SLOVO ÚVODEM

Milí přátelé,
změny k životu patří stejně jako žlutomodrá barva k našemu středisku. Ze zkušenosti ovšem víme, že ne každá změna vede
k lepšímu.
Pevně však věřím, že krokem k lepšímu
je pozměněná grafika této výroční zprávy oproti výročním zprávám minulým.
Doufám, že vás nová podoba naší výroční

zprávy zaujme a najdete v ní všechno podstatné, co se v roce 2011 událo ve spojitosti
s naším zařízením.

Pozitivní výsledky týkající se nových posil
a zakoupeného vozu jsou výrazně hmatatelné už nyní na začátku roku 2012.

Z mého pohledu se největších změn
dočkalo personální složení našeho týmu.

Je mým přáním, abychom i nadále činili
změny pokud možno k lepšímu, především
co se našich nabízených a poskytovaných
služeb ve všech střediskových programech
týče. Tím budeme ještě lépe realizovat své
poslání, kterým je přispívat k celostnímu
rozvoji dětí, mládeže a rodin.

Co se odchodů týče, po více než deseti
letech odešel na nové působiště T. Mareš,
M. Kaslová ukončila svůj záskok za kolegyni
na mateřské dovolené a J. Šašková odešla
do důchodu. Všem třem děkuji za jejich vynaložené úsilí.
Naše řady naopak posílili P. Kondrová
a P. Pelíšková, které se vrátily z mateřské
dovolené, a M. Bohata, který rozšířil tým
otevřeného klubu Balón.
Velkou změnu v roce 2011 zaznamenal rovněž náš vozový park, neboť jsme
za podpory Plzeňského Prazdroje pořídili
nové devítimístné auto.

Děkuji svým kolegům a dobrovolníkům za jejich práci a děkuji také v neposlední řadě všem, kteří nás jakýmkoliv
způsobem v roce 2011 podporovali.
Mgr. Antonín Nevola, ředitel

O STŘEDISKU

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, které jsou z výchovných,
sociálních a finančních důvodů znevýhodněny. Přitom v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických aktivitách
pracovníci střediska uplatňují 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.
Jan Bosko stál u zrodu řeholní společnosti
salesiánů. Ta v současné době působí ve
všech pěti kontinentech a má kolem 15 500
salesiánů ve 130 zemích světa. V České
republice je salesiánů 156 a podobných
salesiánských středisek volného času u nás
najdete 10.
Naše středisko má z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pověření
k sociálně-právní ochraně dětí.

ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI
Vedoucí, techničtí, ekonomičtí
a administrativní pracovníci střediska
K zabezpečování podmínek pro pedagogickou, výchovnou, sociální a duchovní činnost střediska je nezbytné také
zajišťování finančních prostředků z různých
zdrojů, hospodaření s těmito prostředky,
zajišťování propagace a vztahů s veřejností,
administrativních činností, zajišťování
provozu budov, dopravních prostředků,
vybavení a zařízení, včetně revizí, kontrol,
oprav, úklidu, nákupu, péče o zaměstnance
a dobrovolníky (pracovní podmínky, školení,
stravování atd.).

Mgr. Antonín Nevola – ředitel; Karel Ženíšek – fundraiser a manažer PR; Bc. Petra
Pelíšková – fundraiser (od 15. 11. 2011);
Václav Štaif – zástupce ředitele pro provoz;
Marija Kaslová – ekonom (do 31. 10.
2011); Petra Kondrová – mzdová účetní,
ekonom (od 27. 10. 2011); Jiřina Šašková –
administrativní pracovnice a pokladní; Jana
Mikotová – uklízečka a recepční; Zdeněk
Beránek – údržbář; Ladislav Čákora –
správce PC sítě (do 31. 8. 2011)
Dobrovolníci
Dobrovolníci tvoří podstatnou část našeho pracovního týmu. V roce 2011 jich
v našich programech nejen v přímé práci
s dětmi a mladými bezplatně působilo 65,
salesián Lubomír Laža, Jan Žák a Gemma
Magri z Itálie dokonce na plný úvazek. Do
chodu střediska se také jako dobrovolník
zapojuje moderátor farnosti Mgr. Vojtěch Sivek. Pro dobrovolníky pořádáme různá set-

kání pro předání důležitých informací, sdílení zážitků z jejich práce a neformální setkání jako poděkování za jejich práci. Jsme
i nadále otevření pro nové dobrovolníky,
kteří by se chtěli podílet na práci v našich
kroužcích, klubech i v Centru pomoci jako
asistenti dětí.
Pomoc dobrovolníků byla oceněna Statutárním městem Plzeň cenou Anděl roku
2011, kterou získalo i 5 dobrovolníků z našeho střediska. Během roku nabízíme prostor
také studentům, kteří mají zájem vykonávat
u nás povinnou praxi v rámci svého studia.
Všem našim dobrovolníkům za jejich
práci děkujeme.

