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Vážení přátelé, 

v této výroční zprávě se ohlížíme 
v číslech a datech za rokem 2020. Na 
první pohled by se z této strohé řeči 
mohlo zdát, že to byl rok zcela nor-
mální, probíhající tak jako ostatní. 
Čísla počtu účastníků na kroužcích 
a táborech byla, díky rozvíjejícím se 
aktivitám, podobná jako v minulých 
letech. Stejně je tomu u statisti-
ky v sociální službě a na kurzech 
a seminářích. I ekonomické výsledky 
jsou do značné míry podobné. 

Přesto bude pro většinu z nás rok 
2020 jistě mimořádný kvůli pan-
demii, nemoci nazývané Covid-19, 
která ovlivnila životy nás všech.  Do 
Česka dorazila v březnu 2020 a škol-
ní rok 19/20, tak viděno z dnešního 
pohledu, ovlivnila jen okrajově. 
Zato školní rok 20/21, který právě 
probíhá, již proměnila důkladně. 
Děti musí jeho velkou část zůstávat 
doma, většina programů, jak jsme na 
ně byli zvyklí, musela změnit svou 
podobu. Situace to je náročná, pře-
devším pro děti i jejich rodiče, kteří 
tvoří naši hlavní cílovou skupinu. 
Jsem vděčný kolegům, kteří vkládali 
energii do vymýšlení nových forem 

naší práce ve stále rychleji se mění-
cích podmínkách. Více o jejich práci 
se dozvíte v textech u jednotlivých 
sektorů.

I když se formy a vnější věci kvůli 
pandemii musí proměňovat, to 
důležité snad stále zůstává. Vizí 
Salesiánského centra, do kterého 
patří i naše středisko mládeže, je 
Spasený člověk – tedy člověk, který 
je v pravém slova smyslu šťastný, 
protože prožívá autentické mezilid-
ské vztahy, je vzdělaný a odpovědný. 
Pandemie nám komplikuje život, ale 
možná o to více může vynikat potře-
ba těchto věcí, které nás přesahují.

Václav Jiráček

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

Zakladatelem střediska mládeže 
jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní 
společenství v římskokatolické círk-
vi. V českých zemích zahájili salesiáni 
činnost v roce 1927. Postupně se 
zakládaly domy ve Fryštáku, Ostravě, 
Praze-Kobylisích, Brně-Žabovřes-
kách, Pardubicích a na mnoha dal-
ších místech. Vytvářely se chlapecké 
ústavy a první oratoře inspirované 
oratoří v Itálii. 

2. světová válka a totalitní komunis-
tický režim s sebou přinesly pro sa-
lesiánské dílo značný útlum činnosti. 
Po mnoha letech totalitních režimů, 
přinesl rok 1990 salesiánům nejen 
nové možnosti, ale i nové úkoly. 
Postupně se vrátily zabavené domy 
a nastalo náročné období jejich 
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 – pomá-
hat 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 hodno-
tách a využívá současné metody 
pedagogiky a sociální práce. Každý 
rok využívá nabídek a aktivit orga-
nizace cca 1 200 dětí, mladých lidí 
a rodin. Salesiánské středisko mlá-
deže – středisko volného času, o.p.s. 
má samostatnou právní subjektivitu 
a vlastní hospodaření. V září 2016 
bylo středisko zařazeno do rejstří-
ku školských zařízení. Tato změna 
pomohla v profesionalizaci našich 
pedagogických programů.

HISTORIE, POSLÁNÍ, CÍLE
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KLUB ORATOŘ – nabízí aktivní trá-
vení volného času pro děti a mládež, 
jednorázové akce, výjezdy, chaloup-
ky, turnaje a pomoc při obtížných 
situacích ve škole, rodině, vztazích.

KROUŽKY ZÁJMOVÉHO  
VZDĚLÁVÁNÍ – zahrnují kroužky 
sportovní, rukodělné, technické, 
přírodovědné, estetickovýchovné, 
společenskovědní, kroužky nábožen-
ského vzdělávání, kroužky doučování 
školních předmětů a kroužky pro děti 
raného věku. 

PROGRAMY KŘESŤANSKÉ  
VÝCHOVY – zahrnují práci s mládeží 
14+, organizaci a vedení menších 
společenství mládeže,  koordina-
ci pravidelných úterních setkání 
mládeže (Úterky u Terky), chaloupek 
a letních táborů.

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

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

DIVADLO – nabízí své služby přede-
vším neziskovým organizacím, které 
pracují s dětmi. 

PROGRAMY SALESIÁNSKÉHO 
STŘEDISKA MLÁDEŽE V ROCE 2020
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Představení sektoru
Oratoř je otevřený volnočasový 
klub, jehož hlavním cílem je nabíd-
nout dětem a mladým lidem takové 
volnočasové aktivity, které je moti-
vují ke smysluplnému trávení jejich 
volného času, a které přispívají k je-
jich zdravému osobnostnímu růstu 
a dospívání. Oratoř je otevřena všem 
dětem od 6 do 18 let bez rozdílu, 
avšak primárně poskytuje prostor 
těm dětem, které z různých důvodů 
nedosáhnou na klasickou nabídku 
volnočasových aktivit.

Základní nabídka služeb Oratoře je 
bezplatná a podmíněná pouze regis-
trací. Půjčování vybavení a drobné 
jednorázové akce jsou podmíněny 
podepsanou přihláškou a účastnic-
kým příspěvkem 150 Kč/školní rok.

Přehled činností sektoru
Činnost klubu Oratoř byla v roce 
2020 realizována ve dvou tradičních 
podobách – v běžném provozu 
(v rámci něhož probíhaly jak spon-
tánní neorganizované volnočasové 
aktivity, tak i pravidelné aktivity) a na 
jednorázových akcích. 
V roce 2020 jsme pravidelně 

poskytovali v prvním pololetí terénní 
volnočasové služby na ZŠ U Školské 
zahrady. Toto rozšíření činností Ora-
toře 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 otevíracích hodi-
nách nacházelo v Oratoři více než 
200 dětí prostor pro realizaci svých 
volnočasových aktivit. Mohli si vy-
bírat z fotbalu, hokejbalu, vybíjené, 
přehazované a dalších míčových her, 
jízdy na skateboardu, koloběžkách 
nebo bruslích, ping-pongu, stolního 
fotbálku, bezpočtu deskových a ka-
retních her a výtvarných, uměleckých 
a dalších aktivit, na které jsou prosto-
ry 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.

Klub Oratoř

Kl
ub

 O
ra

to
ř
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Každý den jsme se scházeli před 
pátou hodinou na “Slůvko na pa-
lubě,” kde jsme si s dětmi vyprávěli 
krátký příběh s ponaučením, nebo 
jsme z různých stran rozebírali jedno 
z našich „Témat měsíce“.

Každý den běžného provozu zajišťo-
vali aktivní pedagogickou asistenci 
minimálně dva pracovníci a jeden 
až dva dobrovolníci. Oratoř také po-
skytla prostor pro odbornou praxi 15 
studentům pedagogických, sociál-
ních a teologických škol.
 
Jednorázové aktivity
Realizací jednorázových aktivit bě-
hem víkendů a prázdnin jsme zvýšili 
nabídku dostupného a smyslupl-
ného 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 2020 proběhlo v Oratoři 
16 jednorázových akcí, z toho z 
toho 3 pobytové – jarní prázdni-
ny na horách, jarní víkendovka a 

START – chaloupka pro mladší. V létě 
jsme také uspořádali 2 příměstské 
tábory pro starší děti. Kromě toho se 
pracovníci Oratoře podíleli na reali-
zaci dalších jednorázových akcí. 

