Z korespondence

Martin Bohata
ředitel střediska

Vážení přátelé,

„Salesiánské středisko je od svého
založení v r. 1990 místem, které spojuje zcela rozdílné lidi mezi sebou navzájem, napříč sociálními vrstvami. Středisko pomáhá dětem a mladým lidem,
aby si vytvořili „projekt života“ – životní vizi, která může překračovat nejen
období dospívání, ale dokonce i celý život. Takový životní projekt má svou trvalou hodnotu, i když skončí třeba i tak
náhle, jako tomu bylo u Toníka Nevoly,
jehož přátelství a moudrost zanechala
stopu v mnoha srdcích.
Přeji středisku, aby bylo i v budoucnosti místem, kde je mladým lidem
spolu dobře.“
P. doc. Michal Kaplánek, SDB, Th.D.
zakladatel Salesiánského střediska v Plzni

rok 2015 byl do střediskové historie nesmazatelně zapsán dvěma
zásadními událostmi. První z nich byla radostná, neboť během tohoto
roku salesiáni oslavili 25 let působení svého díla v Plzni. Při této
příležitosti se konala řada akcí, jako bylo zábavné odpoledne pro rodiny,
které zpestřilo slunečný jarní den na Habrmannově náměstí, oslava
na středisku mládeže, kam byli pozváni všichni bývalí spolupracovníci
salesiánského díla v Plzni či slavností mše za účasti salesiánského
provinciála Petra Vaculík a celebrovaná biskupem Františkem
Radkovským. Při příležitosti výročí vyšla také brožura mapující uplynulé
čtvrtstoletí, která je nyní dostupná na našich webových stránkách.

„Ze svých několika návštěv salesiánského střediska ve své primátorské éře
i z několika setkání s panem ředitelem
Nevolou jsem si odnesl dojem, že je
opravdu vzácný člověk: plný ochoty pomáhat, laskavosti, vstřícnosti a porozumění a současně je velice schopným
a výkonným manažerem.

Druhá událost byla bohužel výrazně smutnější a zasáhla nás
na nejcitelnějším místě. Před Vánocemi zcela nečekaně zemřel
ředitel střediska, ředitel komunity, salesián, kněz, přítel stovky lidí,
osobnost par excellence Antonín Nevola, díky své otevřené a vstřícné
povaze ve všech prostředích familiárně nazývaný Toník. Tato událost
nezasáhla velmi citelně jen nás, ale také řadu lidí po celé republice a
především řady salesiánských spolubratrů, mezi nimiž patřil Toník
k nejinspirativnějším a nejcharismatičtějším osobnostem. Ve své
činnosti se snažíme jít dál ve šlépějích, jež nám vyšlapal, a nadále čerpat
podporu z jeho zářivého obličeje, který se na nás dnes již usmívá z nebe.
Málokdo měl tak otevřenou náruč jako on a my chceme tuto náruč dál
otevírat všem, kteří k nám přicházejí.

Jeho odchod je bolestná ztráta, pro
salesiány, ale i pro mnoho dalších lidí.
Prostě bude nám tu chybět!“
Mgr. Martin BAXA
1. náměstek primátora města Plzně
pro oblast kultury, cestovního ruchu,
památkové péče a projektu Plzeň - EHMK
2015
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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:
t

laskavost a dobrota – za základní prvek jednání s mladými lidmi se považuje
laskavý přístup

t

víra v dobré jádro v každém mladém člověku – snaha objevit v každém
mladém člověku to dobré, co lze rozvíjet

t

integrální péče o mladého člověka – zájem o mladého člověka ve všech rovinách jeho zrání (fyzické, psychické, sociální i spirituální)

t

život a víra – výchova k odpovědné svobodě

t

radost, slavení, hra a srdečnost – vytváření a podpora přitažlivé atmosféry

t

osobní vztah – každý návštěvník je přijímán jako osoba se svými individuálními potřebami

t

trpělivost – dospívání člověka vyžaduje dlouhodobé doprovázení

t

vstřícná atmosféra - dát zažít mladým lidem ovzduší přijetí i s jejich nedostatky

Jan Bosko (1815 až 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.
Jan Bosko stál u zrodu řeholní společnosti salesiánů. Ta v současné době působí na všech pěti kontinentech a má kolem
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15 500 salesiánů ve 133 zemích světa.
V České republice je salesiánů 144 a podobných salesiánských středisek volného
času u nás najdete 10.
Své poslání v roce 2015 realizovalo Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Plzeň ve svých čtyřech programech, kterými jsou otevřený klub pro
děti Balón, nízkoprahový klub pro mladé
Vzducholoď, kroužky zájmové činnosti
a Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha, a v projektu Vstup do světa
práce.
Naše středisko má z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pověření
k sociálně-právní ochraně dětí.

