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Vážení čtenáři,
logem našeho střediska je horkovzdušný Balón. Marek Eben
v písni O balónu mimo jiné zpívá: „A tak má každý balón duši,
duši neviditelnou, co ho nese vzhůru.“ Duší Salesiánského střediska je preventivní výchovný systém sv. Jana Boska, zakladatele salesiánů. I v roce 2014 jsme tento systém, jenž je postaven na laskavosti, křesťanských principech a rozumnosti,
aplikovali ve všech programech, které máme ve své nabídce.
Jedná se o zájmové kroužky, volnočasový klub Balón, nízkoprahový klub Vzducholoď a Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha. Napříč těmito programy byl uskutečňován i projekt Vstup do světa práce. Opomenout nelze ani
pobytové akce a tábory, nedílnou součást realizace našeho
poslání. Právě nyní můžete „nasednout do balónu“, nechat
se vynést do výšky a prolétnout touto výroční zprávou, jež
vám přiblíží informace o každém programu za uplynulý rok.
Mgr. Antonín Nevola
ředitel
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Marie Žů
KMF 56-2 rková
3 Kromě
říž

Z mého pohledu bych se rád zmínil o třech významných momentech bilancovaného roku:
1. Vznik rozvojového týmu ředitele střediska – součástí
týmu je kromě ředitele a vedoucích jednotlivých programů střediska i moderátor společné duchovní správy.
Koncepčně jsme se zabývali posláním, hodnotami,
kvalitou poskytovaných služeb včetně personálního
zabezpečení, realizací Výchovně-pastoračního projektu a také jsme rozpracovali velké téma týkající se
dobrovolníků.
2. Filatelistická olympiáda – v červnu jsme hostili filatelisty z celé republiky. Díky podpoře odboru známkové
tvorby České pošty jsme u příležitosti olympiády v Plzni
mohli široké veřejnosti nabídnout tzv. příležitostné
ruční razítko, cennou R-nálepku a Apost.
3. Nová střecha tělocvičny – jelikož začalo do střechy
zatékat, nastal čas její výměny. Asfaltové pásy nám
darovaly Stavebniny Raab Karcher a finančně opravu
střechy podpořilo HerBio a Zahradnictví Jaroslav Grubr.
Závěrem mi dovolte, abych s vděčností poděkoval všem
svým spolupracovníkům a dobrovolníkům za odvedenou
práci, donátorům a sponzorům za podporu hmotnou a finanční a také mnohým příznivcům, kteří nás doprovázejí
duchovně a jsou s námi spojeni v modlitbě.
Mgr. Antonín Nevola
ředitel
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Základní informace o organizaci
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí
a mládeže. Jeho posláním je přispívat 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. Založil tzv. oratoř, místo pro
setkávání mladých lidí, jako prostředí kde uskutečňoval svou výchovu.
Jako výchovný styl používal tzv. preventivní systém, který se opírá o
rozum, křesťanské hodnoty a laskavost; systém nepoužívá donucovacích prostředků, nýbrž se dovolává rozumových schopností, srdce a
touhy po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě.
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Jan Bosko stál u zrodu řeholní společnosti salesiánů. Ta v současné době působí na všech pěti kontinentech a má kolem
15 500 salesiánů ve 133 zemích světa. V České republice je
salesiánů 156 a podobných salesiánských středisek volného
času u nás najdete 10.

Své poslání v roce 2014 realizovalo Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň ve svých pěti programech,
kterými jsou volnočasový klub pro děti Balón, nízkoprahový
klub pro mladé Vzducholoď, program Vstup do světa práce,
kroužky zájmové činnosti a Centrum pomoci dětem, mládeži
a rodině Střecha.
Naše středisko má z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského
kraje pověření k sociálně-právní ochraně dětí.

