Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže
– domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2009
Slovo úvodem
Vážení návštěvníci, zaměstnanci, dobrovolníci, partneři, dobrodinci, donátoři a další příznivci
Salesiánského střediska mládeže.
Tak jako každý rok, předkládáme výroční zprávu shrnující vše podstatné, co se v našem zařízení v roce 2009 událo. Výroční zpráva je nejen propagačním, ale i pracovním materiálem, který
dokumentuje úroveň střediska a jeho činnost v daném období. I v tomto roce byla naše pozornost
upřena především na děti, mladé lidi a jejich nejbližší sociální prostředí, a to se promítalo při tvorbě nabídky všech střediskových programů. Zájmové kroužky, nízkoprahové kluby Balón a Vzducholoď i Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině ve vzájemné spolupráci nabídly volnočasové
i vzdělávací aktivity, sociální služby, víkendové a prázdninové pobyty. O jednotlivých programech
se více dočtete na dalších stránkách této výroční zprávy.
Dá se říct, že v rámci svého poslání realizujeme myšlenku, kterou jsem nedávno někde
zaslechl: „Starým lidem se má pomáhat – a mladým také“. Na první pohled se mladý člověk jeví
jako bytost plná síly a energie, směřující k samostatnosti, a to může svádět k domněnce, že si dokáže za každých okolností poradit a pomoct sám. Z naší dlouholeté zkušenosti vyplývá, že člověk
v každé fázi svého života zažívá své limity, křehkost a někdy až nemohoucnost a to se snažíme
brát v potaz i v naší práci.
Děkuji všem svým kolegům a dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu a podepsali se na dobrých výsledcích fungování střediska mládeže. Moje poděkování a vděčnost patří také našim donátorům a dobrodincům. Bez nich bychom nebyli schopní realizovat svoji činnost v takovém rozsahu, jak ji prezentujeme v této výroční zprávě.

Mgr. Antonín Nevola
ředitel
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Základní informace o organizaci
Salesiánské středisko mládeže bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním je přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou
především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Salesiánské středisko
mládeže navštíví kolem 500 dětí a mladých lidí týdně. Přitom uplatňuje v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických aktivitách výchovný systém Jana Boska. Ve své práci vychází
z následujících hodnot:
• laskavost a dobrota – za základní prvek jednání s mladými lidmi se považuje laskavý přístup
• víra v dobré jádro v každém mladém člověku – snaha objevit v každém mladém člověku to
dobré, co lze rozvíjet
• integrální péče o mladého člověka – zájem o mladého člověka ve všech rovinách jeho zrání
– fyzické, psychické, sociální i spirituální
• život a víra – výchova k odpovědné svobodě
• radost, slavení, hra a srdečnost – vytváření a podpora přitažlivé atmosféry
• osobní vztah – každý návštěvník je přijímán jako osoba se svými individuálními potřebami
• trpělivost – dospívání člověka vyžaduje dlouhodobé doprovázení
• vstřícná atmosféra - dát zažít mladým lidem ovzduší přijetí i s jejich nedostatky
Jan Bosko (1815 – 1888) byl italský kněz, který se věnoval v době nastupující průmyslové revoluce
v italském Turíně chlapcům na okraji společnosti a staral se o jejich celostní rozvoj. Jako výchovný styl používal tzv. preventivní systém, který se opírá o rozum, křesťanské hodnoty a laskavost;
nepoužívá donucovacích prostředků, nýbrž se dovolává rozumových schopností, srdce a touhy
po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě. Založil tzv. oratoř jako prostředí, kde svou
výchovu uskutečňoval.
Stál u zrodu řeholní společnosti salesiánů. Ta v současné době působí ve všech pěti kontinentech
a má 15952 salesiánů ve 130 zemích světa. V České republice je salesiánů asi 170. Středisek
volného času našeho typu je v ČR 10.
Své poslání realizuje Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň ve třech
programech, kterými jsou nízkoprahové otevřené kluby Balón a Vzducholoď (sociální služba), v kroužcích zájmové činnosti a v Centru pomoci dětem, mládeži a rodině – Střecha
(sociální služba). Středisko je pověřeno výkonem sociálně právní ochrany dětí.