Volná hodina s Oratoří
Díky podpoře v rámci projektu 
Šablony II jsme prostřednictvím 
sociálního pedagoga mohli nastar-
tovat pilotní projekt poskytování 
terénních volnočasových a sociálně-
-pedagogických služeb. Projekt byl 
realizován na Základní škole U Škol-
ské 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 
hodiny s Oratoří, která se odehrává 
na školním hřišti a školním dvoře, se 
týdně aktivně účastní cca 30 dětí.

Zhodnocení roku v sektoru
Tento rok byl významnou zkouš-
kou nejen pro všechny pracovníky 
a dobrovolníky, ale především pro 
děti, které do Oratoře pravidelně 
docházejí. 

Klub Oratoř

Kl
ub
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Několikrát do měsíce jsme stáli před 
dilematem. To, co je správné pro 
zdravý psychický a sociální vývoj 
dítěte nebylo v souladu s tím, co 
je správné pro fyzické zdraví dětí 
a jejich blízké okolí. I v časech, kdy 
byla vládní opatření příznivá pro 
setkávání s dětmi jsme často řešili, 
jak provoz upravit, aby byl bezpečný 
pro všechny. 

Svým způsobem vnímám rok 2020 
jako dar. Ano, mnozí by mohli namít-
nout, že nás připravil o mnohá setká-
ní a velké projekty a měli by pravdu. 
Nacházím však na této nepříznivé 
době mnohá pozitiva. Naučili jsme se 
prioritizovat a uvědomili jsme si, co 
je v naší práci důležité a co chceme 
zachovat. Velký posun jsme zazname-
nali ve využívání moderních techno-
logií, a to nejen v komunikaci s dětmi, 
ale i v rámci příprav akcí a nových 
projektů. Zjistili jsme, že home office 
dobře zvládáme. Všimli jsme si, že se 
v našem středisku také zvýšila spotře-
ba mýdla. Začali jsme myslet více na 
naše zdraví. A to nejen na fyzické, ale 
i to psychické.

Vnímáme, že jsme se začali mno-
hem více zajímat o druhé. O to, jak 

prožívají toto náročné období. Rádi 
bychom si tyto nové dovednosti 
a schopnosti odnesli i do budoucna. 
Lidská duše ten zájem potřebuje. 
O to víc ta dětská, o které jsme zjistili, 
že je velice křehká a lehce praskne. 
Snad nebude tak těžké ji znovu slepit. 

Rok 2020 pro nás byl také ve zna-
mení velkých personálních změn. 
Rozloučili jsme se s mnohaletými 
posilami z nitra Salesiánské rodiny, 
se Zdeňkou Švédovou a Honzou 
Pomikálkem. Děkujeme jim za vše 
a přejeme, aby se jim v Hradci a Plzni 
dařilo dobře. Ne zcela jsme si řekli 
sbohem s Kájou Malcem, který sice 
opustil řady Oratoře, ale zůstává 
nadále v organizaci, v oddělení ven-
kovních sportů. 

Do dalšího roku nám přibylo v Ora-
toři několik novinek. Naše vybavení 
posílila řada skvělých koloběžek od 
Scootshopu Hradec Králové, naváza-
li jsme taktéž výbornou spolupráci 
s Markem Rathouským - skvělým 
jezdcem. Nejvíce si vážíme navázané 
spolupráci s Dětským domovem 
Dolní Počernice, do kterého jsme 
začali docházet doučovat a trávit 
s dětmi jejich volný čas.

Klub Oratoř
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Personální zajištění programu  
Klubu Oratoř
Bc. Adam Nedvídek – vedoucí pro-
jektu, sociální pedagog 
Mgr. Jan Pomikálek, Mgr. Zdeňka 
Švédová, Karel Malec, Dominik 
Vachuda, Bc. Damián Petr, Mgr. 
Magdaléna Mezovská, Kryštof 
Matula, Mgr. Anežka Hošková, Da-
niela Grulichová a Ing. Jan Fojtů – 
pedagogičtí pracovníci a sociálně 
pedagogičtí asistenti

Představení sektoru
Sektor Kroužky zájmového vzdělá-
vání je uspořádán do pěti vzájemně 
spolupracujících oddělení: 
 » Oddělení lezeckých kroužků
 » Oddělení sportovních kroužků 

(hřiště)
 » Oddělení ostatních kroužků
 » Oddělení výuky náboženství
 » Oddělení doučování školních 

předmětů

Každé oddělení má svého koordiná-
tora, který spolupracuje s vedoucí 
sektoru při zajišťování výchovně 
vzdělávacího procesu v duchu po-
slání SaSM, přičemž vedoucí sektoru 
je zároveň zodpovědná za jedno 
z výše uvedených oddělení.

Výuka v kroužcích probíhá jak 
individuální, tak skupinovou formou 
podle povahy, toho kterého kroužku.

Kroužky jsou určené pro děti, 
mládež i dospělé, některé kroužky 
jsou určeny pro děti s rodiči. Nejpo-
četnější věkovou skupinu tvoří děti 
školního věku.

Kr
ou

žk
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Klub Oratoř
Kroužky zájmového vzdělávání
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Oddělení lezeckých kroužků –  
„stěna”
Nabízí lezecké kroužky pro děti 
ve věku od 5 do 18 let, zaměřené 
především na bouldering. Děti jsou 
do kroužků rozděleny podle věku 
a lezeckých dovedností. 

V kroužku se postupně učí techniku 
lezení, základy protahování a aktiva-
ci svalů, zažijí radost ze hry a sou-
náležitost se skupinou vrstevníků. 
Kroužky probíhají od pondělí do 
pátku. Na činnost kroužků navazují 
některé jednorázové akce: účast na 
lezeckých závodech, výjezdy na jiné 
lezecké stěny i do skal.  V roce 2020 
fungovalo 16 lezeckých kroužků pro 
děti. Oddělení lezeckých kroužků 
se s dětmi v roce 2020 zúčastnilo 
6 lezeckých závodů, zorganizovalo 
3 výjezdy (některé i s pobytem), 
1 pobytový tábor.

Oddělení venkovních sportů
Pod toto oddělení spadají kroužky 
fotbalu, fotbalová akademie a krouž-
ky hokejbalu. Součástí činnosti 
našeho oddělení je kromě pravidelné 
činnosti zájmových kroužků také po-
řádání jednorázových akcí (turnajů) 
a příměstských a pobytových táborů.

Na kroužcích učíme děti základům 
fotbalových/hokejbalových doved-
ností, tj. znalost pravidel, základní 
fotbalové/hokejbalové prvky a kla-
deme důraz na rozvoj motoriky. Ve-
dle sportovních dovedností podpo-
rujeme 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. 

V roce 2020 fungovalo celkem 
8 fotbalových kroužků, 4 tréninky 
fotbalové akademie a 2 hokejbalové 
kroužky. Vzhledem k pandemické 
situaci proběhly pouze 4 jednorázo-
vé akce, 1 příměstský tábor a 1 po- 
bytový tábor. 

Novinkou v druhé polovině roku 
(tj. od začátku školního roku 20/21) 
bylo zahájení činnosti již výše zmíně-
né Salesiánské fotbalové akademie, 
která poskytuje dětem pravidelné 
tréninky 2x týdně, vedené trenéry 

Kroužky zájmového vzdělávání
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s trenérskou licencí pro mládežnické 
výběry.
 
Oddělení ostatních kroužků
Toto oddělení koordinuje činnost 
kroužků z několika oblastí jejich 
oborového zaměření. 