Na stole pod hodinami se skvěla mapa, kterou jsme se jali úporně
studovati. Její bílá místa nás nemohla nechat chladnými a my
proto navrhli všechny je postupně prozkoumati. Naše cesta
tak byla započata.
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Otevírací doba během školního roku:
pondělí, středa, čtvrtek 14:30 – 17:30

„Uzřeli jsme strom čnící až do oblak, který by nám poskytl útočiště
v jakékoli nepřízni. Obrovský kmen tkvěl v půdě tlustými kořeny a
mohutná koruna tvořila listnatý slunečník. Cizopasné liány vzájemně spojovaly větve a sluneční paprsky se do nich prodíraly průzory
mezi listím, takže se zdálo, jako by na kmeni vyrůstal celý les.“
Balón je otevřený klub pro děti ve věku od 8 do 15 let.
Jeho nabídky využívají zejména děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým schází nabídka
kvalitního trávení volného času. Cílem klubu je přispívat
k celostnímu rozvoji dětí, učení navazování vztahů jak
s vrstevníky tak s dospělými a rozvoj dovedností skrze aktivity, které klub nabízí.
Základem strukturované nabídky klubu je celoroční bodovací soutěž, v rámci které probíhají pravidelné aktivity
jako je výuka práce s počítačem, kreativní tvoření, organizované sportovní aktivity, stolní hry, vaření nebo hudební
workshop. Kromě těchto aktivit, které pomáhají dětem rozvíjet jejich dovednosti, probíhá v klubu řada sportovních
turnajů, využívají se interaktivní hry XBox, zpívá se karaoke,
konají se tematické kluby (založení republiky, finanční gramotnost apod.) případně speciální akce (akademie, nácvik
živého Betléma apod.). Kromě pravidelného provozu se také
pořádají tematické akce s přespáním určené pro chlapce,
dívky či otevřené všem.
V rámci provozu klubu se pracuje se staršími návštěvníky,
kteří jsou zapojováni do účasti na provozu (pomoc při průběhu klubu, pomoc při organizování akcí atd.), čímž jsou
rozšiřovány jejich dovednosti a schopnosti předáváním zodpovědnosti a participace na provozu klubu.

Během jarních a letních prázdnin pořádá klub Balón
příměstské tábory.
V roce 2014 klub pravidelně navštěvovalo více než 100 dětí,
průměrně 25 dětí za den.
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Tým pracovníků klubu
vedoucí programu:
Mgr. Martin Bohata
pedagogičtí pracovníci:
Bc. Pavla Janouškovcová
Ivana Mekhedová, DiS.
Ing. Jan Fojtů
Lubomír Laža
2 pracovníci na dohodu
o provedení práce
Supervizi programu poskytuje
Mgr. Dana Šedivá
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Otevírací doba během školního roku:
pondělí, úterý, středa 18:00 – 21:00, pátek 15:00 – 18:00,
kontaktní místnost - čtvrtek 13:30 – 17:30

Nízkoprahový klub Vzducholoď poskytuje sociální
služby určené mladým lidem ve věku od 15 do 22
let. Jeho posláním je prostřednictvím kontaktní práce,
poradenství, výchovně-vzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat mladým při řešení situací,
které vyplývají z dospívání.

V roce 2014 se v klubu Vzducholoď uskutečnilo 33 prvokontaktů. Ve 161 otevíracích dnech přišlo 1241 návštěvníků, tj.
průměrně 8 mladých za klub. Proběhlo 617 kontaktů a 150 intervencí. Na klubu proběhlo 28 různých akcí (např.: workshopy, turnaje, vaření). Klub Vzducholoď se zapojil do akce ČAS
Týden NZDM programem pro veřejnost (Den otevřených
dveří) a fotbalovým turnajem nejen pro klienty.

V září tohoto roku jsme snížili horní věkovou hranici cílové skupiny na 22 let a dohodli se na spolupráci s Občanskou poradnou. Prohloubili jsme také spolupráci s Odbornou školou výroby a služeb Plzeň.

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,
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.
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„Naše výprava se ocitla tváří
v tvář početné skupině domorodců po krátké cestě mlhou.
Všichni z nich měli pevné
výrazy plné odhodlání a hrdé
důstojnosti. Je o nich známo, že
ctí toho, kdo si umí získat úctu
chladnokrevností a odvahou.
Pozvali nás k sobě, ačkoli jsme
navzájem své jazyky neznali.“

Tým pracovníků klubu
vedoucí programu:
Mgr. Jiří Baláš
pedagogičtí a sociální pracovníci:
Renáta Demetrová, DiS.
Bc. Jakub Havlíček
2 dobrovolníci
Supervizi programu poskytuje
Bc. Petr Neumann
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Od ledna do června 2014 se do 57 útvarů zapsalo 326 účastníků. Od září do prosince 2014 se do 51 útvarů zapsalo 396
účastníků.