b
běhu
klubu, pomoc při organizování akcí
aatd.), čímž jsou rozšiřovány jejich dovednosti a schopnosti předáváním zodpovědn
nosti a participace na provozu klubu.
n
Otevírací doba během školního roku:
O
pondělí, středa, čtvrtek 14:30 – 17:30
p
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 motivační soutěž, v rámci
které probíhají pravidelné aktivity jako je
výuka práce s počítačem, kreativní tvoření, organizované sportovní aktivity, stolní hry, vaření nebo hudební workshop. Za
účast na aktivitách získávají děti balónové peníze, které mohou při tzv. nákupním
dnu vyměnit za odměny. Cílem soutěže
je tedy především posilování finanční
gramotnosti a zodpovědnosti. Kromě
pravidelných 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 (např.
zdravotnický workshop) a další akce. 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 prů-

Tým pracovníků klubu:
vedoucí programu:
Mgr. Martin Bohata (do 30. 11. 2015)
Mgr. Pavla Janouškovcová (od 1. 12. 2015)
Supervizi programu poskytuje:
Mgr. Dana Šedivá

2 pracovníci na dohodu
o provedení práce
3 dobrovolníci
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V roce 2015 do klubu Balón chodilo
100 různých dětí, zaznamenali jsme
3 035 návštěv.
Během jarních a letních prázdnin pořádá
klub Balón příměstské tábory.

pomoc v krizi, zprostředkování dalších
sociálních služeb nebo doprovod na úřady a policii. Každému z mladých, kteří
klub navštěvují, se pracovníci věnují individuálně a snaží se reagovat na jejich
aktuální i dlouhodobější potřeby.
V roce 2015 klub spolupracoval s Odbornou školou výroby a služeb Plzeň a s
Hotelovou školou Plzeň.
Nízkoprahový klub Vzducholoď poskytuje sociální služby určené mladým lidem ve věku
od 15 do 22 let. Jeho posláním je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, výchovněvzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat mladým při řešení situací, které
vyplývají z dospívání.

V průběhu roku 2015 došlo z důvodu
lepší dostupnosti pro klienty k rozhodnutí a přípravám stěhování služby do městské čtvrti Plzeň-Petrohrad.

Cílem klubu je:
t

mladý člověk, který je schopen orientace v sociálních rolích, dokáže navazovat
nové kontakty a vytvářet zodpovědné vztahy,

t

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,

t

mladý člověk, který je zodpovědný za své zdraví,

t

mladý člověk, který dokáže převzít zodpovědnost za rozhodnutí ve svém životě,

t

mladý člověk, který pracuje na tom, aby se uplatnil na trhu práce.

Klub nabízí mladým aktivity, které
vedou k pozitivní změně v jejich životě.
Jeho působení má preventivní charakter
a vede k předcházení takového chování
klientů, které by je uvedlo do nepříznivé
životní situace. To se děje prostřednic-

tvím individuálních a skupinových aktivit. Mezi tyto aktivity patří možnost
využít vybavení klubu (stolní fotbal, kulečník, stolní hry apod.), kontaktní práce,
workshopy, informační servis klientům,
sociální poradenství, krizová intervence,

Tým pracovníků klubu
vedoucí programu:
Mgr. Jiří Baláš (do 31. 8. 2015)
Bc. Jakub Havlíček (od 1. 9. 2015)
Supervizi programu poskytuje:
Bc. Petr Neumann

pedagogičtí a sociální pracovníci:
Renáta Demetrová, DiS.
Bc. Jana Pomikáčková (od 1. 9. 2015)
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Otevírací doba během školního
roku: pondělí, úterý, středa 18:00 až
21:00, pátek 15:00 až 18:00, kontaktní
místnost – čtvrtek 13:30 az 17:30.
V roce 2015 se ve 203 otevíracích dnech
uskutečnilo 109 prvokontaktů, 706 kontaktů, 158 intervencí, bylo uzavřeno 61
ústních dohod. Klub navštěvovalo průměrně 8 klientů za otevírací den. Klub
Vzducholoď se zapojil do akce ČAS Týden
NZDM programem pro veřejnost (Den
otevřených dveří) a fotbalovým turnajem
nejen pro klienty.