Pod jednotlivé kategorie spadaly 
v roce 2020 tyto kroužky:
sportovní – stolní tenis (začáteční-
ci/ mírně pokročilí/pokročilí), judo- 
sebeobrana (mladší/pokročilí), 
historický šerm scénický, dřeváren-
ský, šerm, Flow jóga, Vinyása jóga, 
Cvičení při hudbě, Pilates; 
rukodělné – kroužky keramiky pro 
děti 6–9 let (2 skupiny), pro děti 
10–13 let (1 skupina), pro mládež 
a dospělé (1 skupina);
technické – Kybernetický a robo-
tický kroužek;
estetickovýchovné – Tanečky pro 
nejmenší, Tanečky pro pokročilej-
ší, Tvořivá dramatika (2 skupiny), 
Filmařský kroužek, Hra na kytaru 
(u několika lektorů), Hra na flétnu;
společenskovědní – Angličtina 
pro dospělé – mírně pokročilí, 
Angličtina pro dospělé – pokročilí, 
Němčina pro pokročilé – mládež/
dospělí;

kroužky pro děti raného věku - 
Předškolák (předškolní výchova), 
Brebentění s Matýskem (logopedic-
ký kroužek), Hrátky s medvíďátky 
(2 skupiny), Hrajeme si s hrošíkem 
(2 skupiny), Cvičení s kočičkou 
(2 skupiny), Hbitý mrňous, Zlatá 
brána, Blátotlačky (keramika pro 
děti s rodiči); Malý objevitel.
  
Kroužky v tomto oddělení pracu-
jí podle svých specifických cílů 
činnosti a v souladu s obecnými 
cíli práce střediska. Součástí práce 
některých kroužků (např. šerm, 
tvořivá dramatika, stolní tenis,...) 
bývají také jednorázové výjezdní 
a pobytové akce a účast na spor-
tovních turnajích. V letošním roce 
však byly z důvodu rozšíření nemo-
ci Covid-19 nakonec téměř všechny 
akce a turnaje odvolány.

Oddělení výuky náboženství
Výuka náboženství probíhá pro děti 
od předškolního věku (ve skupině 
těchto nejmenších je to za přítom-
nosti rodičů) po žáky od první do de-
váté třídy základní školy. Jednotlivé 
skupiny jsou rozděleny podle roční-
ků. Některé skupiny tvoří děti z více 
ročníků spojených dohromady. 

Kroužky zájmového vzdělávání
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Obsahem výuky je seznámení 
s poselstvím biblických příběhů, 
křesťanskými hodnotami, křesťan-
skými svátky a praktickým životem 
z víry. Ve skupinkách pracujeme 
pomocí různých materiálů, metod 
a přístupů. Společně si povídáme, 
hrajeme a tvoříme. Své místo při 
setkání má také modlitba. Se starší-
mi dětmi zapojujeme do programu 
více diskusi a jejich spoluúčast při 
tvorbě i průběhu programu setkání. 
Především se snažíme o vytvoření 
přátelské atmosféry, kde je každý 
vítán. Aktuálně náš tým pracuje 
na přípravě nové koncepce výuky 
náboženství, aby více odpovídala 
potřebám dětí dnešní doby a byla 
v souladu se vzdělávacími cíli výuky 
i hodnotami Salesiánského centra. 
Hodiny náboženství jsou pro každé-
ho, kdo se přihlásí, není tedy nutné 
být věřící či chodit do kostela. Výuka 
probíhá dle rozvrhu od pondělí do 
pátku. Některé skupiny podnikají 
i společné akce mimo pravidelnou 
výuku. V roce 2020 se scházelo při 
náboženství v rámci 23 skupin 222 
dětí.

Oddělení doučování školních 
předmětů
Zajišťuje doučování, podporu domá-
cí přípravy na vyučování dětí a mlá-
deže a přípravu na přijímací zkoušky 
na střední školy. Pracuje jak formou 
individuální, tak skupinové práce.
V roce 2020 se doučování zúčastnilo 
celkem 120 dětí – 100 jich docházelo 
na individuální doučování, 20 jich 
využilo doučování ve dvojici. (Některé 
děti se  účastnily doučování ve více 
předmětech). Celkem 26 dětí se zú-
častnilo přípravy na přijímací zkoušky. 
Činnost oddělení koordinuje soci-
ální pedagog (podporovaný od září 
2018 do srpna 2020 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, 
které jsou sociálně znevýhodněny.
Doučování v roce 2020 bylo výrazně 
ovlivněno koronavirovou pandemií. 
V obdobích (březen-květen a říjen-lis-
topad), kdy výuka nemohla probíhat 
prezenční formou, byla zčásti nahra-
zena doučováním on line (prostřed-
nictvím skypu, Google meet, apod.)

Kroužky zájmového vzdělávání
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Přehled činnosti sektoru
Konkrétní kroužky a jejich obsaze-
nost je přehledně uvedena v tabulce 
– Přehled obsazenosti pravidelných 
aktivit. 

Jednorázové akce 
Přehled jednorázových akcí, které 
jsme uspořádali v návaznosti na čin-
nost zájmových kroužků je uveden 
v tabulce. 

Zhodnocení roku v sektoru
Činnost zájmových kroužků byla 
v roce 2020 výrazně ovlivněna rozší-
řením nemoci Covid-19 a nejrůzněj-
šími vládními nařízeními a protiepi-
demickými opatřeními. 

Při první vlně tzv. “jarní” vlně roz-
šíření tohoto onemocnění došlo 
k útlumu činnosti od 13. března 
2020 do 11. května 2020, kdy se 
podařilo většinu aktivit znovu ob-
novit. Abychom alespoň částečně 
účastníkům nahradili to, co nemohli 
využít během doby uzavírky aktivit, 
prodloužili jsme provoz zájmových 
kroužků o 14 dní, tedy až do konce 
měsíce června. 

Nový školní rok 20/21 jsme zahájili 
v polovině září a po třech týdnech 
činnosti běžnou prezenční formou, 
bylo vydáno další nařízení, které 
prezenční účast žáků na činnosti zá-
jmových útvarů zapovídalo. Zpočát-
ku to bylo nařízení hlavní hygieničky 
na 14 dnů pro město Prahu, ale po 
týdnu, dostalo toto nařízení podobu 
vládního nařízení pro celou zemi.

Uzavírka trvala do 25. listopadu 
2020, kdy bylo možné obnovit pre-
zenční výuku v těch kroužcích, kde 
probíhá výuka tzv. jeden na jedno-
ho. Tedy 1 lektor vyučuje jednoho 
žáka. Tomu však vyhovoval jen určitý 
typ zájmových kroužků, ostatní 
kroužky musely na své znovu-ote-
vření ještě počkat. Většina kroužků 
mohla otevřít až dva týdny před 
Vánocemi, a jen na tyto dva týdny. 
Přitom musela být dodržena určitá 
pravidla, např. v 1 skupině ne více 
než 10 dětí. Takže jsme hledali způ-
soby, jak skupiny rozdělit a nařízení 
dostát. Po 20. prosinci 2020 už byl 
zaveden opětovný zákaz prezenční 
účasti dětí (a ostatních účastníků) na 
zájmovém vzdělávání.

Kroužky zájmového vzdělávání
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Krátce po vyhlášení zákazu pre-
zenční účasti žáků na začátku 
“podzimní vlny” jsme se společně 
s lektory zamýšleli nad vhodnými 
alternativami, abychom s dětmi 
neztratili kontakt a mohli v rámci 
omezených možností přispívat dál 
k jejich rozvoji a také pomoci rodi-
čům, kteří museli pracovat z domo-
va. Bohužel ne u všech kroužků je 
alternativa on-line možná a vhodná 
(například u sportovních kroužků). 
Naši lektoři tak alespoň natáčeli tré-
ninková videa, která zasílali účastní-
kům zájmových aktivit jako cvičení 
na doma (fotbalové a hokejbalové 
kroužky, Pilates, lezecké kroužky). 
Některé kroužky zvládly od začátku 
podzimní vlny poskytovat výuku 
on-line (Filmařský kroužek, Latin-
skoamerické tance pro začátečníky, 
Hra na kytaru - 1 lektor). Lektorky 
keramických kroužků nabídly tvo-
ření na doma. Dětem poskytovaly 
možnost pravidelného odběru 
keramické hlíny a jedna z lektorek 
každý týden natáčela video návod 
výrobku, který si pak děti doma 
mohly vytvořit. Rodiče mohli poté 
hotové a vyschlé výrobky přinášet 
na recepci střediska a odevzdávat 
je k přežahu. Část jich děti stihly 

dokončit (dekorovat) při dvoutý-
denní obnově kroužků před Váno-
cemi. 

