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1.} ÚdAJe O ORGANiZACi
Název: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Brno-Žabovřesky
Sídlo: Foerstrova 3088/2, 616 00 Brno-Žabovřesky
Identifikační číslo: 65348702
Právní forma: Školská právnická osoba
Typ školského zařízení: Dům dětí a mládeže
Rezortní identifikátor: 600 030 229
Ředitel (statutární orgán): Mgr. Jiří Baláš
Zapsáno v rejstříku školských právnických osob MŠMT: ve složce 2006 pod poř. č. 067
Datum zřízení Salesiánského střediska mládeže: 1. 9. 1995
Datum zřízení jako školské právnické osoby: 29. 6. 2006
Zapsání do rejstříku školských právnických osob: 29. 6. 2006
Zapsání do školského rejstříku JMK: 29. 6. 2006

Doplňková činnost
> pronájem a půjčování movitých věcí
> pronájem nebytových prostor
> výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
(vznik živnostenského oprávnění 1. 9. 2008)

2.} ÚvOdNÍ sLOvO řediteLe
Milí přátelé,
máme za sebou rok 2015, který byl velice rozmanitý a přinesl mnoho podnětů dětem a mladým lidem našeho střediska a věřím tomu,
že i rodičům a přátelům, kteří s nimi různé programy a akce prožili.
Kromě standardní činnosti – Klub maminek, Kroužky, Volná oratoř, která je pro nás
stálou prioritou, a se kterou vás seznámí vedoucí jednotlivých sekcí, chtěl bych
vyzdvihnout tři momenty uplynulého roku.
První momentem byly oslavy 200 let od narození zakladatele salesiánů sv. Jana
Boska a 20 let od posvěcení žabovřeského kostela Panny Marie Pomocnice. V rámci
těchto oslav se podařilo uskutečnit několik akcí pro veřejnost a navázat větší spolupráci s městskou částí Brno-Žabovřesky. Uvádím několik akcí spojené s touto oslavou: Výtvarná soutěž Namaluj a objevuj, Kalčo pro Žabovřesky (umístění stolního
fotbálku na Burianově náměstí), Koncert pro Žabovřesky kapely Hradišťan, hudební
projekt „Hrajeme Donu Boskovi“, autorský muzikál „Sen z Piemontu“ a další.
Druhým momentem byly letní prázdniny, ve kterých jsme uskutečnili 12 pobytových
táborů a 5 táborů příměstských. Tento čas je pro nás příležitostí zúročit celoroční
úsilí a nabídnout hodnotný program pro různé věkové kategorie, což se i letos podařilo.
Třetím momentem byl začátek nového školního roku, na který jsme se se zaměstnanci připravovali při tradičním hodnocení a plánování na konci června. Jedna z velkých
změn, která nás čekala, byla výměna ředitele střediska po devíti letech. Z důvodu této
výměny jsme svůj pohled zaměřili na činnost směrem dovnitř – podpora týmů zaměstnanců, udržení a rozvíjení kvalitních programů, vzájemná spolupráce, což jsme
se snažili podtrhnout heslem: společně.

Kontakt
telefon: 541 213 110
e-mail: stredisko@brno.sdb.cz
www.brno.sdb.cz
banka: ČSOB 372 327 573 / 0300

Za uplynulý rok 2015 bych chtěl poděkovat zaměstnanců, dobrovolníkům, animátorům, kteří vytvářejí a podílejí se na činnosti střediska. Dále také všem dobrodincům
a těm, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují. V neposlední řadě mému předchůdci Pavlovi Tichému, který středisko dlouhá léta vedl a vybudoval pevné základy
a širokou rozmanitou činnost, na kterou se dá dobře navazovat.
Přeji vám vše dobré v roce 2016.
Jiří Baláš
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3.} O středisku

Cíle
> Pomocí individuálního přístupu a zájmu o každého pomáhat dětem a mladým
objevovat jejich vlohy a dobré předpoklady a dále je rozvíjet.