Děti z kroužků reprezentovaly naše středisko na mnoha soutěžích a kulturních akcích. Zde je několik významných momentů:

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 aktivnímu nasazení v činnosti a vedeme k pravidelnosti a zodpovědnosti.

Sportovní úspěchy:

Vystoupení kroužků:

Stolní tenis – 1. místo získal Daniel
Soukup v turnaji SHM v Plzni-Skvrňanech

Roztleskávačky – vystoupení na Slavnostním poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky

Horolezení – oddíl uskutečnil již 10.
ročník lezeckých závodů Z(S)alescup, Terezie Faflíková získala 2. místo na lezeckých závodech Maskův memoriál

Tancovala žížala a kroužky Flétny – vystoupení v DD Kopretina

Florbal II. – 1. místo v turnaji SHM Plzeň-Skvrňany
Tvořivé soutěže:

V roce 2015 probíhaly tyto kroužky:
t
t

t
t
t

tvořivé: Barevné sluníčko, Keramika, Modeláři, Výtvarka s Ivčou, Tvořilka,
Komiks, Holčičí klub
sportovní: Florbal, Hiphop, Horolezení, Jóga, Multisportovní kroužek, Roztleskávačky, Rybáři, Stolní tenis, Tancovala žížala, Virtuální sportování s XBOXEM
jazykové: Angličtina, Němčina
hudební: Flétna, Kytara, Scholička Vox Macronix, Veselá tamburínka
jiné: Klub maminek Brouček, Filatelistický kroužek, Setkávání mladých dobrovolníků, Šachy, Základy křesťanství, Ministranti

Výtvarka s Ivčou – soutěž To je hlína
2. místo Bára Kočová a 2. místo Petr Liška

Od ledna do června 2015 se do 51 útvarů zapsalo 396 účastníků. Od září do prosince 2015 se do 64 útvarů zapsalo 333 účastníků.

Tým vedoucích kroužků:
koordinátor zájmové činnosti
a dobrovolníků:
Bc. Lenka Stulíková

10 vedoucích z řad zaměstnanců
20 dobrovolníků
18 spolupracovníků na DPP

pedagog volného času:
Ivana Mekhedová, DiS. (do 28. 2. 2015)
Bc. Terezie Krůtová (od 1. 3. 2015)

Supervizi programu poskytuje
MUDr. Stanislav Kudrle
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Hiphop – prezentační akce Střediska
na Habrmannově náměstí
Během letních prázdnin se uskutečnily
4 tábory zájmových kroužků – Cyklotábor, Příměstský tábor Osadníci vesmíru, Lezecké soustředění ve Frankenjuře
a Lezecký tábor.

i prostřednictvím výtvarné tvorby. Arteterapie pomáhá překonávat bloky v komunikaci tam, kde se špatně hledají slova.

Centrum pomoci je otevřené především dětem a mladým ve věku od 8 do 26 let,
jejichž zdravý vývoj je ohrožený výchovnými problémy v domácím i školním prostředí,
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 problé-

Centrum pomoci má pověření Krajského úřadu Plzeňského kraje k uzavírání
dohod o výkonu pěstounské péče. V roce
2015 jsme doprovázeli 11 pěstounských
rodin. Jedna dohoda byla ukončena z důvodu dovršení 18 let věku dítěte. Pro pěstouny jsme zrealizovali 1 relaxačně-vzdělávací víkend a 5 vzdělávacích seminářů.

mů 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.
Nově jsme rozšířili naši práci o arteterapeutický rozměr. Na svém osobním
rozvoji tak naši klienti mohou pracovat

Pracovníci Centra pomoci:
vedoucí programu
Vladimír Gaier

3 asistenti z řad zaměstnanců
střediska

sociální pracovnice
a koordinátorka SPO
Mgr. Eva Turková

1 asistent dobrovolník

sociální pedagog a arteterapeut
Mgr. Ing. Bc. Martin Poláček (od 1. 9. 2015)

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

10

11

V roce 2015 jsme pracovali se 155 klienty. Uskutečnilo se 457 hodin ambulantních konzultací, 91 hodin konzultací v terénu, 270 hodin osobních asistencí, 343
klientohodin skupinových aktivit, 85 klientodnů pobytových akcí, 133 telefonických, osobních či internetových kontaktů
a 61 jednání ve prospěch klienta.