Ještě nejsme na konci tohoto “covi-
dového příběhu”, ale už teď můžeme 
říci naši zkušenost, že žádná sebe-
lepší snaha vymyslet něco on-line, 
nenahradí možnost se setkávat 
a pracovat “naživo” – prezenčně. 
Zájem o on-line formy výuky postu-
pem času stále více opadá. Děti jsou 
nasyceny “on-lajnů” již dostatečně ze 
školní výuky, a tak zájmové činnosti 
on-line se dobrovolně vzdávají. Po-
strádají kamarády, postrádají setká-
ní, postrádají tvůrčí prostředí, které 
by je motivovalo k činnosti…

Personální zajištění programu 
Kroužky zájmového vzdělávání
Mgr. Hana Gennertová – vedoucí 
sektoru kroužky, koordinátorka od-
dělení ostatní kroužky
Ing. Karolína Jelínková – koordiná-
torka oddělení lezeckých kroužků
Karel Malec – koordinátor oddělení 
venkovních sportů
Mgr. Tomáš Redlich – koordinátor 
oddělení výuky náboženství
Mgr. Blanka Malcová – koordiná-
torka oddělení doučování školních 
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předmětů a kroužků pro děti raného 
věku, sociální pedagog
Bc. Denisa Kocvárová – instruktor-
ka lezeckých kroužků
Lucie Kohoutová – instruktorka 
lezeckých kroužků
Mária Rýparová – recepční
73 zaměstnanců na dohodu o pro-
vedení práce
38 dobrovolníků – zájmové kroužky 
(z toho 7 lektoři doučování) Pr
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Představení sektoru
Programy křesťanské výchovy (PKV) 
jsou zastřešující platformou pasto-
race mládeže. Děje se tak v rámci 
celého Salesiánského centra, v Sale-
siánském středisku mládeže i ve far-
nosti svaté Terezie z Lisieux. Hlavní 
činnost PKV je podpora a doprová-
zení dětí a mladých na jejich cestě 
víry, a to skrze několik společenství 
mládeže, pravidelná setkání mláde-
že (tzv. Úterky u Terky) a chaloupky. 
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 ostat-
ních mladých. 

Cílem poskytovaných programů je 
umožnit účastníkům:
 » zažít společenství křesťanů-vrstev-

níků,
 » poznat křesťanskou nauku přimě-

řeně svému věku, životní situaci 
a schopnostem,

 » rozvíjet svůj spirituální a etický 
rozměr,

Kroužky zájmového vzdělávání
Programy křesťanské výchovy
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 » poznávat sebe samého,
 » uplatnit své vlohy a žít se svými 

limity,
 » přijmout zodpovědnost za svůj 

život, za druhé, za společnost, za 
přírodu atd.

Společenství mládeže
Rok 2020 se v případě menších spo-
lečenství mládeže (do 20 lidí) nesl 
v duchu stabilizace těchto skupin 
a rozvoje v této oblasti. Společenství 
bývalých biřmovanců BISSTRO  
(18–21 let) se nadále scházelo, po-
dobně i skupina starších ministrantů, 
tzv. maxistrantů (14–17 let). V červnu 
roku 2020 přijalo svátost biřmování 
skupina mladých (17–22 let), které 
posléze utvořilo společenství Ko-
BiT-20 a rozhodlo se nadále scházet. 
Vedení úterkové kapely převzala od 
září 2020 nová vedoucí Domča Krá-
senská, přičemž se podařilo navázat 
na stávající fungování.

Podle koncepce práce s mládeží 14+ 
vznikla v létě 2019 první skupina 
zvaná Výbuch (nyní 16–17 let). Aby 
byli více účastníci tohoto společen-
ství vtaženi do dění okolo pastorace 
mládeže, stali se dva členové této 
skupiny součástí týmu organizující 

Úterky u Terky (od září 2020). Záro-
veň celé společenství bylo pozváno 
do nového běhu formačně-vzdělá-
vacího kurzu Salesiánští animátoři, 
čehož této nabídky využili 4 zájemci. 

Během jarní karantény se jednotli-
vým společenstvím nakonec podaři-
lo postupně přejít do online prosto-
ru. Pokud to opatření dovolovala, 
členové skupin vyráželi na výlety 
či se scházeli na úterkových mších 
svatých. V létě 2020 také všechny 
skupiny vyrazily na několikadenní 
výjezdy. 

Zkušenosti a poznatky z jara si pak 
společenství přenesla i do dalšího 
školní roku 2020/2021, který přinesl 
opětovné zpřísnění epidemiolo-
gických opatření. Nicméně nutno 
podotknout, že prodlužující se zákaz 
shromažďování osob citelně ovliv-
ňuje tuto formu pastorace, který je 
založen na úzkých osobních vaz-
bách.

Dle plánu již zmíněné koncepce by 
v létě 2021 mělo vzniknout nové 
společenství pro mladé od 14 do 15 
let. Proto se také od podzimu 2020 
začalo usilovně pracovat na přípravě 

Programy křesťanské výchovy
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letní akce a formování nového týmu, 
který má vést P. Jan Fojtů SDB. Neb 
propagování vzniku nového spole-
čenství zaznamenalo velký úspěch 
mezi rodiči z farnosti, bylo ke konci 
roku 2020 rozhodnuto o vzniku další 
skupiny, tentokrát pod vedením 
Hanky Gennertové FMA. Do týmů 
doprovázejících nová společenství 
se podařilo získat animátory z řad již 
fungujících skupin.

Nutno podotknout, že řada čle-
nů těchto společenství (BISSTRO, 
KoBiT-20, maxistranti, Výbuch) se 
aktivně zapojuje v programech 
Salesiánského centra, ať už se jedná 
o asistentství na chaloupkách a pří-
městských táborech, o vedení krouž-
ků a Úterků u Terky či doprovázení 
dětí ve farnosti v rámci ministrantů 
a společenství děvčat.

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. 
Koncept z minulých let se podařilo 
podržet, tzn. každé úterý večerní 
mše svatá doprovázená kapelou, 

první úterý v měsíci Velký Úterek, 
kde se sešli všichni mladí s hostem, 
zbývající úterý probíhala setkání 
menších společenství. 

2. pololetí školního roku 2019/2020 
bylo oproti předešlým rokům od-
lišné. Poslední velké setkání mláde-
že – Ekumenický Úterek – proběhlo 
na začátku března a zaznamenalo 
nečekaný úspěch. Do tohoto mezi-
církevního setkání, které se konalo 
již popáté, se podařilo zapojit vedle 
již dlouholetých spolupracovníků 
z řad Pražské evangelické mládeže 
Českobratrské církve evangelické 
také vysokoškolské studenty Církve 
československé husitské. Setkání 
proběhlo v kostele svatého Martina 
ve Zdi, kde byla slavena společná 
bohoslužba, na kterou se dostavilo 
dle odhadů až sto účastníků. Nic-
méně po tomto setkání přišla první 
epidemiologická opatření a Úterky 
u Terky musely přesunout svou čin-
nost do online prostředí.