2

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY
Základní charakteristika
Nízkoprahové kluby Balón a Vzducholoď jsou jedním ze základních programů Salesiánského
střediska mládeže v Plzni. Program se řídí standardy NZDM (nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež), křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky.

Cílová skupina
Klub Balón směřuje svoji nabídku dětem ve věku od 6 do 15 let, klub Vzducholoď mladým
ve věku od 15 do 26 let, kteří nemají svůj volný čas organizovaný vůbec nebo jen částečně.

Základní metody práce
• individuální přístup k dětem a mladým
• snaha o vytváření dlouhodobých a kvalitních osobních vztahů
• pomoc při řešení životních obtíží
• vytváření pozitivního prostředí

Cíle nízkoprahových klubů
• prohlubování vztahů s vrstevníky a dospělými
• objevování vlastní identity
• smysluplné využití volného času
• reflexe nad smyslem života, duchovními hodnotami a směřováním životní cesty
• morálního rozvoj přijetím etických hodnot a norem
• získávání nových vědomostí a dovedností

Časová dostupnost
Klub Balón a klub Vzducholoď byly pravidelně otevřeny 3x týdně po 3 hodinách: klub Balón
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 14.30 do 17.30 hod., klub Vzducholoď v pondělí a ve středu
od 18.00 do 21.00 hod., v pátek od 15.00 do 18.00 hod.

Nabídka a její využívání
Nabídka vychází z principů a metod práce v nízkoprahových klubech. Uskutečňovala se otvírací
dobou, možnostmi prostor a iniciativami pracovníků i mladých v otvírací době klubů i mimo ni.
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Návštěvnost během otevírací doby:
Klub Balón
Měsíc		
Účastníků*
Leden		
Únor			
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad		
Prosinec		
CELKEM		

2008
272
226
133
339
238
213
31
Zavřeno
195
201
172
171

2009
286
298
327
235
193
144
23
Zavřeno
99
244
257
166

2191

2272

* Pozn.: Pro srovnání je uveden počet účastníků za rok 2008. Uvedené počty účastníků znamenají počet návštěv v klubu. V roce 2009 jsme byli v kontaktu s 80 dětmi.

Klub Vzducholoď
Měsíc		
Účastníků*
Leden		
Únor			
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad		
Prosinec		
CELKEM		

2008
271
249
348
452
357
353
22
Zavřeno
239
254
256
207

2009
276
327
340
283
185
283
43
Zavřeno
157
297
432
323

3008

2710

* Pozn.: Pro srovnání je uveden počet účastníků za rok 2008. Uvedené počty účastníků znamenají počet návštěv v klubu. V roce 2009 jsme byli v kontaktu  se 100 mladými.
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Iniciativy během otevírací doby klubů
Klub Balón
• Výtvarné tvoření: 1x týdně se zapojilo 3 – 5 dětí – celkem 90 dětí
• Příležitostné soutěže – Den dětí, Apriliáda, konec školního roku – celkem 60 dětí

Klub Vzducholoď
• Připomenutí religiózních svátků – probíhalo před Vánocemi a Velikonocemi formou
výtvarného tvoření a vědomostních testů - celkem 30 mladých
• Trénink florbalu –1x za týden se účastnilo 8 - 12 mladých - celkem 21 tréninků
• Trénink tance breakdance– 2 x za týden se účastnilo průměrně
5 mladých - celkem 70 tréninků

Iniciativy mimo otvírací dobu klubů
Klubu Balón:
• 7x jednodenní výlet – celkem 35 dětí
• 6x návštěva kina (odměna v bodovací soutěži) - celkem 34 dětí
• 6x bazén - celkem 19 dětí
• 2x florbalový turnaj - celkem 19 dětí
• 2x víkendová akce - celkem 8 dětí
• 1x zimní prázd. pobyt s lyžařským výcvikem (3 dny) - celkem 4 děti
• 2x letní prázd. pobyt pro chlapce a dívky (10 dní) - celkem 23 dětí
• 1x vystoupení na Akademii, Bambiriádě - celkem 8 dětí