tu proběhla v červenci 2015 letní placená brigáda, které se zúčastnily 4 mladí.
V rámci spolupráce s Odbornou školou
výroby a služeb Plzeň proběhly dvě ná-

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 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, bezplatné právní
poradenství a účast na letní placené brigádě.
V roce 2015 se do bezplatného doučování v rámci projektu zapojilo 19 dětí, přičemž většina z nich navštěvuje otevřený
klub Balón, Centrum pomoci Střecha či

zájmové kroužky. Jedenáct z nich si zlepšilo známku aspoň z jednoho předmětu
o jeden až dva stupně. Dalším 25 klientům z klubu Vzducholoď jsme pomohli
se sepsáním životopisu, který využili při
hledání práce. Nabídky bezplatné právní
pomoci využil 1 klient. V rámci projek-

Tým pracovníků projektu:
koordinátor pomoci při hledání práce
Bc. Jakub Havlíček
koordinátor doučování
Bc. Terezie Krůtová
právník
Mgr. Eva Benešová

doučující
celkem 14 (z toho 1 z řady zaměstnanců
v hlavním pracovním poměru a 13
zaměstnanců pracujících na základě dohodyy
o provedení práce)
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vštěvy učňů třetích ročníků, kteří si mohli
ve středisku sepsat strukturovaný životopis, vyplnit kariérní dotazník a vyzkoušet
si přijímací pohovor.

25 let Salesiánů v Plzni
Akce střediska

Příležitostné jednodenní akce (sportovní
turnaje, soutěže, výlety, akce pro spolupracovníky v přímé práci, přátele a dárce střediska, pracovní stáže…)
V roce 2015 jsme uskutečnili 50 příležitostných akcí se 711 účastníky. Největší
oblibě se mezi dětmi těší akce sportovní.
Během roku proběhla řada turnajů ve
florbalu, fotbalu, ale také stolním tenise.
Horolezci středisko opakovaně reprezentovali na horolezeckých závodech. Soutěží
se úspěšně účastnili také výtvarníci. Děti
z kroužku Hiphop, Tancovala žížala, Roztleskávačky a Flétna vystupovaly s připraveným programem na kulturních akcích,
ale také pro dobrou věc např. v Domově
pro seniory Kopretina. V rámci Salesiánských dnů proběhl volejbalový turnaj,
karneval pro děti a 23. Salesiánský ples.
Jako každý rok jsme se i v roce 2015 jako
koledníci zapojili do Tříkrálové sbírky. Při
pořádání akcí jsme mysleli také na naše
dobrovolníky, spolupracovníky, dárce,
sponzory a přátele střediska, které jsme
pozvali na Setkání přátel a dobrodinců,
na prohlídku plzeňské katedrály s Ing.
arch. Janem Soukupem, komentovanou
procházku s vedoucím Záchranné stanice živočichů panem Karlem Makoněm či
na prohlídku Zoologické a botanické zahrady. Pro spolupracovníky v přímé práci
jsme připravili koncepční cyklus vzdělá-

vacích workshopů šitých na míru jejich
potřebám při konkrétních činnostech ve
středisku.

Zvláštní pozornost si v roce 2015 zasloužily akce pořádané k oslavě 25 let působení salesiánů v Plzni. Byla to výstava
v Mázhausu plzeňské radnice dokumentující činnost salesiánů v Plzni v průběhu minulých pětadvaceti let, Zábavní odpoledne
pro děti, mladé a rodiny a Setkání současných i dřívějších návštěvníků, pracovníků,
dobrovolníků, salesiánů a přátel střediska.
Na vernisáž výstavy přijali pozvání někteří významní dárci střediska a představitelé vedení města Plzně. Ředitel střediska
Mgr. Antonín Nevola poděkoval všem, kdo
podporují činnost salesiánů, a předal pamětní list s oceněním těm, kteří jejich práci
pro děti a mladé významně podpořili.