To před úterkový tým postavilo řadu 
nových výzev. Více pozornosti se 
začalo věnovat facebooku a nově 
vzniklému instagramu. Na obou 
těchto sociálních sítích byly sdíleny 
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natočené Velké Úterky (jejichž 
frekvence vzrostla na dva za mě-
síc). K nim pak přibyla slůvka jed-
notlivých členů úterkového týmu, 
které sledovaly vedle cíle inspirovat 
účastníky také záměr představit více 
ty, kteří organizují Úterky u Terky. 
Velkou výzvou se také ukázala onli-
ne komunikace a duchovní doprová-
zení jednotlivých účastníků. 

S blížícím se létem byla opatření po-
stupně rozvolňována, což nakonec 
umožnilo oslavit na konci června 18 
let Úterků. Na tomto setkání bylo 
také slavnostně předáno koordiná-
torství Úterků Dominikem Vachudou 
Danielovi Blažkovi.

Školní rok 2020/2021 a nová úterko-
vá sezóna začala Tmeličem, výjez-
dem, který měl prohloubit vztahy 
a dynamiku v úterkovém týmu.  
Na konci září pak proběhl Zahajo-
vací Úterek. Nakonec se ukázalo, 
že to bylo poslední velké prezenční 
setkání kobyliské mládeže, kde byla 
možnost se modlit za nadcházející 
rok a společně jej také zahájit.  
Na základě jarní zkušenosti pak 
Úterky přešly plynule znovu do onli-
ne prostoru. Byly pravidelně vysílány 

online rozhovory se zajímavými 
hosty (Kamil Strak – ředitel sekce pro 
mládež ČBK, Zdeněk Mrázek – sale-
sián spolupracovník, Jana Marková - 
salesiánka). Jako novinka se objevily 
tzv. U-podcasty, krátké rozhovory 
s farníky a pracovníky Salesiánské-
ho centra. Dále během adventu byl 
realizován adventní kalendář plný 
výzev pro hlubší prožití adventní 
doby. Koncem roku se uskutečnil 
také online koncert úterkové kapely. 
Nicméně úterková práce stojí z velké 
míry na osobních setkáních, které 
nebylo možné realizovat a stále se 
hledají způsoby, jak v této nelehké 
době uskutečňovat poslání Úterků - 
modlit se, setkat se, inspirovat se. 

Tábory, chaloupky
Salesiánské chaloupky mají své typic-
ké rysy a to:
 » snahu o rodinnou atmosférou 

a o individuální přístup,
 » menší skupinu účastníků (10– 40 

dětí),
 » vycházejíce z pedagogiky Dona 

Boska a z křesťanských základů,
 » přibližováním a uváděním do žité 

víry v Krista.
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V létě 2020 díky uvolnění epidemio-
logických opatření mohlo vyjet 10 
chaloupek organizovaných pod sek-
torem Programů křesťanské výcho-
vy. Ačkoliv po létě jeden tábor pro 
nejstarší dívky definitivně přešel pod 
plzeňské salesiánky, vznikly dva nové 
týmy, které začaly připravovat cha-
loupky jednak pro nejmenší chlapce 
a jednak pro nejmladší děvčata.

Rok 2020 se nesl v upevnění spo-
lupráce s vedoucími chaloupek. 
I s ohledem na důslednější dodržo-
vání hygienických standardů během 
léta proběhlo setkání zástupců všech 
chaloupek a letních akcí (nejen orga-
nizovaných pod PKV). V průběhu léta 
byl zaslán hlavním vedoucím a jejich 
zástupcům táborů PKV zpětnovazeb-
ní dotazník, stejně tak pak i rodičům 
účastníkům. Výstupům z tohoto šet-
ření pak bylo věnováno setkání v září.

Podobně jako v minulém roce, tak 
i v roce 2020 se řešila otázka forma-
ce vedoucích a asistentů. V únoru 
proběhlo víkendové setkání, kde také 
byly poprvé realizovány intervizní 
skupinky. Ze zpětné vazby hlavních 
vedoucích také vzešel požadavek 
na co nejmenší časové nároky na 

asistenty. Této otázce pak bylo věno-
váno říjnové setkání pouze pro hlavní 
vedoucí a jejich zástupce, kde byla 
stanovena zakázka na jednodenní 
školící setkání v únoru 2021.

Nutno však podotknout, že v roce 
2020 úspěšně absolvovalo formačně-
vzdělávací kurz Salesiánští animátoři 
pět animátorů ze Salesiánského cent-
ra v Praze-Kobylisích.

Zhodnocení roku v sektoru
Jak již bylo zmíněno výše, rok 
2020 byl odlišný od předešlých let. 
V březnu vyhlášená protikorona-
virová opatření zásadně omezila 
možnost se setkávat, přičemž právě 
na této skutečnosti stojí naše pasto-
race mládeže. Nutno však podotk-
nout, že jak v rámci Úterků u Terky, 
tak ve společenstvích mládeže 
došlo ke vcelku rychlé adaptaci na 
online prostředí. Potřebu sociál-
ního kontaktu tím však nešlo plně 
uspokojit, navíc to přinášelo i větší 
náročnost na přípravu a vedení 
programů či na vztahy s pastorova-
nými.

Nutno však podotknout, že koro-
navirová krize přinesla řadu výzev 
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a možností učit se nové věci. Ať už 
v ochotě točit nebo stříhat videa 
na Velké Úterky, přinášet nápady, 
navzájem se podporovat. Obzvlášť 
před létem byla pak znát radost 
z možnosti se opětovně setkávat. 
Léto pak bylo za odměnu, kdy jsme 
mohli společně s dětmi a s mladý-
mi vyjet do přírody na chaloupky 
a společně prožít řadu krásných dní.

Nový školní rok pak přinesl sice dal-
ší prohloubení pandemie, nicméně 
se též ukázalo, že se podařilo zdaři-
le předat vedení Úterků u Terky do 
schopných rukou nového koordiná-
tora a omlazeného týmu. To se také 
zřetelně projevilo na oživení soci-
álních sítí designově příjemnějším 
obsahem, novými online aktivitami, 
velkým elánem úterkových ani-
mátorů i plynulým přechodem do 
online prostředí. Zároveň se poda-
řilo a stále se daří držet již vytyčený 
směr.

Jako další pozitivum lze vnímat 
i to, že PKV zcela přebraly funkci 
organizace a koordinace vzniku 
nových společenství mládeže. Velmi 
nás pak všechny překvapil zájem 
rodičů z farnosti o nové skupiny 

pro čtrnáctileté a patnáctileté. Na 
podzim, kdy byla znovu uzavřena 
většina služeb a programů Salesi-
ánského centra pak PKV společně 
s dalšími sektory zorganizovaly dvě 
kola tzv. „SaleHry“ - Salesiánské hry, 
nejdříve o podzimních prázdninách 
a poté před Vánoci.  

Rok 2020 – rok Covid-19 - tak (snad 
nejen) Programům křesťanské vý-
chovy ukázal, co je v životě každého 
z nás důležité - mít rád sebe, druhé 
i Pána za všech okolností a i v do-
bách krizí hledat nové cesty, jak tu 
být pro mladé a doprovázet je na 
jejich cestě do Božího království.

Personální zajištění programu  
Programy křesťanské výchovy
Dominik Vachuda – vedoucí sekto-
ru; tábory a chaloupky 
Daniel Blažek – Úterky u Terky
7 zaměstnanců na DPP
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Představení sektoru
Cílem projektu Centrum pro rodinu 
je vytváření bezpečného prostoru 
pro rodiny, které mohou v salesián-
ském 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 ro-
dinách. Dalším zaměřením, na které 
soustředíme pozornost, jsou rodiny 
v krizi, prožívající různé problémy, 
které je nutné řešit s pomocí ku-
rátorů a dalších návazných služeb. 
Projekt napomáhá k utváření dob-
rých a zdravých rodinných vztahů, 
k normálnímu bezkrizovému způso-
bu 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.

