Slovo ředitele střediska
Vážení přátelé,
rok 2017 byl pro naše středisko znakem změn a posunů v personální oblasti. Po víceletém
působení se s naším střediskem rozloučil dlouholetý spolupracovník a vedoucí nízkoprahového
klubu Jakub Havlíček, který se mj. angažoval i v kurzech pro mladé organizovaných Salesiánskou
provincií Praha, naším zřizovatelem. V únoru stejného roku poté nastoupila na mateřskou
dovolenou koordinátorka zájmové činnosti a doučování, také dlouholetá spolupracovnice
střediska Terezie Centková, jejíž místo přebrala Šárka Končírová, nejzkušenější horolezec,
který se tu u nás na středisku kdy objevil. Tým sociálních pracovníků na druhou stranu posílili
hned tři pracovníci: Filip Böhm, nyní hrdý tatínek dvou potomků, Dagmar Kouglová, pro kterou
je práce pro naše středisko prvním zaměstnáním vůbec, a Filip Mareš, salesián „v záběhu“,
který u nás na středisku působí v rámci své dvouleté praxe a rozšiřuje tím řady salesiánů zde
v Plzni. Tým pedagogů se poté rozšířil o dlouholeté spolupracovníky Jana Žáka, který se na
středisku ať jako dobrovolník nebo pracovník na dohodu objevoval již od roku 2011, a Dianu
Smolkovou, která u nás strávila školní rok 2009/2010 v rámci Evropské dobrovolné služby
(dnes Erasmus+) a posléze v Čechách naplno zakotvila.
Kromě toho jsme v březnu řešili situaci malého požáru ve
vstupní hale a mohli si tak vyzkoušet naši připravenost na
evakuaci, za kterou se nám dostalo příjemné pochvaly od
hasičského záchranného sboru, který situaci přijel vyřešit;
v květnu se nám podařilo spojit program tradiční Noci
kostelů s nabídkou programu na středisku včetně Přehlídky
talentů, tedy prezentace zájmových kroužků; a v říjnu jsme
vyrazili se všemi zaměstnanci na teambuilding na Šumavu,
kde jsme společně pokořili Velký Ostrý a poseděli večer
u krbu se sklenkou něčeho tekutého a hřejivého.
Děkuji všem zaměstnancům střediska, všem externistům
a místní komunitě salesiánů za další kus poctivě odvedené
práce a všem našim donátorům a spřízněným duším
za pomoc, které se nám od nich dostává pro naši práci
s potřebnými.

Martin Bohata
ředitel střediska

Základní informace o organizaci
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže je školskou právnickou osobou vedenou
v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho
základním statutem je dům dětí a mládeže, ale je zároveň poskytovatelem sociálních služeb
vedeným v registru Ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě toho má středisko z rozhodnutí
Krajského úřadu Plzeňského kraje pověření k sociálně-právní ochraně dětí, v rámci kterého
mj. doprovází pěstounské rodiny.
Zřizovatelem střediska je Salesiánská provincie Praha, církevní právnická osoba a středisko
tedy patří do republikové sítě podobných zařízení a celosvětové sítě salesiánských center
zřizovaných katolickým řeholním společenstvím salesiánů obracející svůj pohled především
na děti a mládež. Středisko působí jako jedno společné dílo s místní farností Plzeň-Lobzy,
která je spravována právě salesiány a náleží k ní kostely sv. Martina a Prokopa a nejstarší
plzeňský kostel sv. Jiří na Doubravce.

Výchovný systém Jana Boska 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

Středisko přispívá k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, především těch,
kteří jsou z výchovných, sociálních a ekonomických důvodů znevýhodněni.
Přitom uplatňuje v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických
přístupech výchovný systém Jana Boska.
Středisko mládeže nabízí následující služby
v rámci svých programů a projektů:
Otevřený klub Balón
Zájmové kroužky
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vzducholoď
Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině
ně Střecha
• Odborné sociální poradenství
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny
ny s dětmi
• Doprovázení pěstounských rodin
Bezplatné doučování
Bezplatné právní poradenství
Akce a tábory

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 15 500 salesiánů ve 133 zemích světa. V České republice
podobných salesiánských středisek volného času najdete 10.