AKCE STŘEDISKA
škola a farnost, jak jinak něž v netradičním
provedení.

Příležitostné akce
Celkem jsme uskutečnili 50 akcí
s 635 účastníky. Mezi dětmi jsou asi
nejoblíbenější sportovní turnaje (fotbal,
florbal, stolní fotbálek). Děti ze střediska
se také jako koledníci účastnily Tříkrálové
sbírky.
V rámci Salesiánských dnů proběhl
karneval pro děti, volejbalový turnaj
a Salesiánský ples. Jedním z bodů
jeho programu byla scénka salesiánů
a zaměstnanců střediska, a to na téma
4 pilíře salesiánského díla – hřiště, domov,

Nechybělo ani Setkání přátel a dobrodinců, na kterém jsme měli možnost poděkovat těm, kteří podporují aktivity salesiánů,
zaměstnanců a dobrovolníků střediska
a farnosti duchovně, finančně i materiálně. Dále proběhla Akademie střediska, kde
se podobně jako na Bambiriádě se svými
vystoupeními prezentovaly děti z jednotlivých programů střediska.

Prázdninové a víkendové akce
Prázdniny a víkendy znamenají pro děti
dobu odpočinku. Pro nás jsou příležitostí
nabídnout jim nové podněty v jiném
prostředí, prohloubení vztahů s kamarády,
případně navázání vztahů nových.
Za pomoci 35 dobrovolníků jsme
v roce 2011 uskutečnili 29 pobytových
akcí pro 277 dětí a mladých.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011

VÝNOSY

v tis. Kč

NÁKLADY

v tis. Kč

MŠMT ČR
MPSV ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Statutární město Plzeň
Plzeňský Prazdroj
Nadace pro radost
Nadace O2

3 464
335
1 434
1 165
240
10
75
6 723

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Bar
Opravy a údržba
Ostatní služby
Pojistné
Odpisy
Osobní náklady celkem

858
522
45
740
1 153
76
191
4 683

Náklady CELKEM

8 268

Přijaté příspěvky
Dary FO, PO

603
660

Tržby z prodeje služeb
Jiné ostatní výnosy

324
138

Výnosy CELKEM

8 448

PODPORUJÍ NÁS

Na úhradu provozních nákladů
střediska přispěli
Státní a veřejná správa
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní institut dětí a mládeže
MŠMT ČR, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor
školství, mládeže a sportu, OP LZ z ESF
Statutární město Plzeň – Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, Odbor sociálních
služeb a Odbor bezpečnosti a prevence kri-

minality
ÚMO Plzeň 2 a ÚMO Plzeň 4
Nadace a nadační fondy
Nadace pro Radost, Nadace O2
Sponzoři
Kooperativa pojišťovna, a.s., Plzeňská
teplárenská, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s.
Individuální dárci
631 dárců přispělo celkovou částkou
337 889 Kč.

Sponzoři tomboly společenského plesu
ÚMO Plzeň 4, Divadlo J. K. Tyla, Karmelitánské nakladatelství, nakladatelství PORTÁL, Dům EXODUS, Rybárna Oceán, NEJ…
Motochema Hubač, Koření od Antonína, Liman Sport, Pizzerie Solní, Café Salé, Květiny
MILT, ETA Jiří Lešák, TechDrawOffice s.r.o.,
Řeznictví Pirník, dárci z řad občanů
Děkujeme všem, kteří v roce 2011
podpořili salesiánské středisko
finančním nebo hmotným darem.

KLUB BALÓN
Balón je volnočasový klub otevřený především pro neorganizované děti
ve věku 6 až 15 let, které často pocházejí
ze sociálně slabého zázemí. Stejně jako
ostatní programy střediska se řídí křesťanskými zásadami a principy salesiánské pedagogiky.