Činnost v roce 2020
Činnost v roce 2020 byla význam-
ně poznamenána koronavirovou 

pandemií. Následujících 7 typů 
činnosti tak probíhalo kromě pre-
zenční formy také alespoň částečně 
online:
1) Skupinové aktivity – semináře 
a kurzy pro rodiče
2) Poradenský servis
a) Rodinné poradenství – rodinný 
poradce pomáhá řešit problémy 
v oblasti vývoje a výchovy dětí 
a partnerských vztahů
b) Sociální poradenství – sociální 
pracovník poskytuje rodinám zá-
kladní sociální poradenství
3) Síťování služeb-sociální pra-
covník – zprostředkovává rodinám 
návazné služby
4) Podpůrná skupina pro rodiče
5) Svépomocná skupina bezdět-
ných párů
6) Svépomocná skupina pro ma-
minky (od září 2020)
7) Krátkodobé hlídání dětí – pe-
dagog, asistentky pedagoga, které 
se střídají, zajišťují hlídání dětí.

Semináře
V roce 2020 jsme realizovali řadu 
seminářů a kurzů pro rodiče s aktu-
álními prorodinnými tématy. Probě-
hl večerní kurz „Efektivního rodičov-
ství“, určený partnerům a rodičům. 
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V rámci tohoto cyklu si účastníci 
osvojili dovednosti potřebné ke 
zlepšení vzájemných vztahů a cel-
kové situace v rodině. Další plá-
nované kurzy byly s ohledem na 
pandemická omezení zrušeny.

Dále jsme rodičům již tradičně 
nabídli pravidelné vzdělávací semi-
náře (dopolední i večerní) z oblasti 
rodinných témat, které proběhly 
zčásti prezenčně a zčásti online:
 » Vztahy mezi sourozenci
 » Výchova synů
 » Výchova dcer
 » Jak vychovat zdravě sebevědomé 

dítě
 » Kdy děti potřebují mámu a kdy 

tátu aneb vývojová trajektorie 
syna a dcery

 » Jak doprovázet děti v digitálním 
světě

 » Jak na nachlazení u dětí
 » Sourozenecké konstelace
 » Krize středního věku
 » Psychoanalytické komentáře k ne-

plodnosti
 » Adopce a naše rodina
 » Nedobrovolná bezdětnost
 » Jak zvládnout pubertu

Pravidelný provoz
PONDĚLÍ
9.00–12.00 poradenské aktivity 
sociálního pracovníka pro klienty se 
specifickými
potřebami, síťování služeb
13.00–15.00 rodinné poradenství 
(od září 2020)

ÚTERÝ
9.30–11.30 každé úterý dopoledne 
semináře pro rodiče s doprovod-
ným hlídáním dětí
9.00–12.00 poradenské aktivity 
sociálního pracovníka pro klienty 
se specifickými potřebami, síťování 
služeb,
15.00–17.00 rodinné poradenství 
(do června 2020)

STŘEDA
9.00–12.00 poradenské aktivity 
sociálního pracovníka pro klienty 
se specifickými potřebami, síťování 
služeb.
18.00–20.00 (třetí středa v měsíci), 
podpůrná skupina pro rodiče
18.00–21.00 (od září 2020, každá 
čtvrtá středa v měsíci), svépomocná 
skupina pro maminky
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Centrum pro rodinu

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 – z důvo-

du epidemie zrušeno
 » Tvoření adventních věnců 
 » Mikulášská – z důvodu epidemie 

zrušeno
 » Malé předvánoční zastavení
 » Rozjaření – z důvodu epidemie 

zrušeno
 » Rozloučení se školním rokem – 

z důvodu epidemie zrušeno

Zhodnocení roku v sektoru
Rok 2020 byl v mnohých ohledech 
zcela jiný, než jsme byli dosud zvyklí. 
V důsledku koronavirové epidemie 
byla naše činnost od března 2020 
výrazně omezená. Přesto jsme se 
snažili v našich programech na 
podporu rodiny nějakým způsobem 
pokračovat. 

Aktivity, u kterých to bylo možné, 
jsme zčásti realizovali on-line, to 
se týkalo především vzdělávacích 
seminářů, poradenství, svépomocné 
skupiny pro bezdětné a nově vzniklé 
podpůrné skupiny pro rodiče. Kromě 
podpůrné skupiny nově od září 2020 
zahájila činnost i svépomocná skupi-
na pro maminky. 

Počet podpořených osob: Vzdělá-
vacích seminářů – celkem 15 – se 
zúčastnilo 230 rodičů. Poradce pro 
rodiny realizoval několik desítek 
intervencí a konzultací, které vy-
cházely z konkrétních situací rodin 
(31 osob na osobní konzultaci, 
50 poradenských kontaktů přes 
e-mailovou komunikaci a 5 rodin 
bylo navštíveno přímo v domácím 
prostředí).
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Svépomocné skupiny pro bezdětné 
páry se pravidelně zúčastnilo  
10 – 12 osob. Nově vzniklé pod-
půrné skupiny pro rodiče se každý 
měsíc zúčastnilo 10 osob a svépo-
mocné skupiny pro maminky 8 osob. 
Hlídací koutek během hlavních ak-
tivit využilo v průběhu roku 40 dětí, 
resp. jejich rodičů. 

V roce 2021 bychom chtěli pokračo-
vat ve všech prorodinných aktivitách 
s důrazem na pomoc mladým rodi-
nám a partnerům, kteří se rozhodli 
rodinu založit. Novinkou by měl být 
také rozjezd nové podpůrné skupiny 
- tentokrát pro ženy 45+, která bude 
úzce zaměřená na práci s tématy, 
která toto období života přináší.

Personální zajištění programu  
Centrum pro rodinu
Mgr. Blanka Malcová – vedoucí 
projektu, sociální pracovník, koordi-
nátorka seminářů pro rodiče
5 zaměstnanců na DPP
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Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež
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Představení sektoru
Klub Vrtule je nedílnou součástí 
nabídky Salesiánského střediska 
mládeže. Od roku 2003, kdy byl 
transformován na klub nízkopraho-
vý, pracovníci klubu systematicky 
rozvíjejí především rovinu sociálních 
služeb. V roce 2004 se Vrtule stala 
členem České asociace streetwork 
(ČAS), oborové organizace, zastře-
šující 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 byla služba rozšířena 
o terénní formu, v témže roce klub 
absolvoval druhé úspěšné hodno-
cení kvality ČAS následované třetím 
hodnocením, v roce 2017.

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, ano-
nymita, 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 způso-
bem života svého okolí.

Rizika vnímáme převážně v těchto 
oblastech: konfliktní vztahy (ve 
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škole, s vrstevníky, s rodiči), užívání 
návykových látek (tabák, alkohol, 
konopné drogy), životní styl souvi-
sející s dospíváním (nuda, hledání 
sebe sama, život v partě, sexuální 
život).

Přehled činnosti projektu
V roce 2020 probíhaly ve Vrtuli tyto 
činnosti:
 » hlavní činnost
 » jednorázové akce

Hlavní činnost
Hlavní činností Vrtule je kontaktní 
sociální práce, která byla poskytová-
na v ambulantní i terénní formě od 
pondělí do čtvrtka.

Nízkoprahový klub Vrtule poskytuje 
tyto služby.  V rámci ambulantní for-
my jsou poskytovány tyto činnosti:

 » Kontaktní práce – slouží k získání 
informací o životě uživatelů služeb, 
mapování jejich prostředí, motivo-
vání uživatelů k pozitivním změ-
nám. Zároveň prohlubuje důvěru 
uživatele k službě.