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.). Několik aktivit je určeno také pro rodiče
s dětmi.
Cílem zájmové činnosti je smysluplné využití volného času
dětí, rozvoj jejich dovedností a vědomostí a vytváření kamarádských vztahů. Přispíváme k osobnostnímu růstu účastníků, motivujeme je k osobnímu nasazení v aktivitě a vedeme
k pravidelnosti a zodpovědnosti.
V roce 2014 probíhaly tyto kroužky:
tvořivé: Barevné sluníčko, keramika, modeláři, výtvarné
kroužky
sportovní: aerobic pro děti, florbal, hiphop, horolezení,
jóga, roztleskávačky, rybáři, stolní tenis, Tancovala žížala,
virtuální sportování s XBoxem
jazykové: angličtina, němčina, španělština
hudební: flétna, kytara, scholička, Veselá tamburínka
jiné: klub maminek Brouček, filatelistický kroužek, Holčičí
klub, Heuréka:), PC kroužky, setkávání mladých dobrovolníků, šachy, základy křesťanství

Děti z kroužků reprezentovaly naše středisko na mnoha
soutěžích a kulturních akcích. Kroužek hiphopu vystoupil
na akci PilsAlive, děti z kroužku Tancovala žížala se představily na Bambiriádě. V Domově pro seniory Kopretina děti
z kroužků flétny uskutečnily malý koncert. Účastníci z horolezeckých kroužků nás velmi úspěšně reprezentovaly na sérii
lezeckých závodů, florbalisté se účastnili turnajů SHM (Salesiánské hnutí mládeže). Také kroužek filatelistů v letošním
roce získal mnoho ocenění:
Celostátní výstava poštovních známek Svitavy 2014
Tomáš Prusík – stříbrná medaile
Gabriela Soukupová – stříbrná medaile
Filatelistická olympiáda Plzeň 2014			
Samuel Soukup – 1. místo
Sára Soukupová – 1. místo
Florián Liška – 2. místo
Tomáš Prusík – 2. místo
Gabriela Soukupová – 2. místo
Ve školním roce 2013/14 se filatelistický kroužek
umístil v soutěži klubů mladých filatelistů na 1. místě v ČR.

„Širé mořské dno se skvělo do nekonečna nejzářivějšími barvami a nejroztodivnějšími tvary až naše oči přecházely. My oddechovali s lehkostí v našich
pohodlných skafandrech a přemýšleli o bájných pokladech, které širý oceán
ukrývá. Nebyly bychom ani překvapeni nálezem podmořského města, o kterém
snili cestovatelé před námi.“
Tým vedoucích kroužků
koordinátor zájmové činnosti
a dobrovolníků:
Bc. Lenka Stulíková
pedagog volného času:
Ivana Mekhedová, DiS.
10 vedoucích z řad zaměstnanců
38 dobrovolníků
Supervizi programu poskytuje
MUDr. Stanislav Kudrle
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„Přelétali jsme přes mnoho rozličných vesniček, měst, městeček, usedlostí a
samot. Všude se to jen hemžilo lidmi jdoucími za svými povinnostmi či zábavou.
Ze všech stran se na nás smály červené střechy domů skýtající očividné pohodlí a
klid rodinného krbu, který jsme my, cestovatelé, před dobou zanechali za sebou.“

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 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 2014 jsme pracovali se 110 klienty. Uskutečnilo
se 457 individuálních konzultací, 102 osobních asistencí,
317 klientohodin skupinových aktivit, 71 klientodnů pobytových akcí, 178 telefonických, osobních či internetových kontaktů a 61 jednání ve prospěch klienta.

Tým pracovníků Centra pomoci
vedoucí programu:
Vladimír Gaier
pedagog:
MgA. Klára Gaierová
sociální pracovnice a koordinátor NRP:
Mgr. Eva Turková
sociální pedagog a terapeut:
Mgr. Anna Frýdlová
3 asistenti z řad zaměstnanců střediska
1 asistent dobrovolník
Supervizi programu poskytuje
PhDr. Jan Šikl, Ph.D.
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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 na budoucí povolání, při jeho
výběru nebo při hledání zaměstnání. Často jde o rodiny
s nízkou sociální a ekonomickou stabilitou.
Naším 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
alespoň „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 workshopech na ekonomická a zaměstnanecká témata, které pro naše klienty pořádá např.: DIS Fryšták
v rámci projektu ONE – Osobnostní rozvoj znevýhodněných
dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce, bezplatné
právní poradenství a účast na letní placené brigádě (ta je
podmíněna účastí na několika neplacených brigádách během školního roku, zlepšením prospěchu, pravidelnou docházkou do školy, zaměstnání a u nezaměstnaných intenzivní snahou o získání práce nebo dlouhodobé brigády).