Klub Balón
Balón je otevřený klub pro děti ve věku od 8 do 15 let. Navštěvují ho zejména děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí, kterým nabízíme možnost kvalitního trávení
volného času. Cílem klubu je rozvíjet dovednosti dětí prostřednictvím nabízených
aktivit, příprava dětí na život mající strukturu a pravidla a rozvíjení komunikačních
dovedností.
Základem strukturované nabídky klubu je celoroční motivační soutěž, v rámci které probíhají
pravidelné aktivity jako je výtvarné tvoření, sportovní aktivity, stolní hry, vaření nebo hudební
a dramatický 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. Pro zpestření nabídky přicházíme s celou řadou dalších aktivit.
Do programu zařazujeme sportovní turnaje, jógu, karaoke, workshopy (např. zdravotnický
nebo taneční) a tematické soutěže k různým významným událostem. Pořádáme také výlety
a tematické akce s přespáním.
Starší návštěvníky zapojujeme do účasti na provozu klubu (pomoc při jednotlivých aktivitách,
pomoc na táborech, pomoc při organizování akcí atd.), čímž jsou rozšiřovány jejich dovednosti
a schopnosti předáváním zodpovědnosti a participace na provozu klubu.

Tým pracovníků klubu
vedoucí programu
Mgr. Pavla Janouškovcová
pedagogičtí pracovníci
Jan Žák
Lubomír Laža
Mgr. Martin Bohata
Pavel Lepařík
Josef Janda
Mgr. Blanka Vochocová
Svenja Koeppe
Supervizi programu poskytuje
Mgr. Dana Šedivá

Otevírací doba
během školního roku
Po, St, Čt:

14.30 – 17.30

Během jarních a letních
prázdnin pořádá klub Balón
příměstské tábory.

Čísla
V roce 2017 do klubu Balón chodilo
100 různých dětí, zaznamenali jsme
2 651 návštěv.

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky představují strukturovanou nabídku využití volného času. V naší
nabídce naleznete pestrou škálu zájmově vzdělávacích aktivit pro jednotlivce i pro
rodiče s dětmi.
Většina zájmových útvarů probíhá v prostorách našeho střediska ve všední dny. Pro udržení
kvality sportovních a tanečních kroužků využíváme odpovídající prostory v tělocvičnách
a tanečních sálech v Plzni.
Kromě pravidelných aktivit během pracovního týdne nabízíme dětem z některých kroužků
i víkendové akce, účasti na turnajích, závodech a výstavách. V létě pak náš program organizuje
příměstský tábor, sportovní tábor a soustředění.
Cíle programu
•
•
•
•
•
•

NABÍZÍME smysluplné využití volného času
PŘISPÍVÁME k osobnostnímu růstu účastníků
ROZVÍJÍME dovednosti a vědomosti
MOTIVUJEME k osobnímu nasazení v aktivitě
VYTVÁŘÍME prostor pro přátelské vztahy
VEDEME k pravidelnosti a zodpovědnosti

V roce 2017 probíhaly tyto kroužky
• tvořivé: Výtvarka s Pájou, Výtvarka s Léňou, Výtvarka s Ivčou, Keramika, Keramika pro
rodiče s dětmi, Modeláři, Tvořilka, Holčičí klub, Kroužek krátkých filmů
• sportovní: Florbal, Florbalová liga, StreetDance, Horolezení, Rybáři, Stolní tenis,
Tancovala žížala, Virtuální sportování s XBOXEM
• hudební: Flétna, Kytara, Veselá tamburínka, Bubínkování, Hra na piano
• jiné: Klub maminek Brouček, Šachy, Základy počítačové grafiky, Základy křesťanství,
Ministrantské schůzky
Během letních prázdnin se uskutečnily tyto tábory zájmových kroužků
• Příměstský tábor Autobusem po Anglii
• Lezecké soustředění v Itálii a Lezecký tábor

Tým vedoucích kroužků
koordinátor zájmové činnosti
Bc. Terezie Centková (do 31. 1. 2017)
Šárka Končírová (od 1. 2. 2017)
pedagog volného času
Bc. Diana Smolková (od 1. 2. 2017)
vedoucí zájmových kroužků
celkem 42
(z toho 10 na základě dohody o provedení
práce a 32 dobrovolníků)
Supervizi programu poskytuje
MUDr. Stanislav Kudrle

Čísla
49 útvarů
361 účastníků

Centrum pomoci 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.