 » Poradenství – intervence ve 
prospěch uživatele, stanovení 
kroků vedoucích k pozitivní změně 

v situaci uživatele, podpora aktivi-
ty 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 mlad-
šího sourozence, hádky s rodiči, 
alkoholismus rodičů, týrání a zne-
užívání v rodině nebo partnerem, 
vyhazov z domova, přechod 
z jedné školy na druhou, šikana ve 
škole nebo v partě, špatný pro-
spěch – reparát, propadnutí, vážné 
onemocnění nebo zdravotní 
omezení, znásilnění.

 » Situační intervence – reflexe 
aktuálního chování uživatele bě-
hem poskytování služby, či v okolí 
klubu.

 » Jednání ve prospěch klienta – 
jednání se třetími osobami nebo 
návaznými institucemi v zájmu 
uživatele. Jedná se o doprovod pří-
padně jednání bez účasti uživatele 
(vždy s jeho písemným souhla-
sem). Jde zejména o kontakt se 
školou, OSPOD, Policií ČR, rodiči 
a dalšími neziskovými organiza-
cemi.

 » Aktivizační činnosti – vlastní 
uživatelské aktivity a realizace 

Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež
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nápadů s podporou pracovní-
ků – preventivní aktivity, pořádání 
kulturních a sportovních akcí atd. 
Součástí činnosti klubu, která je 
důležitým podpůrným, motivač-
ním a aktivizačním prostředkem 
při poskytování sociálních služeb, 
je nabídka volnočasových aktivit 
(stolní fotbálek, žonglovací potře-
by, internet atd.). Klub slouží také 
jako prostor pro realizaci svépo-
mocných akcí uživatelů služeb 
(s podporou a pomocí pracovníků 
klubu, která může mít různorodou 
podobu – od motivace k dotažení 
akce do konce po poskytnutí tech-
nického vybavení.

Jednorázové akce
V roce 2020 proběhlo několik pre-
ventivních workshopů, které měly 
za cíl seznámit mladé lidi s tématy, 
která pro ně mohou být přínosná. 
Během letních prázdnin proběhlo 
osm kulturně-společenských akcí. 

Zhodnocení roku v sektoru
V roce 2020 využilo naše služby 127 
mladých lidí, což je o 15 % více než 
v minulém roce. Považujeme to za 
velký úspěch s ohledem na to, že 
byla naše služba na jaře vládním 

nařízením zavřená a ztratili jsme tak 
možnost přímé práce.  Přes vládní 
zákaz jsme na jaře nezaháleli a byli 
s klienty v kontaktu alespoň on-line. 
Nabízeli jsme on-line poradenství, 
krizovou pomoc, aktivizační činnosti, 
pomáhali jsme klientům oriento-
vat se v nepřehledných nařízeních. 
Pravidelně jsme také streamovali, za-
ložili jsme instagramový profil, přes 
který se lépe dostávají informace 
k naší cílové skupině. Jakmile to bylo 
možné, vyrazili jsme opět do ulic 
a otevřeli ambulanci. V rámci nou-
zových stavů jsme také poskytovali 
služby široké veřejnosti. Díky spolu-
práci s městskou částí a dobrovol-
níky z farnosti jsme rozdávali dezin-
fekce a roušky přímo v terénu. Velmi 
dobrou zkušenost jsme udělali také 
při spolupráci s Oratoří, díky které 
jsme mohli přes izolace a karantény 
pracovníků udržet služby otevřenou 
v plném rozsahu. 

I když byl rok 2020 plný těžkostí 
a změn, přinesl nám také prohloube-
ní spolupráce s dalšími odbornými 
službami, městskou částí a veřejností. 

Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež
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Mrzí nás, že jsme nemohli více využít 
potenciál našeho nově otevřeného 
zázemí na hřišti u ZŠ Hovorčovická, 
ale věříme, že to v roce 2021 vyna-
hradíme klientům i sobě. Nejčastěj-
šími tématy se kterými naši klienti 
přicházeli, byly vztahy, věci spojené 
s Covid-19, škola a zejména distanč-
ní výuka, trávení volného času. 

Vrtule – nízkoprahový klub pro děti a mládež

Personální zajištění programu 
Vrtule
Jan Vališ, DiS. – vedoucí klubu
Bc. Jan Šeřík, 
Bc. Alžběta Matysová, DiS.,
Vladimír Kácha, DiS.
Bc. Petra Pilecká
Bc. Marek Parobok
– sociální pracovníci
Oliver Ladra – peer pracovník ve 
fotbálkovém centru
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Salesiánské divadlo

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

Zhodnocení roku v sektoru
Rok 2020 byl významně pozname-
nán pandemií Covid-19, většina pro-
nájmů a aktivit divadla bylo zrušeno 
a provoz divadla byl značně omezen. 
Vzhledem k zaměření pronájmů na 
děti a mládež, kteří jsou účinkujícími 
nebo diváky Salesiánského divadla, 
je blízká budoucnost z pohledu 
pandemie a jejich následků značně 
nejistá.

Personální zajištění programu  
Salesiánské divadlo
Karel Klimeš – manažer
Pavel Cajthaml – technik
Ludmila Vondrová – uklízečka
2 zaměstnanci na dohodu o prove-
dení práce
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PŘEHLED AKTIVIT 
Přehled obsazenosti pravidelných aktivit

Název kroužku Počet 
kroužků *

Počet 
účastníků *

Počet 
kroužků **

Počet 
účastníků **

SPORTOVNÍ KROUŽKY

Fotbal 9 164 9 143

Hokejbal 2 25 2 24

Lezecký 16 171 16 172

Judo 2 28 2 32

Stolní tenis 3 20 3 23

Šerm 2 19 2 18

Cvičení s kočičkou 3 36 3 24

Jóga 1 23 1 32

Hbitý mrňous 1 13 1 13

Cvičení při hudbě 1 11 0 0

Fotbálek 1 2 0 0

Hrátky s medvíďátky 0 0 2 19

Pilates 0 0 1 15

TANEČNÍ

Tanečky 2 7 0 0

JAZYKOVÉ

Němčina pro 
pokročilé 1 7 0 0

Angličtina 2 12 2 9
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PŘEHLED AKTIVIT 
Přehled obsazenosti pravidelných aktivit

Název kroužku Počet 
kroužků *

Počet 
účastníků *

Počet 
kroužků **

Počet 
účastníků **

DRAMATICKÉ A HUDBENÍ

Tvořivá dramatika 2 13 1 9

Kytara 4 7 6 10

Hra na flétnu 0 0 1 4

KREATIVNÍ

Keramika 3 38 4 40

OSTATNÍ

Zlatá brána 1 10 1 9

Brebentění 
s Matýskem 1 8 1 8

Předškolák 1 7 1 5

Hrajeme si 
s hrošíkem 2 28 2 25

Blátotlačky 1 11 1 9

Kybernetický 
a robotický kroužek 1 6 1 8

Malý objevitel 1 8 1 7

Doučování 2 69 4 72

Přípravka na 
přijímačky 2 26 2 21

Výuka náboženství 23 222 17 146

Pravidelné aktivity 
Oratoře 1 193 1 82
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Název kroužku Počet 
kroužků *

Počet 
účastníků *

Počet 
kroužků **

Počet 
účastníků **

Latinskoamerické 
tance pro 
začátečníky

0 0 1 4 

Filmařský kroužek 0 0 1 7

CELKEM 91 1184 90 990

* Školní rok 2019/2020, stav k 30. 6. 2020
** Školní rok 2020/2021, stav k 31. 10. 2020 

PŘEHLED AKTIVIT 
Přehled obsazenosti pravidelných aktivit
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PŘEHLED AKTIVIT 
Přehled obsazenosti táborů