Klubu Vzducholoď:
• 4x florbalový turnaj (SHM, Memoriál Tomáše T.) - celkem 42 mladých
• 1x jednodenní dobrovolná brigáda na H. Hradě - celkem 2 mladí
• 1x breakdance na Bambiriádě a Sales. plese - celkem 8 mladých
• 1x letní prázd. pobyt s neplacenou brig. (6 dní) - celkem 2 mladí
• 1x letní prázd. pobyt s placenou brig. (14 dní) - celkem 7 mladých
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Příklady dobré praxe
Klub Balón
• Motivační soutěž (Velká Balónová soutěž) - děti mohly získávat body za účast na kreativních
workshopech, na sportovních a vědomostních aktivitách, za drobné práce pro středisko a pomoc
druhým, za účast na akcích klubu a za plnění školních povinností. 1x měsíčně probíhala vyhodnocení, nejlepší účastníci získali odměnou bezplatnou návštěvu kina nebo účast na výletě. Na konci
školního roku se soutěž vyhodnotila celoročně – celkem se jí zúčastnilo 50 dětí.
• Trénink tance hip-hop – začala ho vést z vlastní iniciativy starší účastnice klubu /14 let/. Přestože děti nedocházely pravidelně, byla aktivita obohacením nabídky klubu. 4 děti vystoupily s programem na Akademii salesiánského střediska. Tréninku se účastnilo 3 – 5 dětí za týden po dobu
půl roku.
• Kroužek vaření a počítačů – kroužky navštěvovaly děti, které nejsou schopné z finančních či
jiných důvodů navštěvovat pravidelnou aktivitu. Byla jim umožněna bezplatná účast jako podpora
pěstování pravidelných návyků - účastnilo se 10 dětí za týden.
• Kontaktní místnost tzv. Kecárna – nově zařízená místnost poskytující soukromí sloužila nejčastěji doučování a osobním rozhovorům – využívaly ji přibližně 4 děti za týden.
• Doučování - ke konci roku probíhalo v rámci projektu „Do práce bez obav“ – zapojilo se do něj
8 dětí, které se doučovaly nejméně 4 hodiny.

Klub Vzducholoď
• Filmový klub – mladí si sami vybírali filmy, po jejichž projekci následovala beseda nad zhlédnutým filmem. Součástí bylo občerstvení „jako v multikině“ – uskutečnilo se 6 projekcí s průměrnou účastí 7 mladých.
• Kontaktní místnost tzv. Kecárna – nově zařízená místnost poskytující soukromí sloužila nejčastěji podobně jako v klubu Balón doučování a osobním rozhovorům – využívali ji přibližně
3 mladí za týden.
• Trénink florbalu – vznikl z iniciativy mladých za podpory pracovníků klubu. Odpovědnost
za vedení tréninku vzal na sebe jeden z mladých – účastnilo se ho 1x týdně průměrně 10 mladých.
• Úspěšná spolupráce se skupinou tanečníků breakdance - mladí tanečníci vystoupili na 2
akcích reprezentujících středisko. Na Salesiánském plese a na Bambiriádě. Celkem se zúčastnilo
8 mladých.
• Placená brigáda v ZD Štichovice – podařilo se uskutečnit pro mladé 14 denní placenou brigádu
s pobytem mimo město a tím realizovat důležitý prvek výchovy prací. Mladí se museli o základní
potřeby postarat i v době svého volna, spolu s nimi pracovali i trávili volný čas dva zkušení výchovní pracovníci – zúčastnilo se 7 mladých po dobu 14 dní.
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Tým pracovníků klubů
Je tvořen zaměstnanci a dobrovolníky.

Zaměstnanci
Mgr. Tomáš Mareš, SDB – pedagogický pracovník
Jana Sadílková – pedagogický pracovník
Eva Benešová – pedagogický pracovník
Lenka Hauerová – pedagogický a sociální pracovník
Ludmila Kučerová - pedagogický pracovník (od 1. 9.)