Pracovníci Centra pomoc

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 pěstounů a přispívat
k profesionálnímu růstu výchovných a sociálních pracovníků a dobrovolníků.

sociální pracovnice a koordinátorka SPO
Mgr. Eva Turková

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.
Naše pracoviště má z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pověření k uzavírání dohod
o výkonu pěstounské péče a pověření k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. V roce
2017 jsme doprovázeli 20 pěstounských rodin. Pro pěstouny jsme zrealizovali 2 relaxačně
vzdělávací víkendy a 5 vzdělávacích seminářů.
Arteterapeutický rozměr, o který jsme naši práci rozšířili v roce 2016, se již stal nedílnou
součástí naší práce. Na svém osobním rozvoji tak naši klienti mohou pracovat i prostřednictvím
výtvarné tvorby. Psycho-relaxační techniky pro děti, a to převážně se zátěží ADHD, mají již své
pevné místo v paletě nabídek práce s klienty. Ta byla v roce 2017 rozšířena o tábor pro starší
děti, které v rámci práce Centra pomoci doprovázíme v období jejich přechodu do dospělosti.
Tábor s názvem „KouKey“ je vybízí: zastav se, rozhlédni se a hledej klíč k vlastnímu životu.
.

vedoucí programu
Vladimír Gaier

sociální pedagog a arteterapeut
Mgr. Ing. Bc. Martin Poláček
3 asistenti z řad zaměstnanců
Supervizi programu poskytuje
PhDr. Jan Šikl, Ph.D.

Služby CP jsou k dispozici
Po, St, Čt:
Út, Pá:

8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

Čísla
V roce 2017 jsme pracovali se 104 klienty

Klub Vzducholoď
oď
Nízkoprahový klub Vzducholoď poskytuje sociální služby určené mladým lidem ve
věku od 13 do 22 let. Jeho posláním je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství,
výchovných a vzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat mladým při
řešení situací, které vyplývají z dospívání.

íků klubu
Tým pracovníků

Cílem klubu je

Sociální pracovníci a pracovníci v přímé práci
Bc. Lucie Karbanová
Filip Böhm (od 24. 4. 2017)
Markéta Vyhlídalová, DiS. (do 31. 8. 2017)
Aneta Vernerová (do 31. 8. 2017)
Bc. Filip Mareš (od 1. 9. 2017)
Dagmar Kouglová, Dis. (od 31. 10. 2017)

• 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.

Vedoucí programu
amu
Bc. Jakub Havlíček (do 13. 11. 2017)
Mgr. Jana Pomikáčková (do 14. 11. 2017)

Supervizi programu poskytuje
Bc. Petr Neumann

Klub nabízí mladým aktivity, které vedou k pozitivní změně v jejich životě a snaží se na
ně preventivně působit tak, aby se nedostali do nepříznivé životní situace. To se děje
prostřednictvím 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, pomoc v krizi, zprostředkování
dalších sociálních služeb nebo doprovod na úřady a policii. Každému z mladých, kteří
službu využívají, se pracovníci věnují individuálně a snaží se reagovat na jejich aktuální
i dlouhodobější potřeby. Během roku 2017 došlo k dalšímu zvýšení průměrné návštěvnosti za
otevírací den na 25 klientů. Vzhledem k většímu počtu pravidelných klientů, jsme se zaměřili
na jejich motivaci k zapojování do chodu klubu. Začali jsme je zapojovat do svépomocných
turnajů ve volnočasových aktivitách a nabídli možnost vypomáhání za barem (kde mohou
svým kamarádům nalít pití či půjčit pomůcky k volnočasovým aktivitám). V terénní formě
služby jsme v roce 2017 mapovali lokalitu Jižního Předměstí, Borského parku a Skvrňan.
Současně jsme si pro setkávání s klienty také domluvili kontaktní místnost v Domově mládeže
VOŠ a SPŠE Plzeň.