V roce 2014 se do projektu zapojilo 26 dětí z klubu Balón,
Centra pomoci či zájmových kroužků, kteří využili bezplatné
nabídky doučování. 13 z nich si zlepšilo známku aspoň z jednoho předmětu o jeden až dva stupně. Dalším 5 klientům z
klubu Vzducholoď jsme pomohli se sepsáním životopisu, který využili při hledání práce, jeden klient získal stálý pracovní
poměr. Nabídky bezplatné právní pomoci využilo 14 osob.
V rámci projektu proběhla v červenci 2014 letní placená brigáda, které se zúčastnilo 6 mladých. V rámci spolupráce s Odbornou školou výroby a služeb Plzeň proběhly dvě návštěvy
učňů 3. ročníků, kteří si mohli ve středisku sestavit pracovní
životopis, vyplnit kariérní dotazník a vyzkoušet si přijímací
pohovor.

„Bezstarostná skupinka se věnovala sběru potravin pro ostatní s nesmírným
zápalem do práce nedbaje úmorného vedra. Jejich spíž byla ostatně výborně
zásobena a mohla poskytnout vše potřebné ke skvělé hostině. Přivítali nás
s otevřenou náručí.“

Tým pracovníků projektu
koordinátor pomoci při hledání práce:
Mgr. Jiří Baláš
koordinátor doučování:
Bc. Terezie Krůtová
právník:
Mgr. Eva Benešová
doučující:
celkem 21
(z toho 5 z řad zaměstnanců v hlavním
pracovním poměru
a 16 zaměstnanců pracujících na základě
dohody o provedení práce)
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Akce střediska
Příležitostné jednodenní akce
(sportovní turnaje, soutěže, výlety, akce pro dobrovolníky,
přátele a dárce střediska, pracovní stáže…)
V roce 2014 jsme uskutečnili 40 příležitostných akcí
s 642 účastníky. Mezi dětmi patří k nejoblíbenějším akcím
sportovní turnaje a závody. V soutěžích naše středisko
reprezentovali horolezci, florbalisté, děti z kroužku stolního
tenisu i filatelisté. Děti z kroužku hiphopu, Tancovala žížala a
flétny vystupovaly s připraveným programem na kulturních
akcích v Plzni. Nechyběl ani tradiční florbalový turnaj.
S nabídkou střediska se díky stánku se zábavnými aktivitami
mohly plzeňské děti seznámit na Bambiriádě a na akci
určené rodinám s dětmi s názvem „Hodíme se do pohody,
zase jdeme kolem vody“. V rámci Salesiánských dnů proběhl
volejbalový turnaj, karneval pro děti a 22. Salesiánský ples.
Jako každý rok jsme se i v roce 2014 zapojili do Tříkrálové
sbírky. Při pořádání akcí jsme mysleli i na naše dobrovolníky,
dárce, sponzory a přátele střediska, které jsme pozvali na
Setkání přátel a dobrodinců střediska a také na prohlídku
plzeňského pivovaru a kostela sv. Jiří s Ing. arch. Martinem
Kondrem.

Celkem jsme v roce 2014 uskutečnili 73 akcí s 1015 účastníky.

Celostátní finále 41. ročníku filatelistické olympiády
Plzeň 2014
Výjimečnou událostí roku 2014 bylo Celostátní finále 41. ročníku
filatelistické olympiády. Ve dnech 6. a 7. června se ve středisku
sešli mladí filatelisté se svými vedoucími z celé ČR, aby poměřili
své síly ve filatelistických znalostech i dovednostech při tvorbě
tzv. miniexponátů. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle věku.
Plzeňští filatelisté pod vedením našeho dobrovolníka Oldřicha
Pelíška získali dvě 1. a tři 2. místa, a tak se celkově umístili na 1. místě
v ČR. U příležitosti olympiády bylo zhotoveno příležitostné poštovní
razítko, které vzbudilo velký zájem mezi filatelisty a je dnes uloženo
v depositu Poštovního muzea v Praze. Kromě soutěžení jsme měli
s účastníky olympiády možnost navštívit také Techmania Science
Center, kterému děkujeme nejen za bezplatný vstup do expozic
centra, ale také skvělé zážitky, které si odnášeli děti i dospělí.