KDO JSME A O CO USILUJEME
Salesiánské středisko mládeže v Brně-Žabovřeskách je centrum
volného času, ve kterém se mladí lidé mohou setkávat a růst
v prostředí, které staví na všeobecných a křesťanských
hodnotách. Široká nabídka zájmových aktivit, vzdělávacích a zážitkových programů a osobní přístup vychovatelů a animátorů dávají dětem i dospělým prostor pro
osobní rozvoj a vytváření pozitivních mezilidských vztahů.
Název „salesiánské“ označuje nejen zřizovatele a provozovatele tohoto zařízení (Salesiáni Dona Boska – www.sdb.cz
www.sdb.cz),
ale i výchovný styl, se kterým se zde návštěvníci setkávají.
Středisko je otevřené všem, zvláštní pozornost však věnujeme kategorii školního
věku a dospívajícím. Účastníci kroužků a ti, kdo si zaplatí roční příspěvek, se stávají
registrovanými členy střediska. Tato registrace jim přináší řadu výhod (půjčování
sportovních potřeb, stolních her, vstup na kulečník a do posilovny).
Salesiánské středisko mládeže v Brně-Žabovřeskách navazuje na aktivity salesiánů,
kteří na tomto místě působili v letech 1939 – 1950. Po nuceném přerušení obnovilo
svoji činnost v devadesátých letech. Bylo zřízeno roku 1995 Salesiánskou provincií Praha (řeholní společnost katolické církve). Jakožto školská právnická osoba je
od roku 2006 zařazeno do rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

> Vytvářením rodinného prostředí podporovat zapojení dětí a mladých do společnosti a předcházet sociálně-patologickým jevům.
> Aktivní přítomností mezi dětmi a mladými vychovávat k základním lidským
a křesťanským hodnotám.
> Pomáhat dětem a mladým nacházet smysl jejich života.
Pro práci v každém aktuálním školním roce 2014/2015 a 2015/2016 se inspirujeme
oblastmi, nad kterými se zamýšlí salesiáni na úrovni provinciální i místní.
Kalendářním rokem 2015 provázely naši činnost následující priority
> pro školní rok 2014/2015 (leden – srpen 2015) téma „společně, Kristus, růst“
a „Jubileum 200 let narození zakladatele salesiánů Dona Boska“
> pro školní rok 2015/2016 (září – prosinec 2015) je hlavní priorita vyjádřena
ve slově: “Společně” a to ve vnímání komplexnosti salesiánského díla jako výchovně pastoračního společenství realizovaného jednotlivými organizacemi
(středisko,farnost, SMC) v těsné spolupráci se skupinami lidí včetně institucionálních složek salesiánské rodiny (SDB, FMA, ASC, VDB...)

POSLÁNÍ A CÍLE STŘEDISKA
Poslání
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Brno-Žabovřesky pomáhá
dětem a mládeži v rozvoji mezilidských
vztahů a v osobním růstu včetně jeho
duchovního rozměru. Své poslání
realizuje prostřednictvím Volné oratoře,
Kroužků zájmového vzdělávání, Klubu maminek a dalších aktivit, které vycházejí z preventivního výchovného systému Dona Boska.
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4.} CHARAkteRistikA ROku 2015
První polovinu kalendářního roku 2015 žilo středisko ve znamení vyvrcholení oslav
200 let od narození Dona Boska zakladatele Salesiánů, spojená s oslavou 20 let
od posvěcení kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách.
Akce spojené s 200. výročím narození Doba Boska a 20. výročím posvěcení Žabovřeského kostela v roce 2015:
> Klub maminek uspořádal masopustní dopoledne na téma HRAJEME SI A PRACUJEME S DONEM BOSKEM 10. 2. 2015. Don Bosco tam měl své dílny a představoval předškolním dětem různá řemesla.
> Svátek Dona Boska 31. ledna jsme oslavili ROZSVÍCENÍM
KOSTELNÍ VĚŽE.
VĚŽE Osvětlení věže je součástí většího projektu inovací kostela Panny Marie Pomocnice, který zahrnuje ještě nové ozvučení, výmalbu kostela a výrobu vitráží.
Tyto akce propojují 200. výročí narození Dona Boska s 20.
výročím posvěcení kostela v Žabovřeskách. K tomuto výročí byl také mimořádně vydán stolní kalendář 2015.
> V souvislosti s výše uvedeným výročím jsme uspořádali KONCERT PRO ŽABOVŘESKY, 30. května 2015 vystoupila v areálu střediska kapela Hradišťan.
> Dětský den 2015 měl u příležitosti výročí příznačné téma NAROZENINOVÁ
OSLAVA DONA BOSKA.
> Společně se středisky Praha, Plzeň a České Budějovice jsme zorganizovali
ANIMÁTORSKÉ PUTOVÁNÍ do Turína 9. – 14. 4. 2015. Za Brno se ho zúčastnilo
13 animátorů.
> V květnu jsme umístili do veřejného prostoru na Burianově náměstí STOLNÍ
FOTBAL. Akce byla zahájena originálním happeningem, kterého se zúčastnilo
více než 400 lidí. Ve smyslu motta: „Hrajte s námi! Slavíme!“ si pak každý kolemjdoucí mohl kdykoli zahrát.