Prvokontaktů: 111 (78 v ambulantní formě,
33 v terénní formě)
Kontaktů: 2843 (2673 v ambulantní formě;
170 v terénní formě)
Intervencí: 87 (82 v ambulantní formě;
5 v terénní formě)
Uzavřených ústních dohod: 41
Otevíracích dní: 238
Průměrný počet klientů na otevírací den: 25

Důležité události

Po, Út, St, Čt:
Pá:

Zapojili jsme se do týdne NZDM fotbalovým turnajem, pořádali jsme velký fotbalový turnaj
pro klienty NZDM, donátory a přátele střediska s následným hudebním programem. V létě
proběhla Letní placená brigáda pro uživatele služby.

Čísla

Provozní doba služby
Ambulantní forma
16.00 – 20.00
15.00 – 18.00

Terénní forma
Po, St, Čt:

15.30 – 19.00

Doučování
Projekt Doučování je zaměřený na děti a mladé ve věku od 7 do 26 let, kteří mají
problém se zvládáním nároků školy a s přípravou na budoucí povolání. Projekt je určen
především dětem pocházejícím ze sociálně nepodnětného prostředí, z rodin s nízkou
úrovní vzdělání, dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, dětí cizinců, dětí v pěstounské
péči apod.
V roce 2017 se do bezplatného doučování v rámci projektu zapojilo 42 dětí. Cílem doučování není
pouze zlepšení školního prospěchu, ale také získání pozitivního vztahu ke vzdělávání a snaha
naučit děti samostatně se připravovat na vyučování. Nejde jen o zvládání školního učiva, ale
také o vytrvalost a schopnost pravidelné účasti na doučování. Děti se doučují individuálně, po
dvojicích nebo ve skupině. Dětem z klubu Balón, které nejsou schopné dlouhodobé pravidelné
účasti na jakékoliv aktivitě, nabízíme v pravidelném čase doučování, na které nemusí docházet
každý týden. Děti mohou doučování navštívit a požádat o pomoc, např. s napsáním domácího
úkolu, s vysvětlením látky, kterou ve škole nepochopily, s přípravou na test nebo na zkoušení
ve škole. Doučující vybírá koordinátorka dle potřeb každého dítěte.

Tým pracovníků projektu
Koordinátor doučování
Mgr. Pavla Janouškovcová
Právník
JUDr. Eva Benešová, LL.M.
Advokátní kancelář Nezkusilová-Benešová
Doučující
celkem 15
(z toho 4 zaměstnanci střediska, 10 zaměstnanců
pracujících na základě dohody o provedení práce
a 1 dobrovolník).

Akce střediska
Středisko pořádá během roku příležitostné jednodenní akce pro děti, mladé i rodiny, víkendové
a vícedenní akce pro děti a mladé a také pobytové i příměstské tábory.
Příležitostné jednodenní akce
Sportovní turnaje, soutěže, výlety, akce pro spolupracovníky v přímé práci, přátele a dárce
střediska atd.
V roce 2017 jsme uskutečnili 60 příležitostných akcí pro děti a mládež s 1 190 účastníky.
Největší oblibě se mezi dětmi tradičně 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 ze streetdancové
taneční skupiny LD4J, z kroužků Tancovala žížala a flétny vystupovaly s připraveným
programem na kulturních akcích, ale také pro dobrou věc např. v Domově pro seniory
sv. Jiří. Své dovednosti předvedly děti z kroužků i při střediskové Přehlídce talentů. V rámci
Salesiánských dnů proběhl volejbalový turnaj, karneval pro děti a 25. Salesiánský ples. Již
tradičně jsme se i v roce 2017 zapojili do Tříkrálové sbírky. K vidění byla také kaple střediska,
kterou jsme pro veřejnost otevřeli v rámci Noci kostelů. 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 Bohemia Sektu či řadu neformálních
setkání v prostorách střediska i mimo ně. Se spolupracovníky v přímé práci jsme pokračovali
v koncepčním cyklu vzdělávacích workshopů připravených na míru jejich potřebám při
konkrétních činnostech ve středisku.
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 2017 jsme uskutečnili 45 vícedenních akcí pro 456 dětmi a mladými. Tyto
akce zahrnují především víkendové přespávací akce otevřeného klubu a zájmových kroužků
a pobytové i příměstské tábory.
Celkem jsme v roce 2017 uskutečnili 105 akcí s 1 646 účastníky.