Klub Balón dětem bezplatně nabízí bezpečný prostor, ve kterém si mohou hrát,
realizovat své nápady, povídat si, poradit se
s pracovníky a dobrovolníky klubu o svých
problémech a starostech, napsat si úkoly
do školy, sportovat, účastnit se námi připravených víkendových a prázdninových akcí
a také workshopů (výtvarná dílna, vaření,
kutilská dílna, sportovní aktivity, stolní hry,
besedy na různá témata).
Otevírací doba - po, st, čt 14:30 – 17:30

Cílem klubu je prostřednictvím osobních
a dlouhodobých vztahů začleňovat děti,
které k nám přichází, do jejich vrstevnické
skupiny, dávat jim zázemí pro realizaci vlastních nápadů, zvyšovat jejich sociální dovednosti a vědomí odpovědnosti za vlastní
život, rozvíjet duchovní život a pomáhat jim
se zvládáním obtížných životních situací.

V roce 2011 klub pravidelně navštěvovalo přibližně 80 dětí, za 111 otevíracích
dnů přišlo 2 456 návštěvníků, průměrně
22 dětí za den.

Tým pracovníků klubu je tvořen
zaměstnanci a dobrovolníky střediska
vedoucí klubu - Mgr. Tomáš Mareš
(do 31. 8. 2011); Jana Sadílková (od 1. 9.
2011); pedagogičtí a sociální pracovníci Mgr. Martin Bohata (od 1. 9. 2011); Ivana
Mekhedová, DiS.; Mgr. Ludmila Kučerová;
Renáta Demetrová, DiS.; Mgr. Eva Benešová; Bc. Petra Pelíšková; 11 dobrovolníků

KLUB VZDUCHOLOĎ
Nízkoprahový klub Vzducholoď je
určený především mladým lidem ve
věku 15 – 26 let, kteří se nechtějí nebo
nemohou účastnit běžných forem
trávení volného času. Jeho posláním
je přispívat k rozvoji mladých, zvláště
těch, kteří prochází složitou životní
situací.

Cílem klubu je dlouhodobou a soustavnou prací s mladými zlepšit kvalitu
jejich života, pomoci jim při zvládání

obtížných životních situací, podporovat
začlenění
do
vrstevnické
skupiny
i do společnosti, pomáhat při realizaci
aktivit vycházejících z jejich nápadů, snížit
sociální rizika vyplývající z prostředí, ve
kterém žijí, a z rizikového chování jich
samých i jejich vrstevníků.
Základní nabídkou klubu jsou volnočasové aktivity, díky kterým můžeme
s mladými prožívat jejich volný čas a být
jim nablízku. Tyto aktivity se stávají
prostředkem k získání důvěry u mladých,
kterým jsou dále nabízeny tyto sociální
služby: kontaktní práce, práce se skupinou,
informační servis, poradenství, duchovní
poradenství, krizová intervence a pomoc
v krizi, zprostředkování dalších sociálních
služeb či doprovázení.
Otevírací doba klubu Vzducholoď pondělí, středa 18:00 – 21:00, pátek 15:00
– 18:00, kontaktní místnost - úterý, čtvrtek

14:30 – 18:00, streetwork středa 14:30 –
17:30
V roce 2011 navštěvovalo klub Vzducholoď 116 klientů. Ve 142 otevíracích
dnech přišlo 2 897 návštěvníků, tj. průměrně 20 mladých za klub. Proběhlo
2 034 kontaktů a 150 intervencí.
Tým pracovníků klubu je tvořen
zaměstnanci a dobrovolníky střediska
vedoucí klubu - Mgr. Tomáš Mareš
(do 31. 8. 2011); Mgr. Petr Kalas (od 1. 10.
2011); pedagogičtí a sociální pracovníci
- Mgr. Martin Bohata (od 1. 9. 2011);
Mgr. Ludmila Kučerová; Renáta Demetrová,
DiS.; Mgr. Eva Benešová; Bc. Petra Pelíšková;
Kateřina Bodanská; 2 dobrovolníci
Supervizi programu poskytuje Bc. Petr
Neumann.

KROUŽKY
Kroužky zájmové činnosti
Kroužky, které nabízí naše středisko,
jsou určené dětem a mladým od 1 do 26
let, a to především těm, kteří se neuplatní v kroužcích výběrových (např. sportovní oddíly apod.).

V roce 2011 probíhaly tyto kroužky:
angličtina,
bubínkování,
divadelní,
filatelistický, flétna, florbal, fotokroužek,
horolezení, jóga, keramika, kouzelníci,
kytara, modeláři, modeling, multi-aktivity,
němčina, počítače, kroužek pro kutily,
klub maminek, rybáři, rytmika, scholička,
stiga hokej, stolní tenis, šachy, španělština,
taneční kroužky, vaření, výtvarka a základy
křesťanství.
Od ledna do června 2011 bylo na 49
kroužcích zapsáno 359 účastníků, od října do prosince 2011 se jich do 60 kroužků zapsalo 306.