Zaměstnanci z jiných programů, kteří se zapojovali do programu Kluby
Iva Mekhedová, DiS. – pedagogický pracovník (program Kroužky)
BcA. Klára Nedorostová (do 30. 6.) – pedagogický pracovník (program Střecha)
Mgr. Anděla Bednářová (do 30. 4.) - sociální pracovník (program Střecha)
Mgr. Olga Sejrková (od 1. 9.) – pedagogický pracovník (program Střecha)

Dobrovolníci
Dobrovolníci tvoří podstatnou část pracovního týmu, pro činnost programu Kluby jsou náležitě
proškolováni na pravidelných měsíčních setkáních dobrovolníků klubů. Kromě toho se několik
dobrovolníků zúčastnilo spolu se zaměstnanci 40 hodinového zdravotnického kurzu ZdrSem.
V roce 2009 se na Klubech podílelo v přímé práci 7 dobrovolníků (3 dobrovolnice z EVS) přibližně 50 hodinami týdně. Účastnili se nejen otvíracích časů Klubů, ale nabídli své dovednosti
ke zpestření nabídky a účastnili se prázdninových a víkendových akcí.
Tadeáš Kameník
Radek Jehlička
Jakub Havlíček (do 31. 8.)
Irena Friesen (do 31. 8.) - v rámci projektu EVS
Ludmila Kučerová (do 31. 8.)
Elizabeth Fischer (do 31. 8.) - v rámci projektu EVS přes RDC Totem
Nina Spangel (do 31. 8.) - v rámci projektu EVS přes RDC Totem
Diana Turlaja (od 1. 10.) - v rámci projektu EVS
Lena Rimbach (od 1. 9.) - v rámci projektu EVS přes RDC Totem
Franziska Koch (od 1. 10.) - v rámci projektu EVS přes RDC Totem
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KROUŽKY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Cíle kroužků
• rozvoj dovedností a vědomostí dětí
• místo pro setkávání a učení se novému
• vytváření kamarádských vztahů

Přehled kroužků do června 2009
Angličtina - začátečníci
Barevné sluníčko
Brouček – klub pro rodiče
Fotokroužek (rozjezd)
Filmařský
Filatelistický
Flétna pokročilí
Flétna začátečníci

Hip hop
Počítačový kroužek
Horolezecký
Pro kutily
Keramika pokročilí
Rybáři
Keramika začátečníci
Stiga hokej
Kouzelníci
Stolní tenis
Kytara pokročilí
Výtvarný
Kytara začátečníci
Základy křesťanství
Moderní tance				

Od září 2009 bylo 31 kroužků v 41 útvarech, kterých se účastnilo 257 dětí
Angličtina - konverzace
Barevné sluníčko
Brouček – klub pro rodiče
Společenství pro maminky s dětmi
Cykloturistický
Deskové a stolní hry
Divadelní
Filatelistický
Flétna pokročilí
Flétna začátečníci
Florbal
Fotokroužek
Francouzština
Hip hop
Horolezecký
Hudební průprava
Keramika pokročilí
Keramika začátečníci
Kouzelníci
Kytara pokročilí
Kytara začátečníci
Moderní tance
Němčina začátečníci

Počítačový kroužek
Pro kutily
Rybáři
Stiga hokej
Stolní tenis
Šachový
Výtvarný
Zdravotnický
Základy křesťanství
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Zaměstnanci
Iva Mekhedová, DiS. vedoucí zájmové činnosti. Lenka Hauerová

Vedoucí kroužků – dobrovolníci:
Do června roku 2009 se na vedení kroužků podíleli tito dobrovolníci, zaměstnanci střediska
a salesiáni:
Bednář Martin
Bednářová Anděla
Bělohoubek Jan
Čása Lukáš
Čtrnáctová Andrea
Faflíková Alena
Hauerová Lenka
Havlíček Jakub
Horák Jiří
Jarolím Simon
Kalčíková Eliška
Kameník Tadeáš

Končírová Šárka
Krečmarová Halka
Krejčík Emil
Krůtová Terezie
Kučera František
Kučerová Jitka
Lihunová Kristýna
Mareš Tomáš
Mečlová Pavlína
Mekhedová Iva
Pavlátová Gabriela
Pelíšek Oldřich