Prázdninové a víkendové akce s přespáním
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 2014 jsme za pomoci 28
dobrovolníků uskutečnili 33 pobytových akcí pro 373 dětí
a mladých. Tyto akce zahrnují především příměstské, sportovní a křesťanské tábory. Velký zájem o víkendové akce na
středisku mají také děti z otevřeného klubu Balón, pro které
pořádáme tematické přespávací akce.
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Zaměstnanci
V předchozím textu jsme vás již seznámili s pedagogickými
a sociálními pracovníky našich programů. Ti pro svou práci
s dětmi, mladými a rodinami potřebují dobré zázemí. Seznamte se s těmi, kteří mají na starost 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.):
ředitel: Mgr. Antonín Nevola, koordinátor péče o dárce
a manažer PR: Karel Ženíšek, koordinátor péče o dárce:
Bc. Petra Pelíšková, zástupce ředitele pro provoz: Václav
Štaif, mzdová účetní, ekonom: Petra Kondrová, administrativní pracovnice a pokladní: Bc. Terezie Krůtová, recepční:
Jiřina Šašková, Johana Beránková, uklízečka a recepční:
Jana Mikotová, údržbář: Zdeněk Beránek.

Po celý rok pro dobrovolníky připravujeme tradiční formální
setkání, a to na začátek školního roku, předvánoční setkání a
slavnost na konci školního roku. Dále je zde příležitost účasti na neformálních akcích jako poděkování za jejich činnost
(výlet, bowling, posezení pracovních týmů jednotlivých programů).
Pomoc dobrovolníků byla oceněna Statutárním městem
Plzeň cenou Anděl roku 2014. Touto cenou byli vyznamenáni
Ing. Bohumír Smolka (dlouholetá činnost ve farnosti Plzeň-Lobzy, vedení hudební skupiny Quo Vadis), Mgr. Jiřina Říhová
(dlouholetá činnost ve farnosti Plzeň-Lobzy, podíl na vedení
hudební skupiny Vox Macronix, která doprovází bohoslužby),
Oldřich Pelíšek (vedoucí filatelistického kroužku po dobu 15 let),
Ing. Michal Beránek (dlouholetá činnost ve farnosti Plzeň-Lobzy,
vedení hudebního tělesa Touch of Gospel), Veronika Wothová
(vedení florbalových kroužků) a Jiří Haudek (vedení florbalových
kroužků).

Na setkání přátel a dobrodinců střediska jsme již podruhé
ocenili nezištnou pomoc našich dobrovolníků mimo oblast
přímé práce s dětmi. „Zlaté ručičky 2014“ patří paní
Irmě Hodaňové, paní Marii Chodorové a paní Bohumile
Maškové.
Všem našim dobrovolníkům za jejich práci děkujeme.

Dobrovolníci
V roce 2014 působilo v našem zařízení 78 dobrovolníků (42 se zapojilo do vedení zájmových
kroužků, 28 se podílelo na realizaci letních táborů a 8 se příležitostně zapojilo do činnosti programů). Na plný dobrovolnický úvazek ve středisku pracovali salesiáni Lubomír Laža
a Jan Fojtů. I v roce 2014 zde působili zahraniční dobrovolníci
a stážisté. V rámci Evropské dobrovolné služby to byl Michael Gottwald (leden – srpen), prostřednictvím Regionálního
dobrovolnického centra Totem Lena Hecker, Mirjam Geissler,
Isabele Wilhelm a Luise Gemander. V rámci projektu Erasmus
u nás v období leden – únor 2014 působila stážistka Franziska Frisch. Do činnosti střediska se významně zapojil také
salesián Mgr. Vojtěch Sivek, moderátor farnosti Plzeň-Lobzy,
který je koordinátorem kroužků Základy křesťanství a programu Prázdninové a víkendové akce.
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Přehled hospodaření v roce 2014

VÝNOSY
Dotace celkem
MŠMT ČR
MPSV ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Statutární město Plzeň
Evropská dobrovolná služba
Dary celkem
z toho:
Biskupství plzeňské
Dary FO a PO
Městská charita Plzeň
Místní komunita Salesiánů Dona Boska
Nadační fond Albert
Nadace 700 města Plzně
Nadace pro radost
Nadace Terezy Maxové dětem
Plzeň 2015, o.p.s.
Svaz českých filatelistů
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží
Jiné ostatní výnosy celkem
Jiné ostatní výnosy
Výnosy CELKEM

v tis. Kč

6 552
3 632
1 627
40
1 176,7
76
701,5
6
114,5
10,5
330
7,5
10
7
174
30
12
711
711
80
80

v tis. Kč

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Služby celkem
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Jiné ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady
Odpisy celkem
Odpisy
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky

1 282
766
482
34
1 345
277
136
930
5 096
3 796
1 182
87
31
93
93
153
153
11
11

Náklady CELKEM

7 980

8 044

Ve srovnání s rokem 2013
klesla v r. 2014 výše přijatých provozních dotací o 5,82%
vzrostla celková výše přijatých darů od fyzických a právnických osob o 26,44%
tržby z prodeje služeb klesly o 10,41%
jiné ostatní výnosy vzrostly o 50%
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NÁKLADY

Ve srovnání s rokem 2013
klesly v r. 2014 spotřebované nákupy o 4,60%
náklady na služby klesly o 3,72%
osobní náklady klesly o 2,47%
jiné ostatní náklady klesly o 2,15%
poskytnuté příspěvky vzrostly o 45,45%
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Na úhradu provozních nákladů
střediska přispěli
Státní a veřejná správa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Dům
zahraniční spolupráce (zřízený MŠMT ČR), Ministerstvo práce a
sociálních věcí České republiky
Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu,
Odbor sociálních věcí
Statutární město Plzeň – Odbor bezpečnosti a prevence kriminality,
Odbor sociálních služeb a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
ÚMO Plzeň 2 a 4

Název: Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa: Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň

Nadace a nadační fondy:
Nadace pro Radost, Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace 700 let
města Plzně, Nadační fond Albert, Nadační fond Veolia

Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha,
církevní právnická osoba

Finančním darem ve výši 5 000,- Kč a více přispěli tito
firemní dárci a organizace:

Adresa: Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8

Biskupství plzeňské, Komunita Salesiánů Dona Boska v Plzni, Městská
charita Plzeň v rámci Tříkrálové sbírky, HerBio s.r.o., Společnost Plzeň
2015, o.p.s., Plzeňská teplárenská, a.s.

Smlouvu o propagaci ve výši 5 000,- Kč a více s námi uzavřeli:
Bandi Vamos s.r.o., Eurovia CS, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s.

Věcným darem v hodnotě 5 000,- a více středisko podpořili:
Active Ladies s.r.o., Česká pošta, s.p., Hobby Kohout, Raab Karcher
Staviva, Šapitó – hračky a kapsáře

Naši činnost v roce 2014 podpořili darem 5 000,- Kč a více
tito individuální dárci:
MUDr. Hedvika Balounová, Ing. Libor Bošek, MUDr. Drahomíra
Drhoňová, manželé Hlavničkovi, manželé Houškovi, Ing. Petr Kryl,
Petr Purkart, RNDr. Aleš Řehula, P. Ladislav Šimek, Vladimír Škopek

Za spolupráci a podporu děkujeme:
AIX, Alena Nosková - reklamní předměty, Alfa Software, s.r.o.,
Argument, s.r.o., Farnost Plzeň – Lobzy, HUDYsport, HZ Plzeň, s.r.o.,
Květiny Milt, Koření od Antonína, Midaro, Otto Bock ČR, RP Climbing,
Razítka Král, Rybárna Špilar – Oceán, SBS PARTNERS, SHM Plzeň, SOS
print, Techmania Science Center, Zahradnictví Grubr

Právní forma: školská právnická osoba, zapsaná v rejstříku
š.p.o. vedeného MŠMT dne 10. 8. 2006
Složení rady š.p.o.: Mgr. Marek Sklenář, Mgr. Evžen Rakovský,
Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D.
Salesiánské středisko je členem:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
České asociace streetwork (ČAS)
Sdružení pracovníků DDM v ČR
Telefon: 377 266 953
E-mail: sdbplzen@sdbplzen.cz
Web: www.sdbplzen.cz
IČ: 00519740
DIČ: CZ 00519740
Číslo účtu: 1043007282/5500

JUDr. Karlu Havlovi, Ing. arch. Martinu Kondrovi, Petru Kutkovi st.,
Petru Kutkovi ml., Mgr. Danielu Petříčkovi, Ing. arch. Janu Soukupovi,
Anně Srbové, Vladimíru Weberovi
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Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Plzeň
www.sdbplzen.cz

