsazení:
Blanka Malcová (vedoucí CPR + doučování)
Eva Klimánková (úterní semináře)
Markéta Kahoferová (Zlatá Brána)
Lenka Vaculová (Předškolák, Brebentění s Matýskem, poradenství)
Lenka Kloboučníková (hlídání dětí k seminářům, Hrajeme si s Hrošíkem a Hbitý mrňous)
Věra Čížková (hlídání dětí k seminářům)
Tereza Nováková Cvičení s kočičkou)
Veronika Nováková (hernička U Hrocha)
externí lektoři seminářů/kurzů
cca 25 lektorů doučování

2.

Oratoř
●

●

●
●

Následující šk. rok se ponese především v duchu stabilizace týmové dynamiky.
Neplánujeme zásadní provozní změny v běžném provozu ani v jednorázových
akcích.
Běžný provoz se zásadně nemění, chceme lépe reagovat na aktuální poptávku
mladých a tvořit provoz částečně s nimi (pomoc s tématy měsíce, zapojení do
výzdoby).
Počet jednorázových akcí chceme zvýšit o jednu přespávačku. Letní akce pro starší
(tradičně EXIT), by měla být pružnější, než doposud.
Personální zajištění:
○ Adam Nedvídek (vedoucí)
○ Karel Malec
○ Dominik Vachuda
○ Damián Petr

○
○
○
○
○
○

3.

Kryštof Matula
Magdaléna Mezovská
Klára Matysková
Zdeňka Švédová
Jan Pomikálek
Dobrovolníci

Kroužky zájmového vzdělávání
●
●

Zapracování nové vedoucí sektoru.
Zapracovat novou administrativní pracovnici do administrace přihlášek shromažďování a urgování.

Horolezecká stěna
●

Zpracování změny konceptu lezeckých závodů od roku 2020/2021 - orientovat se
více na děti.
● Výběr a zpracování nového loga stěny - distribuce loga na oblečení a předměty.
● Zapracování nových pracovníků stěny.
● Nabídka dalšího vzdělávání pro členy pracovní skupiny.
● Téma roku: Co děláme v kroužcích a proč - sdílení, rozbor.
● Vznik prostoru pro společné sdílení a vymýšlení programu stěny pro děti / 1 h týdně.
● Ve středu od 17:00 do 18:00 h bude otevřena stěna pro děti z Oratoře - spolupráce
Oratoře a stěny.
● Ruší se všechny kroužky pro dospělé. Dále budou pokračovat v režimu pronájmy.
Nebudou to tedy personálně zajišťovat pracovníci stěny. Platit budou sazbu na půl
roku dopředu.
Personální obsazení:
● Karolína Jelínková (koordinátor)
● Denisa Kocvárová
● Marek Chytrý
● Lucie Kohoutová
● Štěpán Pochman
● Hana Bíbová
● Matyáš Král
● Daniel Štipl
● Matěj Jaroš
● Filip Šotola

Venkovní sporty (fotbal a hokejbal)
Kroužky:
● sjednocení výchovy v kroužcích (vyvážení poměru tréninku, cviků a samotné hry)
● práce s nejstarší početnou skupinou kolem 12 let - rozšířili jsme věkové rozmezí
kroužku a skupina tak může pokračovat společně.
● udržet perfektní komunikaci s rodiči

Jednorázové akce:
● letos se bude konat 5 turnajů.
● Fotbalové turnaje: v Ostravě, Kobylisích a Brně
● Pravidelně naplňovat turnaje nad 100 účastníků.
● Pracujeme na fotbalovém příměšťáku.
● Poohlížíme se po možnostech změnit kapacitu (+) a místo fotbalové chaloupky.
Zatím to jsou jen úvahy a pokud nenajdeme vhodné řešení, zůstane místo i kapacita
stejné.
Tým:
●
●
●

letos 2 vlastní výjezdy vedoucích a asistentů
posílat kluky na vzdělávací kurzy k trenérské licenci.
Pravidelně je zapojovat do kroužků a jednorázovek.