votu a především odkazu sv. Jana Boska. Vše bylo zdokumentováno a byl
vytvořen „virtuální hudební dárek“. Společná píseň „Dej mi své srdce“ i všechny „hudební dárky“ jsou od 31. 1. 2015 zveřejněny na této webové adrese:
http://hrajemedonuboskovi.weebly.com/.
> Pedagogický projekt keramického oddělení ROZSVÍTIL MĚ DON BOSKO zpřítomnil dětem myšlenku jubilea výrobou lamp. Děti pomocí keramického objektu
vyjádřily samy sebe, to co mají rády, co je charakterizuje. Rozsvícené světlo
symbolizovalo proměnu objektu v lampu. Přeneseně pak značilo vnitřní proměnu dětí díky odkazu Dona Boska, která se pak navenek šíří do světa. Celkem se
projektu účastnilo 69 malých i velkých umělců. Rozsvícené lampy byly k vidění
na závěrečné akademii a na Noci kostelů.
> V rámci výročí 200 let od narození zakladatele salesiánů Dona Boska a 20 let
farnosti v Brně Žabovřeskách, proběhla v našem středisku výtvarná soutěž
NAMALUJ A OBJEVUJ. Osloveny byly školy z okolí střediska a naši návštěvníci.
Soutěž byla rozdělena do šesti kategorií od předškolních dětí po středoškoláky.
Sešlo se 345 prací. Vítězné práce byly vybrány odbornou porotou a oceněny během slavnostní vernisáže 11. 3. 2015. Vybraná díla byla dále vystavena v Kulturním domě Rubín, Domě pánů z Lipé, v rámci Dne farnosti a na Noci kostelů.
Z vybraných děl byly vytvořeny pamětní pohledy. Trvalý odkaz na všechna díla je
k vidění v internetové galerii http://namalujaobjevuj.webnode.cz.
Druhá polovina roku 2015 se nesla ve znamení personálních a organizačních změn.
> Od září 2015 se stal novým ředitelem střediska Mgr. Jiří Baláš SDB.
> Mediální výchova, která probíhala pod záštitou střediska se transformovala
v novou samostatnou organizaci Salesiánské mediální centrum (SMC).
> Zaměření nového školního roku 2015/20106 vyjadřuje heslo „SPOLEČNĚ“.
A to jak uvnitř střediska, tak v cílené hlubší spolupráci s komunitou SDB, FMA,
salesiánskými spolupracovníky a farností.

> Pedagogický projekt hudebního oddělení HRAJEME DONU BOSKOVI se setkal s velkým ohlasem. Cílem bylo vyrobit donu Boskovi malý „hudební dárek“. Jednalo se o společné dílo dětí a mladistvých, kteří navštěvují kroužky střediska. Někteří vyrobili hudební dárek v podobě úsilí věnovanému
nacvičení hudebního kusu věnovaného právě Donu Boskovi, několik dětí
z hudebního oddělení se navíc naučilo píseň „Dej mi své srdce“, jejímž autorem je Josef Fojta (člen Hradišťanu). Slova této písně se vztahují přímo k ži8
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5.} ORGANiZAČNÍ stRuktuRA

6.} AktivitY střediskA

Salesiánské středisko mládeže je rozděleno do dvou základních útvarů

KROUŽKY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

> 1. Pedagogický
> 2. Podpůrný
Pedagogický útvar se skládá ze tří sekcí
a zahrnuje i specializované programy:
Hlavní sekce
> Kroužky zájmového vzdělávání
> Volná oratoř – otevřený klub
> Klub maminek

Ve školním roce 2014/2015 se v rámci jubilejních oslav uskutečnili mnohé akce
a pedagogické projekty, na kterých byla prezentována také činnost kroužků. Možná
i z toho důvodu se počet otevřených kroužků i účastníků v novém školním roce zvýšil. Šestnáct nových kroužků ve školním roce 2015/2016 umožnilo přijmout nové zájemce do tradičních aktivit nebo rozvinout nové oblasti zájmového vzdělávání. S narůstajícím počtem kroužků byly zahájeny kroky směřující k rozvoji kvality a hledání
vize pravidelné činnosti ve středisku. Pravidelná činnost si deﬁnovala poslání a dále
pokračuje ve strategickém plánování v zapojení všech personálních složek (interní
zaměstnanci, externí zaměstnanci a dobrovolníci).Toto plánování probíhá ve zformovaných nebo formujících se oblastech a odděleních pravidelné činnosti.