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, administrativní činnosti,
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. Martin Bohata
koordinátor externistů – Mgr. Marek Sklenář
PR manažer – Karel Ženíšek
fundraiser – Bc. Petra Němečková
zástupce ředitele pro provoz – Ing. Petr Janda
mzdová účetní, ekonom – Petra Kondrová
administrativní pracovnice – Bc. Hedvika Baligová
recepční – Tereza Dubská
uklízečka a recepční – Jana Mikotová
údržbář – Zdeněk Beránek

Externí spolupracovníci
Dobrovolníci a pracovníci na dohodu, jinými slovy externí spolupracovníci, se velmi významnou
měrou podílejí na realizaci poslání Salesiánského střediska mládeže. Největší podíl mají
v zájmových kroužcích a v doučování. Kvalitu jejich práce podpořily především následující
prvky:
• Vzdělávací aktivity a neformální setkávání
• Hospitace
• Účast na kurzech
Vzdělávací aktivity
Před letními prázdninami
• Téma: Sebereflexe
• Téma: Obtížné situace v přímé práci, jejich prevence a řešení
• Téma: Sdílení dobré praxe, zhodnocení hospitací
• Závěrečné setkání na konci školního roku
Po letních prázdninách
• Úvodní setkání – požehnání externistům, úvodní informace, proškolení
• Téma: Reflexe praxe
• Vánoční setkání
Hospitace
Během března a dubna proběhly hospitace u všech externistů v zájmových kroužcích
a v každé hodině doučování.
Na každou hospitaci navázal rozhovor s externistou.
Na základě hospitace byly formulovány zásadní přednosti a oblasti k dalšímu rozvoji.
Ty byly prezentovány na setkání externistů.
Účast na kurzech
Někteří externisté absolvovali speciální kurzy podle zaměření své činnosti.
V roce 2017 se opět na činnosti střediska podílela celá řada externistů. Do vedení zájmových
kroužků se jich zapojilo 51, do doučování 13, součástí týmu otevřeného klubu Balón byli 4,
na přípravě a realizaci letních táborů se podílelo 22 externistů.

Přehled hospodaření v roce 2017
VÝNOSY

v tis. Kč

Dotace celkem
Ministerstvo školství ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Statutární město Plzeň

8 611
4 777
2 603
1 231

Dary celkem
Dary fyzických a právnických osob
Městská charita Plzeň
Nadační fond Albert
Nadace Terezy Maxové
Nadace Agrofert
Úřad práce v Plzni