Personální obsazení:
● Karel Malec ( koordinátor- 0,7 úvazek)
● Štěpán Štefl (DPP)
● Vojta Kratěna (DPP)
● Kohák (dobrovolník)
● Pavel Hlaváček (dobrovolník)
● David Klimánek (dobrovolník)
● Martin Zamborský (dobrovolník)
● Kryštof Novák (DPP)
● Petr Novák (dobrovolník)

Programy křesťanské výchovy
4.1. Úterky u Terky
●

●
●

podpořit samostatnost organizačního týmu a spoluzodpovědnost členů za dění na
Útercích skrze sepsání si úkolů u jednotlivých rolí, zkoušení moderování Velkých
Úterků a porad, a pravidelnou zpětnou vazbu
aktivizace řadových účastníků skrze delegování dílčích úkolů na Velkých Útercích a
jejich podporu
zvýšit účast na úterkových mších svatých

4.2. Chaloupky
●

vytvořit tým lidí, kteří:
○ se více zamyslí nad koncepcí samotných víkendových setkání a jejich
návazností na sebe,
○ budou připravovat a realizovat víkendovky pro vedoucí podle navrženého
plánu,
○ budou zjišťovat a vydefinují si potřeby vedoucích a podle nich stanoví cíle
jednotlivých víkendovek,
○ promyslí smysl a stanoví si cíle prázdninových návštěv za pomoci hlavních
vedoucích

●

●
●

podpora komunity vedoucích, tzn.:
○ podporovat a prohlubovat vztahy mezi jednotlivými chaloupkovými týmy, tak
aby se animátoři mezi sebou znali
○ měli kde bez problémů sdílet své radosti a strasti ve své službě Bohu a
mladým lidem,
○ vytvářeli tak komunitu ve vztahu k Salesiánskému centru
o prázdninových návštěvách chaloupek se více zaměřit na zjišťování potřeb
vedoucích
inventarizace chaloupkového materiálu - sestavení tabulky sdílené s hlavními
vedoucími, aby věděli, co si mohou půjčit ze SaSM

4.3. Vrstevnická skupina
●

4.

nutno vydefinovat na zářijové schůzce organizačního týmu

Vrtule

Strategie služby:
●

●

●

●

nábor
○ Akce na začátek školního roku - nábor
○ Prezentace na školách
○ terénní práce (streetwork)
○ akce před OC
○ akce na škole (turnaj..)
○ Pozvat školy na služby
○ Primární prevence (program pro školy - ve Vrtuli)
udržení klientů - aktivity
○ kreativní koutek
○ Tématické kluby (bazar, vánoce, narozky, miki, prázdniny, exit)
měsíce tématické
○ září - nábor, narozeniny
○ říjen - výživa
○ listopad - xxxxxxxxxxx
○ prosinec - Miki, Vánoce
○ leden - Bezdomovectví
○ únor - Bezpečný pohyb na ulicích
○ březen - práce
○ duben - Velikonoční akce
○ květen - Drogy
○ červen - školy, prázdniny
○ červenec - plánování
○ srpen - nic tam nechceme
terén
○ terén chceme a chceme provést nějakou kombinaci časů tak, aby nám to v
přímé práci vycházelo
○ Klub : po,st 16-19 \ út,čt 15-19
○ Mari : út,čt 16-19

●

○ Školy : po,st 13:30 - 17:30
○ Terén Bohnice : út,čt 14-16 březen - říjen (včetně)
○ Terén Ládví : po,st 14-16
březen - říjen (včetně)
○ Konzultace : 13-15 Po-Čt (středa od 14) H
kvalita služby
○ udržet poměr výkonů

Nový pracovník:
●
●
●
●
●
●
●

seznámení s klienty
zaškolení dle nové metodiky
teambuilding
náhledy - podívat se do služeb (sektory) střediska.
zajistit obědy
Župan
seznámení s vybavením

Sociální sítě:
●
●
●
●
●
●
●

aplikace - vyzkoušíme aplikaci od Neposedy
živá stránka služby - používat stories (rozpisy a lákadlo na akce), aktuality na stránku
(max 2 týdně), odkazovat na pracovnické profily.
www. stránky služby - aktualizovat a přidat fotky
profily fb - aktivita na profilech FB (aspoň 1x za 14dní), možnost používat stories
Instagram - založení instagramového účtu (vrtule@sdb.cz), založení fan-insta na
mari
Youtube - využívat můžeme střediskový youtube
Metodiky na sociální sítě (tento rok)

Porady týmu pravidelně jednou za týden ve středu od 11 hodin do oběda, po obědě intervize
týmu.
Otevírací doba viz podbod terén cíle Strategie služby.
Personální zabezpečení:
- Jan Vališ (vedoucí)
- Jan Šeřík
- Alžběta Matysová
- Marek Parobok
- Magdalena Mezovská

5.

Ekonomika

Letos nás čeká:
● Ukončení sbírky na vstup a zahájení sbírky nové (opět na provoz).
● Rozšíření nabídky posílat výplatní pásky poštou
● Vyladit nový systém zpracování příspěvků v Domečku
● Kroužky se platí na nový účet - během září zjistíme, zda si rodiče na změnu zvykli.