Polívka Petr
Růžička Milan
Sadílková Jana
Sivek Vojtěch
Smolka Petr
Štaifová Vendula
Štemberová Magda
Terč Pavel
Tomášek Roman
Votápek Pavel
Ženíšek Martin

Koch Francizka
Končírová Šárka
Kovanda Ladislav
Krůtová Terezie
Kučerová Jitka
Kučerová Ludmila
Lihunová Kristýna
Liška Pavel
Malina Michal
Mareš Tomáš
Mekhedová Iva
Nevola Antonín
Nováková Jana
Palacký Václav
Pavlátová Gábina
Pelíšek Oldřich
Polívka Petr

Řežábek Petr
Sejrková Olga
Schmied Jakub
Sivek Vojtěch
Snášelová Martina
Stulík Petr
Šefl Ondřej
Štemberová Magda
Štrunc Lukáš
Švédová Hana
Tomášek Roman
Tomášková Linda
Turková Eva
Turlaja Diana
Vrba Martin
Ženíšek Martin

Od září roku 2009 pak tito:
Benešová Eva
Bělohoubek Jan
Bertók Tomáš
Bulín Roman
Čása Lukáš
Fenclová Veronika
Hauerová Lenka
Hebr David
Horák Jiří
Hrčková Barbora
Jarolím Simon
Jehlička Radek
Kaderová Kateřina
Kameník Tadeáš
Kaňka Jindřich
Kluzáková Renata
Kočandrle Tomáš

Děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří zmíněné kroužky vedli.
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Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - STŘECHA
Hlavní cíle Centra
- nabízet komplexní pomoc dětem a dospívajícím od 8 do 26 let a jejich rodinám potýkajícím
se s vážnými výchovnými problémy
- předcházet vzniku sociálně patologických jevů a sociálního vyloučení u ohrožené skupiny
populace
- nabízet kvalifikovanou pomoc i klientům s méně závažnými nebo přechodnými vývojovými
a výchovnými problémy
- zajišťovat vzdělávání a doprovázení adoptivním rodičům a pěstounům dětí v náhradní rodinné
péči
- přispívat k profesionálnímu růstu výchovných a sociálních pracovníků a dobrovolníků

Cílová skupina:
Děti a dospívající (8 – 26 let), jejichž zdravý vývoj je ohrožen v souvislosti s výchovnými problémy doma i ve škole: porušování norem, poruchy chování, syndrom ADHD, obtížné začleňování do skupiny vrstevníků, šikana, týrané, zneužívané a zanedbávané děti, děti s následky rané
deprivace, s projevy subdeprivace ve vztahově nepodnětných prostředích atd. Děti a dospívající
hledající směr svého života.
Rodiče a ostatní výchovní činitelé (25 – 75 let) potýkající se s výchovnými obtížemi, nebo kteří
chtějí rozvíjet své výchovné kompetence.