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 2015 jsme za pomoci 28 dobrovolníků uskutečnili 35 pobytových akcí pro
355 dětí a mladých. Tyto akce zahrnují
především tábory příměstské, sportovní
a organizované ve spolupráci se salesiánskou farností. Velký zájem o víkendové
akce na středisku mají také děti z otevřeného klubu Balón, pro které pořádáme
tématické přespávací akce.
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V květnu se na Habrmannově náměstí
v Plzni-Doubravce uskutečnilo zmíněné
Zábavní odpoledne. Přibližně šest set návštěvníků si přišlo vyzkoušet horolezecké
aktivity, zábavné hry, vyrobit si vlastní
placku, podívat se na vystoupení dětí
z kroužků či pohádku nebo si poslechnout
některou z kapel. Večer akci zakončil koncert skupiny Traband.
Se současných i dřívějších návštěvníky,
kolegy, dobrovolníky, salesiány a přáteli střediska jsme se setkali v září. S vděčností jsme si uvědomovali, kolik lidí, práce
a požehnání stálo za proměnou „baráku na
odstřel“ na funkční centrum pro děti ze širokého okolí.
Celkem jsme v roce 2015 uskutečnili
85 akcí s 1 066 účastníky.
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Externí spolupracovníci

Dobrovolníci a pracovníci na dohodu, jinými slovy externí spolupracovníci, se velmi významnou měrou podílejí na realizaci poslání Salesiánského střediska. Aby dobře znali a dokázali v přímé práci s dětmi využívat principy salesiánské pedagogiky, připravili pro ně
pracovníci střediska dlouhodobý projekt zaměřený na jejich profesní i osobnostní růst.

Projekt se soustředí na dvě základní oblasti:
1. Formace – probíhá aktivním doprovázením spolupracovníků, součástí jsou
pravidelné motivační pohovory i nabídka duchovního doprovázení.
2. Vzdělávání – po celý školní rok jsou realizovány vzdělávací workshopy na témata vycházející z potřeb spolupracovníků.

V roce 2015 proběhly tyto aktivity:
t
t
t
t

Úvodní workshop – 9 hodin
Workshop komunikace, reflexe a sebereflexe – 3 hodiny
Workshop kázeň-zájem-informace a specifické potřeby dětí – 3 hodiny
Závěrečný hodnotící workshop – 9 hodin

Stěžejními cíli projektu jsou:
1.

Sdílení zkušeností a vzájemná profesní podpora mezi kmenovými a externími
spolupracovníky.

2.

Osobnostní a profesní růst pracovníků s cílem udržení kvality přímé práce.
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Dobrovolníci
V roce 2015 působilo v našem zařízení
83 dobrovolníků. Do vedení zájmových
kroužků se jich zapojilo 43, tři byli součástí týmu otevřeného klubu Balón, 27
se jich podílelo na přípravě a realizaci
táborů a 10 dobrovolníků se zapojovalo příležitostnou pomocí na akcích. Na
plný dobrovolnický úvazek ve středisku
pracovali salesiáni Lubomír Laža a Ing.
Jan Fojtů (do srpna 2015). I v tomto
roce se do činnosti zapojily dobrovolnice z programu Erasmus+ Lena Hecker a
Mirjam Geissler. Tyto německé dobrovolnice do střediska docházely v rámci
svého projektu v RDC Totem a vedly
zde kroužek Německá konverzace
s rodilým mluvčím. Do činnosti
se zapojil také moderátor farnosti Plzeň-Lobzy, salesián Mgr.
Vojtěch Sivek (do srpna 2015),
který byl koordinátorem skupiny zájmových kroužků Základy
křesťanství. Od září 2015 se toho
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úkolu zhostil nový moderátor, salesián
Mgr. Evžen Rakovský.
Po celý rok pro externí spolupracovníky v přímé práci připravujeme řadu formálních i neformálních setkání. Mezi ta
formální patří zahájení školního roku,
předvánoční setkání a slavnostní zakončení školního roku. Neformální setkání
byla v roce 2015 dvě, bowlingový turnaj
a výlet do ZOO s odborným výkladem tiskového mluvčího Mgr. Martina Vobruby.
Pomoc dobrovolníků byla oceněna Statutárním městem Plzeň cenou Anděl roku
2015. Touto cenou byli vyznamenáni
Mgr. Marie Vechová (dlouholeté vedení kroužku Keramika), Mgr. František
Hroch (dlouholetá činnost ve farnosti,
vedení hudební skupiny Vox Macronix),
Terezie Faflíková, Lucie Kohoutová a Alžběta Poláčková (za vedení kroužku Horolezení).