6.

Fundraising, PR
●
●
●
●
●

7.

Udržet stávající zdroje.
Zaměření na individuální FR a firemní FR.
Registrace na Darujme.cz – na novou sbírku - zvažujeme, zda to bude pro nás
výhodné. (proběhne jednání)
Rodiče – zapojení
Stavba – billboardy

Divadlo
●
●
●
●
●
●

8.

V nové divadelní sezoně bude potřeba doladit systém nočních a víkendových úklidů
divadla a zapůjčených prostor.
hledání řešení zastupitelnosti technických zaměstnanců včetně externích
spolupracovníků
Upřesnění nastavení nákupů pro provoz baru se správcem objektu.
Vzhledem k úpravě legislativy o využívání frekvenčních pásem musí divadlo v roce
2020 vyměnit všechny technologie pro bezdrátové mikrofony.
Průběžná modernizace a výměna některých technologií (rok výroby 1979 )
Bude pokračovat příprava rekonstrukce sálu a prostor pro diváky, hledání
architektonického řešení a zajištění financování v součinnosti s provincií SDB.

Ředitel
●
●
●
●

Pomoci s usazením nové organizační struktury obsazené novými lidmi. Hlavně sektor
kroužky a oratoř doprovodit ve změněném fungování. Po roce vyhodnotit.
Zapracovat nového správce.
Dotáhnout stavbu a zabydlet: vybavit prostory, vychytat mouchy při zajíždění
provozu.
Zlepšit práci se strategickými cíli. Téma porady alespoň 2x ročně a průběžná kontrola
výsledků.

2. Plán pravidelné činnosti na školní rok
1.

Centrum pro rodinu

Rozvrh kroužků viz Domeček
Ostatní aktivity CPR:
Pondělí

9:00-11:30 MA-MI
(klubovna U Hrocha)

Úterý

9:30-11:30 Semináře pro
rodiče (U Hrocha nebo U
Beránka)

Středa

----

15:00-18:15 (od 6.1.-6.4.2020)
Přípravka na přijímačky (U Hrocha
+Goldka)
9:30-11:3
0 hlídání
dětí

Čtvrtek

Pátek

2.

18:30-21:00 seminář pro rodiče (1x
za měsíc)
18:30-21:00 skupina „Když dítě
nepřichází“ (jednou za 3 týdny)
9:00-11:30 Otevřená
hernička (U Hrocha)

Oratoř
●
●

3.

16:00-18:00 Rodinné poradenství
(U Svišťů)

Otevřeno - Po - Pá - 14:00 - 18:00
Každý den v 16:30 - 17:15 slůvko - odvíjí se od času kroužků v okolí Oratoře
(tělocvična a horostěna - chceme vyladit čas, kdy se zrovna nebude měnit velká část
kroužků)

Kroužky zájmového vzdělávání
Pondělí - čtvrtek: 14:30 - 20:00

Horolezecká stěna
Lezecké kroužky pro děti:
po

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

út

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

st

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

stěna otevřena

pro Oratoř
čt

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

pá

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

15:45 -16:30 (F)

16:30-17:15 (F)

17:15-18:00 (F)

16:00-17:00 (H)

17:00-18:15 (H)

16:00- 17:00 (F)

17:00-18:00 (F)

Venkovní sporty
pondělí

úterý

15:15-16:00 (F)

středa
čtvrtek

4.

15:00-15:45 (F)

17:15-18:00 (F)

Programy křesťanské výchovy

4.1. Úterky u Terky
-

koncept setkávání zůstává z minulého roku, tzn.:
- první úterý v měsíci Velký Úterek s hostem - setkání všech společenství
- třetí úterý v měsíci Malý Úterek s různým programem - setkání účastníků bez
společenství
- to vše od 18:30 úterkovou mší svatou

4.2. Vrstevnická skupina Výbuch
-

5.

druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci schůzka od 19:00 do 21:00

Vrtule
-

Viz plán služby

3.Plán jednorázových akcí na školní rok,
důležité termíny
Termín a čas

Název akce

3. - 4. 9.

Osobní zápis do kroužků stěny

11. 9. 17:30

Úvodní školení

11. 9. 19:15

Zahájení školního roku

14. - 15. 9.

Boulderingové závody - výjezd

16. 9.