Stručná charakteristika poskytované služby:
• Poskytujeme krátkodobé poradenství i dlouhodobou komplexní výchovnou pomoc založenou
na individuálním plánování výchovně terapeutických cílů.
• Hlavním cílem je podpora výchovného potenciálu přirozených prostředí dítěte (rodina, včetně
sanace rodiny; škola), opírající se především o dlouhodobé výchovné poradenství a partnerský
model práce s rodinou. V indikovaných případech nabízíme terénní výchovnou pomoc v rodině.
• Pracujeme s dítětem ve výchovných a terapeutických programech (např. individuální asistence
dítěte, program kognitivního obohacování prof. Feuersteina, skupiny aktivního sociálního učení,
arteterapie, skupinová příprava do školy), s důrazem na jeho sociální začlenění.
• Pomoc probíhá obvykle v těchto krocích: vytváření bezpečného prostředí pro práci s rodinou,
společné
hledání podstaty problémů a dostupných zdrojů, plánování výchovných
a terapeutických cílů, začlenění rodiny a dítěte do poradenských a výchovných programů,
pravidelné společné hodnocení průběhu řešení problému.
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Aktivity centra
- základní sociálně výchovný program Lano (individuální asistent dítěte po dobu 6 měsíců,
koordinace intervence různých výchovných subjektů, podpora a rozvoj výchovných zdrojů rodiny)
- oblast poradensko terapeutická:
• výchovné poradenství
• sociální poradenství
• duchovně-pastorační poradenství
• krizové intervence
• mediace partnerských vztahů
• arteterapie
• aktivní sociální učení
• hudebně dramatické aktivity
- oblast rozvíjení myšlení a školních dovedností
• instrumentální obohacování kognitivních funkcí prof. Reuvena Feuersteina
• dynamické vyšetřování potenciálu učení
• doučování, které bylo nově nastaveno jako program efektivního učení „Naučit se učit se“
• smíšený tábor „Neležím - tábořím“
• základy sebeobrany
• program rozvoje hrubé motoriky a orientace v prostoru
- oblast podpory rodiny
• rodičovská podpůrná skupina
• kurs přípravy žadatelů o přijetí dětí do náhradní rodinné péče
• psychorelaxační techniky pro děti

S kým jsme pracovali
V roce 2009 jsme pracovali v Centru pomoci Střecha se 124 klienty. Bylo uskutečněno 1064
odborných kontaktů, 165 informačních kontaktů, 282 telefonických intervencí a 82 jednání ve prospěch klienta.
Realizovali jsme 3 kurzy příprav na náhradní rodičovskou péči, vždy po 6 párech. Proběhlo 250
skupinových aktivit.

Pracovníci Centra pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha
Vladimír Gaier – sociální pracovník, vedoucí Centra
PhDr. Mgr. Jan Vyhnálek, SDB psycholog
Mgr. Anděla Bednářová – sociální pracovník (do 30. 4.)
BcA. Klára Nedorostová DiS – pedagog
Mgr. Olga Sejrková – pedagog (od 1. 9.)
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Seznam dobrovolníků
Mgr. Štěpánka Feiferová
Michaela Mládková
Kateřina Bodamská
Tomáš Hradecký
V programech našeho centra byli zapojeni 4 studenti PF ZČU, dále 7 studentů VOŠ
Dr. Ilony Mauritzové, 4 studentky TF JU v Českých Budějovicích. S nimi probíhaly pravidelné
konzultace a skupinové supervize.
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OSTATNÍ AKTIVITY
Prázdninové akce
Prázdniny znamenají pro děti dobu odpočinku, pro nás jsou příležitosti intenzivně završit naše
výchovné působení během školního roku. V roce 2009 jsme uskutečnili 11 táborových akcí pro
159 dětí a mladých. S organizací nám pomáhalo 20 dobrovolníků, kteří s námi spolupracují i během roku.

Salesiánský ples
30. ledna, den před svátkem Dona Boska uspořádalo středisko pro své přátele, dárce, rodiče
děti i starší mládež v Pekle společenský ples, který navštívilo přes 400 osob. Mezi pravidelný
bod večera patří tradičně i scénka salesiánů a zaměstnanců střediska. Návštěvníci plesu shlédli
vystoupení týmů jednotlivých programů střediska. Ples navštívil i biskup Mons. F. Radkovský
a ředitel DCH ing. J. Lodr.

Bambiriáda
Stejně jako v minulých letech se i v květnu 2009 středisko prezentovalo na jubilejním 10. ročníku Bambiriády - celorepublikové akci pro děti a mládež, při které občanská sdružení představují
své aktivity. Středisko reprezentoval svými 2 vystoupeními kroužek moderních tanců mladších
dětí Power Dance pod vedením pana Simona Jarolíma.

Akademie
23. dubna 2009 se středisko prezentovalo na Akademii a to tentokrát v prostorách Divadla Pluto
v doubraveckém Centrumu. Akce byla určena pro všechny příznivce střediska a rodiče dětí, které
u nás navštěvují kroužky nebo Kluby. Za Kluby vystoupily děti tančící Hip Hop. Ze zájmové činnosti se nám představily kroužky flétny, horolezení, výstavku připravili malí výtvarníci z Barevného sluníčka a kutilové. Dále se v rámci přípravy na Květnovou Bambiriádu ukázaly i moderní
tance mladších dětí Power Dance.