Cílem zájmové činnosti je smysluplné
využití volného času dětí, rozvoj jejich
dovedností a vědomostí a vytváření
kamarádských vztahů.

Děti z kroužků reprezentovaly naše středisko na různých soutěžích. Florbalisté vybojovali postup do republikového přeboru,
kde skončili na 2. místě, výtvarníci získali
1. místo na dětské umělecké vernisáži „To je
hlína!“ pořádané SKM Praha - Kobylisy. Také

filatelisté se na svých olympiádách za školní rok 2010/11 celkově umístili jako druzí.
Tým vedoucích kroužků
Lenka Hauerová - vedoucí zájmové činnosti; Ivana Mekhedová, DiS.; 9 vedoucích
z řad zaměstnanců; 52 dobrovolníků

CENTRUM POMOCI DĚTEM, MLÁDEŽI A RODINĚ STŘECHA
Centrum pomoci je tu především pro
děti a mladé od 8 do 26 let, jejichž zdravý vývoj je ohrožený výchovnými problémy doma i ve škole, pro jejich rodiče
a další výchovné činitele.
Hlavním cílem Centra pomoci je nabízet
komplexní pomoc dětem a jejich rodinám,
které se potýkají s vážnými výchovnými
problémy, předcházet vzniku sociálně
patologických jevů a sociálního vyloučení,
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 a přispívat
k profesionálnímu růstu výchovných
a sociálních pracovníků a dobrovolníků.
Pomoc dětem a jejich rodinám probíhá
obvykle v těchto krocích: vytváření bezpečného prostředí pro práci s rodinou,

společné hledání podstaty problémů a dostupných zdrojů jejich řešení, plánování
výchovných a terapeutických cílů, začlenění rodiny a dítěte do poradenských a výchovných programů, pravidelné společné
hodnocení průběhu řešení problému.
V roce 2011 jsme pracovali se 112 klienty. Uskutečnilo se 710 individuálních
konzultací, 88 hodin osobní asistence,
1124 klientohodin skupinových aktivit,
381 telefonických, osobních či internetových kontaktů a 52 jednání ve prospěch klienta. Realizovali jsme 4 kurzy
příprav na náhradní rodičovskou péči,
vždy pro 5 - 6 párů.
Pracovníci Centra pomoci
Vladimír Gaier - vedoucí centra;
MgA. Klára Gaierová - pedagog; Mgr. Anna
Frýdlová - sociální pedagog a terapeut;
2 dobrovolníci

VS T U P D O S V Ě TA P R ÁC E
Projekt Vstup do světa práce je
zaměřený na děti a mladé (7 – 26 let), kteří
nemají dostatečnou podporu své rodiny
při přípravě na budoucí povolání, při
jeho výběru nebo při hledání zaměstnání.
Často jde o rodiny s nízkou sociální
a ekonomickou stabilitou.
Našim cílem je pomoci těmto mladým ke
studiu na vhodné střední škole nebo učebním oboru, k systematické přípravě na jejich
budoucí povolání a k nalezení zaměstnání
nebo aspoň „startovací“ brigády.
Projekt Vstup do světa práce nabízí bezplatné doučování, pomoc při výběru vhodného učebního (studijního) oboru, pomoc
při sepisování životopisu, při hledání práce
nebo brigády, účast na wokshopech na ekonomická a zaměstnanecká témata, které pro
naše klienty pořádá ÚP, bezplatné právní poradenství a účast na letní placené brigádě.
Ta je podmíněná účastí na několika neplacených brigádách během školního roku, zlep-

šením prospěchu, pravidelnou docházkou
do školy nebo do zaměstnání a u nezaměstnaných intenzivní snahou o získání práce
nebo dlouhodobé brigády.
V roce 2011 se do projektu zapojilo
29 dětí a mladých, kteří využili bezplatné
nabídky doučování, 6 klientům klubu
Vzducholoď jsme pomohli se sepsáním
životopisu, který využili při hledání práce,
10 mladých se účastnilo čtyř neplacených
brigád a 12 mladých brigády placené.
Pět klientů díky projektu pracuje ve
stálém pracovním poměru, 3 si našli
dlouhodobou brigádu, 2 jsou v evidenci
pracovní agentury.
Projekt personálně zajišťují
Mgr. Ludmila Kučerová – vedoucí projektu; Mgr. Eva Benešová – právní poradenství
a 13 doučujících.

Adresa: Revoluční 98, 312 00 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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