Zahájení provozu kroužků, CPR

8. 9. po mši

Žehnání lidem SC

20.9.- 21.9.

turnaj o putovní pohár sv. Frassatiho - Ostrava

20. - 21. 9. nebo 27. - 28. 9.

Lezecká víkendovka

24.9.

Špačkův rodinný koncert - Benefice

28.9.

Svatováclavský fotbalový turnaj

29.9.

Nedělní Oratoř (Terezička)

7. 10.

První upozornění neplatičům a těm, co nedodali přihlášky (krom
oratoře, doučování, přípravky na přijímačky)

4. - 6.10.

Setkání vedoucích letních akcí

9.10.

náhradní úvodní školení

16.-17.10.

Exkurze Oratoře do Žabin a Zlína

19. - 20. 10.

Přespání na stěně

21. 10.

Rušíme nezaplacené přihlášky

25.-30.10

Podzimní prázdniny s Oratoří

29. - 30. 10.

podzimní prázdniny

5.11.

Ambroš Ladies orchestra - Benefice

7.11.

Svatomartinský průvod

23. 11.

Kurz první pomoci pro děti

24.11.

Nedělní Oratoř

26. 11.

Společné setkání ředitelů komunit, středisek a odpovědných za
farní pastoraci
Týden otevřených dveří

30.11.

Tvoření adventních věnců

30. 11.

Lezecké závody Slaný - výjezd

3. 12.

Lezecké závody Pražský Opičák

5.12.

Mikulášská

6. 12.

konec kroužků stěny

6.-7.12.

Přespávačka v Oratoři

11. 12.

Vánoční večírek střediska
- mše svatá 18:30
- večírek 19:30

13. 12.

Závody Nezávody

13.12.

konec kroužků CPR

14. 12.

Maskův Memoriál

16. 12.

Vypsání termínů chaloupek do Domečku

17.12.

Malé předvánoční zastavení

20. 12.

konec kroužků

20.12.

Ukončení provozu Oratoře, Vrtule

20. 1.

Večer přátel střediska - Papa Cello a hosté

20. - 21. 1.

Setkání ředitelů s koordinátory dobrovolníků

6. 1.

Začíná provoz střediska po Vánocích

30.-31.1.

Přespávačka s Donem Boskem

31. 1.

Slavnost Dona Boska

31.1.

pololetní prázdniny - bez kroužků

14. -16. 2.

Víkend pro vedoucí chaloupek

11. 2.

PCQ - benefice (zatím v jednání, potvrzeno bude na podzim)

22.-29.2.

Jarní prázdniny s Oratoří

24. - 28. 2.

Jarní prázdniny P8

11.3.

Workshop pro externisty večer

13.-15.3.

Stmelovák Oratoře

19.3.

Rozjaření

20. - 21.3

Turnaj o putovní pohár sv.Frassatiho v Kobylisích

22.3.

Nedělní Oratoř

23. 3.

Upomínka neplatičům tábora, že se blíží termín pro zaplacení

30. - 31. 3.

Setkání pracovníků pracujících s neorg. mládeží v přímé práci

7. 4.

Urgování neplatičů táborů a nedodaných přihlášek

8. 4.

Sederová večeře 19:15

17.-19. nebo 24.-26. 4.

Jarní víkendovka - termín ještě nejistý

26.4.

Nedělní Oratoř

5. 5. dle počasí

Otevírání venkovky

6.5.

Plánování Oratoře na šk. rok 2020/2021

6.5.- 10.5.

výlet SC

11. - 12. 5.

Setkání ředitelů spolu s vedoucími NZDM, oratoří a soc. služeb

14. - 15. 5.

Setkání ekonomů a fundraiserů

23. 5.

Den Salesiánského centra

1. 6.

Rozeslání dopisů, e-mailů s konkretními info k jednotlivým
táborům rodičům (kopie FR)

5.6.-6.6.
nebo červen

turnaj o putovní pohár sv.Frassatiho v Brně

10. - 11. 6.

Setkání ředitelů středisek

10.6.

Akademie

12. 6.

Konec kroužků stěny

16.6.

Rozloučení se školním rokem - dopoledne

16. 6.

Zakončení školního roku na stěně

17.6.

Zakončení školního roku

19. - 21. 6.

Kurz hl. vedoucí táborů

20. - 21. 6.

Lezecká víkendovka pro mladší

21.6.

Nedělní Oratoř

4.7.-11.7.

Start

20.-26.7.

Exit - kratší akce v tomto termínu

27. 7. - 4. 8.

Horotábor

10.-14.8.

PT I

17.-21.8.

PT II

24.-26.8.

Plánování vedení střediska