POSLÁNÍ KROUŽKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Specializované programy
> Dobrovolníci – program rozvoje dobrovolnictví
> VYKROČ – preventivní programy pro školy
> Mediální výchova – vzdělávací programy v mediální oblasti
Podpůrný útvar zajišťuje činnosti v oblasti
> ekonomické
> administrativní

Vzdělávat a doprovázet děti, mládež, dospělé i rodiče v činnostech, které si sami
zvolí, ve výchovném stylu, který zdůrazňuje ucelený rozvoj osobnosti před výkonem,
opírá se o individuální přístup, křesťanské hodnoty a laskavost.
Zapojením odborníků i nadšenců vytvářet motivačně a odborně silné prostředí
otevřené pro práci s více i méně talentovanými zájemci.
Nabízet zejména takové činnosti umožňující dlouhodobé doprovázení člověka
od předškolního věku po dospělost, doplňují nebo rozvíjejí vzdělávací činnost škol
a liší se způsobem předávání výchovně-vzdělávacího obsahu.

STÁVAJÍCÍ OBLASTI PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

> fundraising

> sportovní oblast

> PR a propagace

> výtvarná oblast (zahrnující
keramické oddělení)

> technické zázemí

> hudební oddělení
> taneční a dramatická oblast
> mediální a technická oblast
> další vzdělávací kroužky
10
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PŘEHLED KROUŽKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Stav k 30. 6. 2015
Kroužky

počet
kroužků

počet
účastníků

taneční a dramatické
Stav k 31. 10. 2015
počet
kroužků

počet
účastníků

sportovní
Baby aerobic

–

–

1

8

Fotbal

7

135

8

147

Futsal

1

14

1

9

Historický šerm

1

34

1

27

Hokejbal

2

40

3

42

Hopsálci

1

18

1

11

Hung Gar Kung Fu

1

15

–

–

Volejbal

3

45

4

49

Pohybové a míčové hry

–

–

1

7

Sport+

–

–

1

17

Stolní tenis

2

23

3

34

Keramika

16

164

16

158

Tvoření ze skla

–

–

1

Výtvarka

3

21

Cappela Polyphonica
Salesiana

1

Flétna
Hudební dílna

Dance mix

1

16

1

17

Divadelní škola

–

–

1

9

Dramaťák

1

18

1

9

Happy Theatre

1

9

1

7

Taneční workshop

2

25

2

22

mediální a technické
Animovaný ﬁlm

1

5

1

2

Elektrotechnika

1

10

1

10

Fotograﬁcký kroužek

1

6

1

4

Média+

–

–

1

5

Modelář

1

4

1

6

Reportéři

1

4

–

–

Angličtina

1

8

2

12

Broučci

1

18

1

9

Kuchtík

2

8

3

19

Italština konverzace

1

8

1

6

8

Klubovna – příprava
Supermana

–

–

1

5

1

7

Němčina

1

5

–

–

Šachy

1

7

1

5

41

1

37

101

786

111

808

3

6

2

4

2

6

4

33

výtvarné

hudební

Hrajeme si s muzikou

4

25

–

–

Klavír

25

26

30

30

Kytara

11

12

10

10

Liška Bystrouška – průvodce
hudebním světem

–

–

1

13

Muzikohraní

–

–

1

10

1

10

–

Muzikál

12

další vzdělávací

CELKEM
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PŘÍKLADY KROUŽKOVÝCH NOVINEK
> Hudební nauky ...žáci individuální výuky hry na nástroj navštěvují od září
i nové kroužky hudební nauky a hravou zážitkovou formou získávají potřebné
znalosti z hudební teorie
> Divadelní škola ...kroužek dramatické výchovy pro děti druhého stupňe ZŠ

Keramické oddělení a výtvarná oblast
Tradičně
Otevřely se keramické kroužky pro děti od předškolního věku po dospělost. Vedle
standardních kroužků využívají keramiku okolní mateřské školky k dopoledním programům. Speciﬁckou nabídkou keramiky je kroužek Keramika e pracující s účastníky
s psychickým nebo tělesným handicapem.

> Sport+ ...kroužek našlapaný dětmi z 2.stupně, které učí netradiční sporty jako
Kin-ball, frisbee, lakros a další.. dovednosti ze sportu přenositelné do života

Výtvarné výrobky byly vystaveny na akademiích a přehlídkových akcích střediska.

> Média+ ...video, počítače, focení, internet, programování, audio, graﬁka, sítě...
kroužek probíhá v nové mediálně-technické učebně

Mimořádně / nově
Projekt Rozsvítil mě Don Bosko: Děti z keramických kroužků se zapojily do oslav
200 let od narození Dona Boska výrobou keramických elektrických lampiček.