Setkání přátel a dobrodinců
8. prosince 2009 se uskutečnilo setkání s programem pro dárce, dobrodince a přátele salesiánského díla a práce s dětmi a s mládeží, kterého se zúčastnilo 60 osob. Hlavními osobami setkání
měli být zakladatel střediska Doc. P. Michal Kaplánek,SDB a Mons. Antonín Hýža, který stál
u začátků působení salesiánů v Plzni – Lobzích. Nakonec P. Hýža „jen“ sloužil mši svatou a pak
ze zdravotních důvodů odjel a P. Kaplánka v dialogu na téma „Jak to bylo na počátku“ zastoupil
Karel Ženíšek.
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Tříkrálová sbírka
Zúčastnilo se jí 25 dětí v doprovodu dospělých.

Doubravecký den
V rámci Doubraveckého dne, který se konal 6. září převážně v Lobezském parku, se podílelo
středisko svou nabídkou programů:

Lobezský park
1). Inf. stánek: Informace o programech střediska, přihlášky do kroužků
2). Nabídka her (u stánku): Stiga hokej
3). Pohádkový les: Soutěž pro děti, které jsme se také zúčastnili.

Volejbalový turnaj
Proběhl za účasti 6 týmů na hřišti střediska.

Anděl roku 2009
Pomoc dobrovolníků Salesiánského střediska mládeže při práci s dětmi a s mládeží byla oceněna Statutárním městem Plzeň „cenou“ Anděl roku 2009. Společně s jinými NNO ji z rukou
náměstkyně JUDr. Marcely Krejsové převzali v Měšťanské besedě dobrovolníci střediska Ludmila
Kučerová, Tadeáš Kameník a Radek Jehlička.

ZDrSEM aneb zdravotní seminář pořádaný Prázdninovou školou Lipnice
Ve dnech 12. - 16. června 2009 bylo okolo Salesiánského střediska v Lobzích skutečně rušno.
Probíhal zde zdravotní seminář ZDrSEM, kterého se zúčastnilo čtrnáct zaměstnanců a dobrovolníků z naší organizace. Cílem akce nebylo jen oživit si naše zdravotnické znalosti a dovednosti, ale hlavně prožít pět nezapomenutelných červnových dní plných akce, rychlých rozhodování
a tak trochu i umělé krve. Formou zážitkové pedagogiky jsme získávali nové zkušenosti řešením
modelových případů, někdy i několika najednou. Samotní účastníci si mnohdy vyzkoušeli i roli
figuranta a mohli se vžít do situace, kdy nezkušený záchranář spíše raněnému ublíží. My jsme ale
tento seminář akreditovaný MŠMT ČR úspěšně absolvovali, získali mnoho zkušeností a dobrých
rad pro řešení krizových situací a v případě, že si přeci jen nebudeme s něčím vědět rady, máme
k dispozici velmi vtipná, věcná a přehledná skripta. Seminář úspěšně absolvovala i naše německá
dobrovolnice Irena Friesen, která díky praktickým nácvikům namísto teoretických přednášek nepocítila žádnou jazykovou bariéru.
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FINANCE V ROCE 2009
Specifikace provozních nákladů v Kč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spotřeba materiálu
Energie
Opravy a údržba
Služby
Mzdy
DPP
Zákonné sociální pojištění
Pojistné
Ostatní
Odpisy majetku

549 753
414 998
173 410
967 080
3 113 091
154 588
949 529
59 884
133 035
188 072

CELKEM

6 703 440

Specifikace provozních výnosů v Kč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tržby
Úroky
Příspěvky klientů
Dotace MŠMT ČR
Dotace MPSV ČR
Dotace OSVZ MMP
Dotace OŠMT MMP
Ostatní dotace a granty
Ostatní
Dary fyzických osob

204 193
10 104
410 533
3 553 771
760 000
550 000
521 407
614 784
49 208
394 067

CELKEM

7 068 067
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Na úhradu provozních nákladů střediska přispěli:
Státní a veřejná správa
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo práce a sociálních
věcí České republiky, Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu, Statutární město Plzeň – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
ÚMO Plzeň 2, 3 a 4.