Přehled hospodaření v roce 2015

NÁKLADY

v tis. Kč

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží

1573
1077
449
47

Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby

1748
283
81
1384

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

5600
4197
1313
90

Daně a poplatky celkem

1

Jiné ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady

138
138

Odpisy celkem
Odpisy

577
577

VÝNOSY

v tis. Kč

Dotace celkem
Ministerstvo školství ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje - Evropský sociální fond v ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Statutární město Plzeň

7 664
4 129
1 260
1199
1076

Dary celkem
Biskupství plzeňské
Dary FO a PO
Městská charita Plzeň
Místní komunita Salesiánů Dona Boska
Nadace ČEZ
Česká asociace streetwork
Nadace Terezy Maxové dětem
Úřad práce v Plzni

960
8
224
13
45
50
20
200
400

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží

669
669

Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky

9
9

Jiné ostatní výnosy celkem
Jiné ostatní výnosy

222
222

Náklady celkem

9 646

Výnosy celkem

9 515

Ve srovnání s rokem 2014
náklady na spotřebované nákupy vzrostly o 18,5%
náklady na služby vzrostly o 23,1%
náklady na osobní náklady vzrostly o 9 %
jiné ostatní náklady vzrostly o 32,6%
odpisy vzrostly o 72,5%
náklady na poskytnuté příspěvky klesly o 22,2%

Ve srovnání s rokem 2014
vzrostla výše přijatých provozních dotací o 15%
vzrostla celková výše přijatých darů od fyzických a právnických osob o 27%
tržby z prodeje služeb klesly o 6%
jiné ostatní výnosy vzrostly o 36%
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Naši činnost v roce 2015 podpořili darem 5 000,- Kč a více tito
individuální
dárci:
i

Na úhradu provozních nákladů
střediska přispěli

MUDr. Hedvika Balounová, Gizela Boriková, Ing. Libor Bošek, manželé Hlavničkov Ing. Petr Kryl, Prof. MUDr. Opatrná Sylvie Ph.D., Petr Purkart, Vladimír Škopek,
vi,
Doc.
D Ing. František Tomis, CSc., Ing. Dušan Váňa

Státní a veřejná správa:

Za spolupráci a podporu děkujeme:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor sociálních věcí; Odbor školství, mládeže
a sportu, Evropský sociální fond v ČR
Statutární město Plzeň – Odbor bezpečnosti a prevence kriminality; Odbor sociálních služeb; Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
ÚMO Plzeň 2, 3 a 4

Alena Nosková – reklamní předměty, Alfa Software, Argument, Divadlo Meluzína,
Elis-plast,
E
Farnost Plzeň-Lobzy, HUDYsport, Květiny Milt, Koření od Antonína, LMC,
Makak
M
climbing, Midaro, Nezkusilová-Benešová advokátní kancelář, Otto Bock ČR,
Pizzerie
P
San Marino, Razítka Král, Rybárna Špilar – Oceán, SHM Plzeň, Singing Rock,
Sport
S
Team, Triaelia, Umělecko-produkční agentura Abel, Výškové práce Ing. Jiří Žižka,
k Zoologická a botanická zahrada města Plzně
JUDr. Karlu Havlovi, Ing. arch. Martinu Kondrovi, Petru Kutkovi st., Petru Kutkovi
ml.,
m Ing. arch. Janu Soukupovi, Anně Srbové

Nadace a nadační fondy:
Nadace ČEZ, Nadace Terezy Maxové dětem

Všem dárců
dárcům děkujeme.

Finančním darem ve výši 5 000,- Kč a více přispěli tito firemní
dárci a organizace:
Biskupství plzeňské, Česká asociace streetwork, HerBio, CH Projekt Plzeň, Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Plzni, Městská charita Plzeň v rámci Tříkrálové
sbírky, Stavba Plzeň
Díky daru Místní komunity Salesiánů Dona Boska pořídilo středisko Ford Tranzit
L2H2 a Mazdu 3.

Smlouvu o propagaci ve výši 5 000,- Kč a více s námi uzavřeli:
Kooperativa pojišťovna

Věcným darem v hodnotě 5 000,- a více středisko podpořili:
Filipovič Libor, Hornbach Baumarkt CS, SOS print
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Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa: Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha,
evidovaná právnická osoba
Adresa: Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8
Právní forma: školská právnická osoba, zapsaná v rejstříku
š.p.o. vedeného MŠMT dne 10. 8. 2006
Složení rady š.p.o.: Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D., Mgr. Ing. Michal
Svoboda, Mgr. Vojtěch Sivek

Salesiánské středisko je členem:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
Česká asociace streetwork (ČAS)
Sdružení pracovníků DDM v ČR
Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)

Telefon: 377 266 953
E-mail: sdbplzen@sdbplzen.cz
IČ: 00519740
Číslo účtu: 1043007282/5500

www.sdbplzen.cz

Tisk výroční zprávy sponzorovala tiskárna:

