Salesián
ské stře
disko m
– dům d
ládeže
ětí a ml
ádeže P
lzeň
Vážení přátelé,
v každodenním shonu je velmi užitečné a potřebné na chvilku
se zastavit a bilancovat. Znamená to ohlédnout se za nějakým
obdobím nebo činností a zhodnotit, co se událo. Výroční
zpráva je dobrým nástrojem bilancování.
Na následujících stránkách se dočtete o aktivitách
jednotlivých programů Salesiánského střediska v Plzni.
Výroční zpráva rekapituluje činnost zájmových kroužků,
volnočasového klubu Balón, nízkoprahového klubu
Vzducholoď a Centra pomoci dětem, mládeži a rodině. Každý
z programů pracoval na zkvalitnění svých nabídek, k čemuž přispívá i to,
že všichni pedagogičtí a sociální zaměstnanci využívají externí supervizory.
Rok 2012 byl charakteristický tím, že jsme se věnovali tvorbě nového výchovně
pastoračního projektu. Zpracovávali jsme pět základních hodnot obsažených
v evangeliích. Jedná se o „přátelství“, „odpovědnost“, „svobodu“, „sebedarování“
a „věčný život“. Jsme odhodláni tyto hodnoty uplatňovat jak ve svých osobních
životech, tak v přímé práci s naší klientelou.
Děkuji dárcům, partnerům a všem příznivcům Salesiánského střediska mládeže
za dosavadní pomoc a podporu našeho úsilí. Moje velké poděkování patří také mým
kolegům a dobrovolníkům za jejich erudici a energii, s kterou přistupovali k práci
a poslání, které realizujeme v našem středisku.
Mgr. Antonín Nevola
ředitel

Základní informace o organizaci
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Salesiánské středisko mládeže –
dům dětí a mládeže Plzeň
školská právnická osoba
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

v náhradní rodinné péči a přispívat k profesionálnímu růstu
výchovných a sociálních pracovníků a dobrovolníků.

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 potýkajícím se 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

Projekt Vstup do světa práce je zaměřený na děti a mladé
ve věku od 7 do 26 let, kteří nemají dostatečnou podporu
své rodiny při přípravě, hledání a výběru svého budoucího
povolání.
Cílem projektu je pomocí nabídky bezplatného doučování
přispět k systematické přípravě mladých na budoucí
povolání, pomoc při výběru vhodného studijního/učebního
oboru, při hledání zaměstnání nebo aspoň „startovací“
brigády a pomoc v případě právních potíží.
V rámci projektu Vstup do světa práce je pro mladé během
roku organizováno několik dobrovolných pracovních brigád

Kroužky, které nabízí naše středisko, jsou určené dětem
a mladým ve věku od 1 do 26 let, a to především těm, kteří
se neuplatní v kroužcích výběrových (např. sportovní oddíly
apod.).
Cílem zájmové činnosti je smysluplné využití volného
času dětí, rozvoj jejich dovedností a vědomostí a vytváření
kamarádských vztahů.
V roce 2012 probíhaly tyto kroužky:
tvořivé: Barevné sluníčko, keramika, modeláři, výtvarné
sportovní: florbal, horolezení, jóga, rybáři, stolní tenis, taneční
a pohybové kroužky

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.

Cílem klubu je prostřednictvím osobních a dlouhodobých
vztahů umožnit dětem získat pozitivní náhled na svět, naučit
je navazovat vztahy ve vrstevnické skupině i komunikaci
s dospělými, osvojovat si nové dovednosti skrze
strukturované aktivity, prostřednictvím besed, rozhovorů

a v létě brigáda placená. Pod vedením pedagogických
a sociálních pracovníků zde mají mladí příležitost k osvojení
si základních pracovních návyků a k poznání svých
osobnostních předpokladů pro vykonávání budoucího
povolání. Účast na letní placené brigádě je podmíněna
účastí na několika neplacených brigádách, zlepšením
prospěchu, pravidelnou docházkou do školy nebo
zaměstnání a u nezaměstnaných intenzivní snahou o získání
práce nebo dlouhodobé brigády.

Cílem klubu je:
•
mladý člověk, který je schopen orientace v sociálních
rolích, dokáže navazovat nové kontakty a vytvářet
zodpovědné vztahy,
•
mladý člověk, který dokáže pracovat na svém rozvoji,
především umí zacházet se svými emocemi, zná svoje
silné a slabé stránky a je schopen řešit konflikty,
•
mladý člověk, který je zodpovědný za své zdraví,

V roce 2012 využilo bezplatné nabídky doučování
38 dětí a mladých. Uspořádaly se tři neplacené brigády
s 24 mladými účastníky a dvě placené brigády s 21 účastníky.
Jeden klient pracuje ve stálém pracovním poměru, 4 našli
dlouhodobou brigádu, 3 jsou v evidenci pracovní agentury,
6 mladých využilo nabídky právní pomoci a 2 klienti klubu
Vzducholoď za pomoci pracovníků projektu sestavili svůj
životopis nezbytný pro hledání práce.

Součástí projektu je také nabídka workshopů na ekonomická
a zaměstnanecká témata, které pro naše klienty pořádá
Člověk v tísni, o.p.s., DIS Fryšták v rámci projektu ONE
– Osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí
pro uplatnění na trhu práce a Úřad práce Plzeň.

Personální zajištění projektu:
koordinátor projektu – Mgr. Ludmila Kučerová
právník – Mgr. Eva Benešová
doučující – Bc. Terezie Krůtová, Filip Mach,
Pavla Sadílková, Bc. Eva Turková, Leona Veselá
8 dobrovolníků

jazykové: angličtina, němčina, španělština
hudební: bubínkování, flétna, kytara, scholička, Veselá
tamburínka
jiné znalosti a dovednosti: klub maminek Brouček, dramatický
kroužek, filatelistický kroužek, fotokroužek, Heuréka:),
kouzelníci, Makovice, modeling, Multi-aktivity, PC kroužky,
šachy, základy křesťanství

- Radčicích. Tři módní přehlídky absolvoval modelingový
kroužek. Děti z horolezeckých kroužků nás velmi úspěšně
reprezentovaly na sérii lezeckých závodů. Také kroužek
filatelistů v letošním roce získal mnoho ocenění: olympiáda
Česká Skalice 2012 – dvakrát 2. místo, 3. místo, Celostátní
výstava Lidice 2012 – pozlacená medaile, stříbrná medaile,
ve školním roce 2011/12 se klub umístil na 2. místě v ČR.

Od ledna do června 2012 bylo do 58 útvarů zapsáno 306 dětí.
Od září do prosince 2012 se do 55 útvarů zapsalo 303 dětí.

Tým vedoucích kroužků:
koordinátor programu – Bc. Lenka Hauerová
pedagog – Ivana Mekhedová, DiS.
7 vedoucích z řad zaměstnanců
46 dobrovolníků

Děti z kroužků reprezentovaly naše středisko na mnoha
soutěžích a kulturních akcích. Výtvarný kroužek pro
nejmenší Barevné sluníčko získal 3. místo v soutěži Nový
život starým věcem. Kroužek keramiky vystavoval keramický
Betlém u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu v Plzni

Klub Balón nabízí dětem prostor pro bezpečné trávení
volného času v motivujícím prostředí, kde jsou jim k dispozici
pracovníci a dobrovolníci klubu. Klub je bezplatně otevřený
všem, kteří respektují jeho pravidla. Mohou si zde hrát,
sportovat, realizovat vlastní zájmy nebo se účastnit
nabízených pravidelných aktivit (výtvarné, sportovní, stolní
hry, práce na počítači, vaření), besed na různá témata,
workshopů a soutěží či různých víkendových akcí a táborů.
Děti se v klubu také mohou poradit o svých problémech
nebo využít nabídky doučování a pomoci s vypracováním
školních úkolů.

Supervizi programu poskytuje MUDr. Stanislav Kudrle.

po, st, čt 14:30 – 17:30
Během jarních a letních prázdnin jsou pro děti pořádány
příměstské tábory.
V roce 2012 klub pravidelně navštěvovalo 90 dětí, průměrně
25 dětí za den.
Tým pracovníků klubu:
vedoucí programu – Jana Sadílková
pedagogičtí pracovníci – Mgr. Eva Benešová, Martina
Benešová, Mgr. Martin Bohata, Bc. Jakub Havlíček
(od 1. 9. 2012), Pavla Janouškovcová, Mgr. Ludmila
Kučerová, Ivana Mekhedová, DiS., Jan Žák
3 dobrovolníci

Otevírací doba během školního roku:

Supervize programu poskytuje RNDr. Renata Fejfarová.

•

V roce 2012 navštěvovalo klub Vzducholoď 155 klientů.
Ve 120 otevíracích dnech přišlo 2378 návštěvníků,
tj. průměrně 20 mladých za klub. Proběhlo 1768 kontaktů
a 229 intervencí. V 35 dnech probíhaly akce mimo klub,
a to za účasti 31 klientů.