Nadace a nadační fondy
Nadace pro Radost, Nadace pro sociální aktivity občanů města Plzně, Nadační fond pro podporu
vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže, Nadace O2.

Sponzoři
Kooperativa pojišťovna a.s.,
JUDr. Karel Havel, Mgr. Karel Hostaš, RNDr. Aleš Řehula,
Místní komunita salesiánů Dona Boska Plzeň

Individuální dárci
Přispělo celkem 1 045 dárců celkovou částkou 394 067,- Kč

Sponzoři tomboly společenského plesu
ÚMO Plzeň 4, Biskupství plzeňské, Divadlo J. K. Tyla, Karmelitánské nakladatelství, nakladatelství PORTÁL, Dům EXODUS, Rybárna Oceán, NEJ…Motochema Hubač, Koření od Antonína,
Sport Liman, Pizzerie Solní, Café Salé, Květiny MILT, ETA Jiří Lešák.

Děkujeme všem, kteří podpořili Salesiánské středisko mládeže
v roce 2009 finančním nebo hmotným darem.
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TECHNIČTÍ, EKONOMIČTÍ A ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍCI STŘEDISKA
Václav Štaif – zástupce ředitele pro provoz
Jana Mikotová – uklízečka a vrátná
Zdeněk Beránek – údržbář
Petra Kondrová – mzdová účetní
Márija Kaslová – ekonom
Karel Ženíšek – fundraiser a manažer PR
Jiřina Šašková – adm. pracovnice a pokladní
Ladislav Čákora – správce počítačové sítě
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VZTAHY S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI
Vztahy s „úřady“
Práce Salesiánského střediska s dětmi a s mládeží je představiteli i příslušnými úředníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, jednotlivých obvodních úřadů i členů odborných komisí hodnocena velmi pozitivně, o čemž svědčí i vesměs kladné posuzování žádostí
střediska o finanční dotace. Několik zaměstnanců střediska je členy odborných komisí (pro integraci etnických menšin, školské, sociální, kulturní, zdravotní, prevence kriminality a drogových
závislostí) města Plzně.

Vztahy s jinými neziskovými organizacemi
Diecézní centrum mládeže – spolupráce na akcích pro mládež
Občanské sdružení Náruč – spolupráce při pořádání víkendových a prázdninových pobytů dětí
a mládeže v objektu OÁZA
Diecézní charita Plzeň – děti ze střediska se podílejí na Tříkrálové sbírce
4. skautské středisko ICHTHYS – P. Mareš je duchovním rádcem skautů
Totem – dobrovolnické centrum – vysílají k nám dobrovolníky

Vztahy v oblasti školství
20. ZŠ – tématické besedy
28. ZŠ – vzájemné půjčování hřiště střediska a tělocvičny školy
Církevní gymnázium – 2 výukové semináře studentů v prostorách střediska
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň – praxe studentů ve středisku

Vztahy v oblasti sociální
DDÚ a středisko výchovné péče pro děti a mládeže Plzeň a Domažlice
Pedagogicko – psychologická poradna Plzeň
P – centrum a K – centrum Plzeň
Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň
ÚMO 1 – 4 – sociální kurátoři

Služba veřejnosti
SaSM nabízí v mezích možnosti také své prostory i pro akce mládeže jiných organizací a pro aktivity obyvatel z okolí. Pravidelně dává Salesiánské středisko mládeže k dispozici prostory pro dva
volební okrsky během voleb. Většina okolních obyvatel proto prostory střediska a práci salesiánů
a jejich spolupracovníků „důvěrně“ zná.

19

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
školská právnická osoba
Adresa Revoluční 98, 31200 Plzeň
Tel.: 377 266 953, fax: 377 450 503
e-mail: sdbplzen@sdbplzen.cz
č.ú.: 1043007282/5500
IČO: 00519740
www.sdbplzen.cz
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