1 280
402
13
35
200
100
530

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

695
695

Jiné ostatní výnosy celkem
Jiné ostatní výnosy

216
216

Výnosy celkem

10 802

NÁKLADY

v tis. Kč

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu a energie
Prodané zboží

1 424
1 338
86

Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby

1 720
192
92
1 436

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

7 147
5 391
1 657
99

Daně a poplatky celkem

13

Jiné ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady

116
116

Odpisy celkem
Odpisy

201
201

Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem

0
0

10 621

Na úhradu provozních nákladů
střediska přispěli
Státní a veřejná správa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 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,
Odbor sportu a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Úřad městského obvodu Plzeň 2, 3 a 4
Nadace a nadační fondy:
Nadace Agrofert, Nadace Terezy Maxové dětem, Nadační fond Albert
Finančním darem ve výši 5 000,- Kč a více přispěli tito firemní dárci a organizace:
ARC-Heating, Český horolezecký svaz, HerBio, CH Projekt Plzeň, Římskokatolická farnost
Plzeň - Lobzy v rámci Tříkrálové sbírky, Plzeňská teplárenská, Razítka Král
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:
Blue Earth, Hobby Kohout, HORNBACH Baumarkt CS, HUDYsport Plzeň, SOS print
Naši činnost v roce 2017 podpořili darem 5 000,- Kč a více tito individuální dárci:
Ing. Petr Balda, Ing. Libor Bošek, Mgr. Jiří Brouček, Ing. Václav Bulín, Ing. Roman Češka,
JUDr. Lubomír Fiala, JUDr. Karel Havel, manželé Houškovi, Ing. Petr Kryl, manželé Nyklesovi,
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., Petr Purkart, Adolf Rýdl, Ladislav Šimek, Vladimír Škopek,
manželé Weissovi
Za spolupráci a podporu děkujeme:
Advokátní kancelář Nezkusilová-Benešová, Alena Nosková - reklamní předměty, Alfa Software,
Argument, ELASTO FORM Bohemia, Farnost Plzeň – Lobzy, Forbo Flooring Systems, Koření od
Antonína, Květiny MILT, KWK Fit, LIMAN sport, Midaro, Nasidarci.cz, Otto Bock ČR, Rybárna Špilar
– Oceán, SHM Plzeň, Petru Kutkovi ml., Mgr. Danielu Petříčkovi, Singing Rock, Ing. arch. Janu
Soukupovi, Anně Srbové

Všem dárcům děkujeme.

Příběhy z praxe

Devítiletá Sára žije společně se čtyřmi sourozenci
nci
a maminkou v azylovém domě. Prošli jich už
několik. Není se čemu divit, finanční situace rodiny
ny
není příznivá. Maminka je samoživitelka a rodina
na
stěží zaplatí běžné výdaje. Tábory patří mezi
ezi
aktivity, na které v rodinném rozpočtu nezbývají
vají
prostředky. Díky podpoře dárců byla Sára v létě
étě
2017 poprvé na letním táboře. Je vděčná nejen
en
za inspiraci, až si ve škole budou s paní učitelkou
ou
povídat o prázdninách, ale především za zážitky
ky
a nově navázaná přátelství.

Radku a Petra jsme potkali v rámci terénní formyy
služby u Domovů mládeže. Z původně běžného
rozhovoru však vyplynulo, že se v daný den
stala situace, kvůli které musí do týdne opustit
internáty.
Jako první jsme se snažili ošetřit krizi, která
vznikla z dané situace. Bavili jsme se o různých
možnostech, které mohou nastat. Jako
nejzásadnější se jevilo ukončení školní docházky,
protože by nezvládali každý den dojíždět.

Osmiletý
Martin žije s matkou samoživitelkou, která se
Osmi
stará ještě o jeho dvě malé sestřičky. Schopnosti obstát
mezi vrstevníky se učil na našem letním táboře. Martin
zápasil
zápas se svou přecitlivělostí, bolestínstvím a závislostí na
mam
mamince, kterou každodenně dopodrobna informoval
o táb
táborovém dění. Na táboře také zvítězil nad svým
strac
strachem z vody, který měl od doby, kdy se topil. Tato
osob
osobní vítězství mu dodala tolik odvahy, že si odvážel
z táb
tábora předsevzetí bojovat se svými pocity, které mu
přiná
přinášejí každodenní trápení.

Proto jsme začali hledat vhodná řešení. Nabídli
jsme, po domluvě s Radkou a Petrem, že
zavoláme do jiného domova mládeže a zkusíme
zjistit, zda by je ubytovali tam. Vzhledem
k pozitivní odpovědi jsme je ještě do druhého
zařízení doprovodili. Zde si vzali přihlášky
k ubytování, které pak doma s rodiči vyplnili.
Díky rozšíření služby NZDM Vzducholoď o terénní
formu mohli Radka s Petrem dobře zvládnout
náročnou situaci, která by jinak mohla skončit
ukončením školní docházky a snížením možností
jejich uplatnění na trhu práce.

Kontaktní a další údaje
Právní forma: školská právnická osoba zapsaná v rejstříku š.p.o. vedeného MŠMT dne
10. 8. 2006
Adresa: Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 266 953
Email: sdbplzen@sdbplzen.cz
IČO: 00519740
Číslo účtu: 1043007282/5500

www.sdbplzen.cz
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, církevní právnická osoba
Adresa zřizovatele: Kobyliské náměstí, 182 00 Praha 8
Složení rady š.p.o.: Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D., Mgr. Ing. Michal Svoboda, Mgr. Vojtěch Sivek