Název tábora Termín tábora  
v roce 2020

Počet 
účastníků

Zimní rodinný lyžák na Kvildě 15. 2. – 21. 2. 28

Ministrantská olympiáda 20. 7. – 26. 7. 15

Don Boskovo putování 20. 7. – 26. 7. 16

Fotbalová chaloupka 9. 8. – 15. 8. 30

Eldorado 14. 8. – 23. 8. 42

Maxi-chaloupka 24. 8. – 28. 2. 14

Barvy času 5. 7. – 10. 7. 10

Holčičí jízda 11. 7. – 18. 7. 16

NATOTATA 19. 7. – 25. 7. 12

Zažij! 16. 8. – 22. 8. 11

AQUA 17. 8. – 23. 8. 21

Horotábor 2. 8. – 9. 8. 18

Podzimky s oratoří 25. 10. – 30. 10. 15

Lyžařský a snowboardový tábor 22. 2. – 29. 2. 18

START - Oratoř 5. 7. – 12. 7. 17

Dobrodružství s Maxipsem Fíkem I. – přím. 10. 8. – 14. 8. 20

Dobrodružství s Maxipsem Fíkem II. – přím. 17. 8. – 21. 8. 20

Příměstský tábor pro starší I. 10. 8. – 14. 8. 39

Příměstský tábor pro starší II. 17. 8. – 21. 8. 38

Fotbalový příměšťák 3. 8. – 7. 8. 16

CELKEM 416
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Název činnosti Zahájení Ukončení
Počet 
dnů 

konání

Počet 
účastníků

Silvestrovský Výbuch 29. 12. 2019 02. 1. 2020  5  12

3. bodovací turnaj SHM 
Čechy 18. 1. 2020 18. 1. 2020  1  28

Nedělní boulderingové 
odpoledne 26. 1. 2020 26. 1. 2020  1  14

Florbalový turnaj Dona 
Boska 30. 1. 2020 31. 1. 2020  2  22

Oratorní turnaj ve stolním 
tenise 07. 2. 2020 07. 2. 2020  1  9

Zápas Kobylisy - Teplice 08. 2. 2020 08. 2. 2020  1  21

1. bodovací turnaj - Havířov 07. 2. 2020 09. 2. 2020  3  3

Animátoři N7 07. 2. 2020 09. 2. 2020  3  3

Kurz Vyjednávání a řešení 
konfliktů 12. 2. 2020 13. 2. 2020  2  13

Oratorní bruslení 14. 2. 2020 14. 2. 2020  1  4

Z(S)ales Cup Plzeň pro 
mladší 14. 2. 2020 15. 2. 2020  2  11

Lívanec pro chaloupkové 
vedoucí 14. 2. 2020 16. 2. 2020  3  23

Duchovní obnova pro 
maxistranty 06. 3. 2020 08. 3. 2020  3  12

Svatodušní výjezd 29. 5. 2020 31. 5. 2020  3  16

Chlebíček druhý – hodnoty 03. 6. 2020 03. 6. 2020  1  22

Letní fotbalový turnaj 05. 6. 2020 06. 6. 2020  1  68

Maxipuťák k Máchovu jezeru 05. 6. 2020 07. 6. 2020  3  10

PŘEHLED AKTIVIT 
Přehled jednorázových akcí



36 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 37VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Název činnosti Zahájení Ukončení
Počet 
dnů 

konání

Počet 
účastníků

Jarní výlet Eldorado – Modrý 
Mauritius 12. 6. 2020 14. 6. 2020  3  19

Otevírání Vltavy 15. 6. 2020 17. 6. 2020  3  13

Sobotní výlet na písky – Vinoř 20. 6. 2020 20. 6. 2020  1  11

Severská sekera 30. 6. 2020 04. 7. 2020  5  5

Rodinky v Poříčí 2020 05. 7. 2020 11. 7. 2020  7  28

Letní Výbuch 27. 7. 2020 31. 7. 2020  5  11

Kurz pro instruktory  
skalního lezení 05. 9. 2020 06. 9. 2020  2  2

Kurz pro instruktory  
skalního lezení II. 19. 9. 2020 20. 9. 2020  2  2

Úterkový Tmelič 04. 9. 2020 06. 9. 2020 3  7

Zdravotnický kurz ZDrSEM 16. 9. 2020 20. 9. 2020 5  12

Setkání chaloupkových 
vedoucích 03. 10. 2020 03. 10. 2020 1  12

Benefice – PCQ 07. 9. 2020 07. 9. 2020 1 372

CELKEM  74* 785

*Z důvodu koronavirové krize odpadlo v Salesiánském středisku mládeže 
mnoho plánovaných akcí, výjezdů a turnajů.

PŘEHLED AKTIVIT 
Přehled jednorázových akcí
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MANAGEMENT STŘEDISKA MLÁDEŽE

Statutární zástupce organizace: Mgr. Václav Jiráček, ředitel

Zástupce ředitele: Jan Fojtů (od 1. 9. 2020)

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 (do 25. 7. 2020), Ing. Tomáš Kubalík  
(od 25. 7. 2020)

Administrativní zázemí střediska: Mgr. Veronika Semerádová, ekonom; 
Ing. Jan Hladký, účetní; BBus. Eva Špačková, DiS., fundraiser, PR; Tomáš Hes, 
Lenka Altmanová; 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: Mgr. Markéta Steklá; Mgr. Milan Stiburek; MgA. Viktor Dočkal; 
Milan Kinkor, PhDr (od září 2020); Mgr. Alexandra Lammelová; PhDr. Alena 
Halamová (do června 2020); PhDr. Jiří Broža (do června 2020)

Osobní náklady pro statutárního zástupce střediska činily 608 000 Kč. 

Náklady na odměnu správní a dozorčí rady v roce 2020 činily 0 Kč.
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PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ

Přehled obdržených provozních dotací za období  
od 1. 1. do 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

MPSV – Centrum pro rodinu 302

MŠMT – Volnočasové aktivity 7 420

MŠMT šablony pro rok 2020 341

MHMP – NZDM Vrtule, Volnočasové aktivity, Centrum pro rodinu, 
Oratoř, Fotbálkové centrum 3 578

UMČ Praha 8 – Oratoř, sportovní kroužky, NZDM Vrtule 548

ČAS – Společně a odborně v Praze 8

CELKEM 12 197

Přehled obdržených darů za období  
od 1. 1. do 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Drobní dárci 692

Arcidiecézní Charita 59

Využití sbírky na provoz (převod z fondu Sbírka na provoz) 52

Využití darů (převod z Fondu poslání do 2027) 576

CELKEM 1 379

Přehled obdržených darů do fondu na rekonstrukci vstupu provincie  
za období od 1. 1. do 29.2. 2020 (v tis. Kč)

Veřejná sbírka do fondu na rekonstrukci vstupu provincie 160

CELKEM 160

Přehled obdržených darů do fondu Sbírka na provoz 
za období od 1. 3. do do 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Veřejná sbírka na provoz 291

CELKEM 291

Přehled obdržených příspěvků na podporu činnosti terénního programu  
za období od 1. 1. do 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

UMČ Praha 8 275

UMČ Praha 8 100

CELKEM 375
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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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PROVOZ A ŘÍZENÍ ORGANIZACE  
Výkaz zisků a ztrát
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VÝROK AUDITORA
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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;
 » Evropská unie z Operačního programu Zaměstnanost
 » Elektroline, a.s.; Jarnette Réclame spol. s.r.o.; Akademické reprografické 

centrum; Arcidiecézní charita Praha; 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 individuál-
ním dárcům.

 

Tým Salesiánského střediska

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU



PODPORUJÍ NÁS

Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s.  
Kobyliské nám. 640/11, 182 00 Praha 8-Kobylisy | IČ: 27084876  

E-mail: stredisko@sdb.cz | http://www.strediskokobylisy.cz 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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

Projekt

SOCIÁLNÍ PEADAGOG
je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.

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