•
Nízkoprahový klub Vzducholoď poskytuje sociální služby
určené mladým lidem ve věku od 15 do 26 let. Jeho posláním
je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, výchovněvzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat
mladým při řešení situací, které vyplývají z dospívání.

Supervizi programu poskytuje PhDr. Jan Šikl, Ph.D.

V roce 2012 jsme pracovali se 79 klienty. Uskutečnilo se
665 individuálních konzultací, 130 hodin osobní asistence,
690 klientohodin skupinových aktivit, 174 telefonických,
osobních či internetových kontaktů a 70 jednání ve prospěch
klienta.

a různých akcí upozorňovat na možná rizika v životě a učit
se jim předcházet.
Balón je volnočasový klub pro děti ve věku od začátku
školní docházky do 15 let. Jeho nabídky využívají
zejména neorganizované děti pocházející ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Stejně jako ostatní programy
střediska se řídí křesťanskými hodnotami a principy práce
dle salesiánské pedagogiky.

Pracovníci Centra pomoci:
vedoucí programu – Vladimír Gaier
pedagog – MgA. Klára Gaierová
sociální pedagog a terapeut – Mgr. Anna Frýdlová
3 asistenti z řad zaměstnanců
2 asistenti dobrovolníci

mladý člověk, který dokáže převzít zodpovědnost
za rozhodnutí ve svém životě,
mladý člověk, který pracuje na tom, aby se uplatnil na
trhu práce.

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 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 během školního roku:
po, st 18:00 – 21:00, pá 15:00 – 18:00
kontaktní místnost - út, čt 14:30 – 18:00
streetwork - st 14:30 – 17:30

Tým pracovníků klubu:
vedoucí programu - Mgr. Petr Kalas (do 30. 9. 2012),
Mgr. Jiří Baláš (od 1. 10. 2012)
pedagogičtí a sociální pracovníci - Mgr. Eva Benešová,
Kateřina Bodanská (do 31. 3. 2012), Mgr. Martin Bohata
(do 30. 6. 2012), Renáta Demetrová, DiS., Bc. Jakub
Havlíček (od 1. 4. 2012), Mgr. Ludmila Kučerová, Bc.
Petra Pelíšková
2 dobrovolníci
Supervizi programu poskytuje Bc. Petr Neumann.

Z vyjádření primátora Mgr. Martina Baxy k činnosti Salesiánského střediska
„Každá práce s lidmi a pro lidi je neobyčejně náročná. O to více, když těmi ‚lidmi‘ jsou děti a mladí lidé, kteří v životě zrovna ‚neměli na růžích ustláno‘.
Mé poděkování patří všem těm, kteří tuto práci dělají s láskou a vírou, že je možno změnit špatné věci v osudech těch nejmladších - sociálním a pedagogickým
pracovníkům, ale i dobrovolníkům, kteří jsou významným prvkem v činnosti střediska. Velmi jejich nelehkou práci oceňuji a každému jednomu patří mé díky.“
Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Zaměstnanci
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 či péče o zaměstnance a dobrovolníky (pracovní podmínky, školení, stravování atd.).
Vedoucí, techničtí, ekonomičtí a administrativní pracovníci střediska: ředitel – Mgr. Antonín Nevola, fundraiser a manažer PR – Karel Ženíšek, fundraiser – Bc. Petra Pelíšková,
zástupce ředitele pro provoz – Václav Štaif, mzdová účetní, ekonom – Petra Kondrová, administrativní pracovnice a pokladní – Bc. Terezie Krůtová, recepční - Jiřina Šašková,
uklízečka a recepční – Jana Mikotová, údržbář – Zdeněk Beránek, grafické práce – Petr Kutek

Dobrovolníci
V roce 2012 působilo v našem zařízení 72 dobrovolníků, přičemž utvořili podíl téměř 70% pracovníků s dětmi a mládeží. Salesián Lubomír Laža a dobrovolnice z projektu Evropská
dobrovolná služba (Gemma Magri 1. 1. – 31. 8. 2012, Anna Wild 1. 9. – 31. 12. 2012) v našem zařízení pracovali dokonce na plný úvazek. Do činnosti střediska se významně zapojil
i salesián Mgr. Vojtěch Sivek, moderátor farnosti v Lobzích, který je koordinátorem kroužků Základy křesťanství a programu Prázdninové a víkendové akce.
Po celý rok jsou pro dobrovolníky připravována tradiční formální setkání při příležitosti počátku školního roku, předvánoční setkání a slavnost na konci školního roku.
Dále mají příležitost účasti na neformálních akcích jako poděkování za jejich činnost (výlet, bowling, posezení pracovních týmů jednotlivých programů).
Naše středisko je i nadále otevřené pro nové dobrovolníky, kteří se chtějí podílet na práci v našich kroužcích, klubech, Centru pomoci jako asistenti dětí, v projektu
Vstup do světa práce jako doučující nebo jako táboroví vedoucí.
Pomoc dobrovolníků byla oceněna Statutárním městem Plzeň cenou Anděl roku 2012, kterou získalo i 6 dobrovolníků z našeho zařízení. Za svou
dlouholetou obětavou činnost související se službami pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a mimořádný přínos sociálním službám
města Plzně byl jako Zlatý anděl 2012 oceněný náš kolega Karel Ženíšek.
Během roku nabízíme prostor také studentům, kteří mají zájem vykonávat u nás povinnou odbornou praxi v rámci svého studia.
Všem našim dobrovolníkům za jejich práci děkujeme.

Akce střediska
Příležitostné akce (sportovní turnaje, soutěže, výlety, vystoupení dětí…)
Celkem bylo uskutečněno 60 akcí s 1054 účastníky. Mezi dětmi jednoznačně vedou sportovní turnaje a závody; k horolezeckým závodům, florbalovému a volejbalovému turnaji,
které pořádáme již tradičně, přibyl v roce 2012 první ročník turnaje fotbalového. Tento turnaj s názvem Branky, body, mantinely jsme uspořádali u příležitosti revitalizace našeho
hřiště. K obnovenému povrchu a novým mantinelům byly pořízeny také nové fotbalové branky. V rámci Salesiánských dnů, pořádaných k oslavě Dona Boska, proběhl karneval pro
děti a Salesiánský ples. Nechybělo ani Setkání přátel a dobrodinců, na kterém ředitel poděkoval těm, kteří podporují aktivity střediska a farnosti finančně, materiálně i duchovně. Dále
proběhla Akademie střediska, kde se podobně jako na Bambiriádě se svými vystoupeními prezentovaly děti ze střediskových programů. Děti „od salesiánů“ v roli koledníků nechyběly
ani na Tříkrálové sbírce.
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. V roce 2012 jsme za pomoci 23 dobrovolníků uskutečnili 18 pobytových akcí pro 237 dětí a mladých. Tyto akce zahrnují především příměstské, sportovní a křesťanské
tábory, ale i pracovní brigády během jarních i letních prázdnin.

Přehled hospodaření v roce 2012
VÝNOSY
MŠMT ČR
MPSV ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Statutární město Plzeň
EDS
Dary FO a PO
z toho:
•
Nadace Terezy Maxové dětem
•
Nadace pro radost
•
Spolek MILIDU
•
Plzeňský Prazdroj
•
Ostatní dary FO a PO
Tržby z prodeje služeb
Jiné ostatní výnosy
Výnosy CELKEM

v tis. Kč

3442
266
1494
1011
251
578
103
8
50
168
249
658
84

NÁKLADY

v tis. Kč

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Nealkobar
Opravy a údržba
Ostatní služby
Pojistné
Odpisy
Jiné ostatní náklady
Osobní náklady celkem

848
527
43
344
1 032
105
244
63
5009

Náklady CELKEM

8 215

7 784

Na úhradu provozních nákladů střediska přispěli
Státní a veřejná správa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ESF v ČR
Statutární město Plzeň – Odbor bezpečnosti a prevence kriminality, Odbor sociálních služeb a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Úřady městských obvodů Plzeň 2, 3 a 4
Nadace a nadační fondy:
Nadace pro radost, Nadace Terezy Maxové dětem, Fórum dárců
Sponzoři:
Finančním darem přispěla Kooperativa pojišťovna, Plzeňský Prazdroj a Spolek MILIDU
Věcným darem středisko podpořilo Divadlo ALFA, Elis – Plast, Formy Tachov, Hobby Kohout, Hudy Sport, Jurek, König Surf, RP Komponent, s.o.s. print, Saltic, Singing Rock, SPORT TEAM,
Typografik Centr a dalších 62 sponzorů společenského plesu
Individuální dárci:
Naši činnost v roce 2012 podpořili darem 5 000,- Kč a více MUDr. Hedvika Balounová, Ing. Roman Češka, manželé Houškovi, manželé Hlavničkovi, PhDr. Helena Koenigsmarková,
Ing. Petr Kryl, František Navrátil, RNDr. Aleš Řehula, P. Ladislav Šimek, Vladimír Škopek, Marlene Taschowsky
dalších 307 dárců přispělo středisku finančním darem
Děkujeme všem, kteří podpořili Salesiánské středisko mládeže v roce 2012 finančním nebo hmotným darem.
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