> Tvoření ze skla ...technika Tiffany pro děti z 2. stupně i dospělé
> Klubovna – příprava Supermana ...vzdělávací obsah vytváří děti spolu
s vedoucím
Hudební oddělení

Soutěže: Děti z kroužků se zúčastnily dvou celostátních výtvarných soutěží. V soutěži
To je hlína pořádaná nadačním fondem Modrá rybka, jsme vyhráli 1. místo. V soutěži
celostátního časopisu Golem, který je zaměřen na střediska volného času, jsme se
umístili na 2. místě.
Organizace výtvarné soutěže Namaluj a objevuj pro školy a veřejnost – více v kapitole
Jubileum.

Tradičně
Probíhaly individuální kroužky hry
na klavír, kytaru a flétnu, a hudební skupinové kroužky pro rodiče
s dětmi – Hrajeme si s muzikou
(pro mladší) a Hudební dílny (pro
starší).

Do výtvarných aktivit přibyl kroužek Tvoření ze skla, který přináší a vyučuje novou
výtvarnou techniku.

Uskutečnily se tři hudební besídky
(jarní, závěrečná a vánoční), vybrané
děti prezentovaly hudební oddělení také
na Vánoční a Závěrečné akademii.
Mimořádně / nově
Projekt Hrajeme Donu Boskovi – děti z hudebního oddělení se zapojily do jedinečného projektu a nacvičily písně pro Dona Boska.
Kroužky hudební nauky – v září 2015 se nově otevřely dva skupinové kroužky – Muzikohraní (pro mladší) a Liška Bystrouška (pro starší), v nichž se děti učí hudební
teorii zábavnou formou. Muzikohraní a Liška Bystrouška jsou přednostně určeny pro
žáky individuálních kroužků SaSM Brno-Žabovřesky.
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VOLNÁ ORATOŘ – OTEVŘENÝ KLUB

Úterní oratoř

Volná oratoř má svoji cílovou skupinu mezi dětmi a mladými lidmi ve věku od
6 do 26 let. Program je pak především koncipován jako otevřená nabídka prostor,
vztahů a aktivit. Zaměstnanci společně s dobrovolníky – animátory a klienty vytvářejí
prostor pro různé aktivity, do kterých se klienti mohou podle svých aktuálních potřeba zapojit. Pro zaměstnance a dobrovolníky je pak klíčový kontakt s klienty, kdy
s nimi vytváří vztahy k dlouhodobé podpoře jejich růstu.

Každé úterý byla možnost vyzkoušet si nějakou tvořivou aktivitu. Pravidelně jedenkrát za měsíc se v oratoři peklo. Ve druhém pololetí se pečení více přesunulo do programu Krtek a úterní program se zaměřil na výtvarné aktivity.
Tradiční akce
> leden – oslava svátku Dona Boska
> březen – postní ﬁlmové duely, Velikonoce, křížovka pro mladé

Poslání volné oratoře
Posláním volné oratoře je doprovázet děti a mladé lidi na jejich životní cestě. Na základě principů salesiánské pedagogiky vytváříme prostředí k rozvoji mezilidských
vztahů a osobnímu růstu.
Stávající oblasti pravidelné činnosti
Oratoř je otevřena denně kromě soboty od 14:00 do 19:00 (ve čtvrtek do 17:45,
v pátek do 20:00) hodin. Poplatek za aktivitu je symbolický, pouze 100 Kč pro školní
rok (starší 18 let 200 Kč).
Klienti mají k dispozici tyto prostory: herna (stolní fotbálek, kulečník, stolní tenis,
posezení), nealko bar (posezení, občerstvení, nabídka her, výtvarné činnosti), posilovnu, dvě fotbalová hřiště s umělým povrchem, hokejbalové hřiště a půjčovnu
sportovních potřeb.
Tradičně
Posilovna
je k dispozici klientům od 12 let. Důležitým prvkem v posilovně jsou asistenti posilovny –
klienti starší 18 let, kteří mají v posilovně
služby a spolu se zaměstnanci zajišťují
její bezpečnost.

> červen – závěrečný táborák
> prosinec – adventní zamyšlení, adventní čtení pod lampou
V průběhu kalendářního roku 2015 bylo v aktivitě Volná oratoř registrováno
k 30. 6. 2015 (školní rok 2013/2014) 233 klientů a k 31. 10. 2015 110 klientů.
Průměrná denní návštěvnost byla v jednotlivých měsících rozdílná. Tradičně nejvyšší
byla na jaře, kdy např. v dubnu dosáhla až 47 osob/den.
Mimořádně / nově
Krom standardní činnosti se oratoř zapojila do oslav 200. výročí narození Dona Boska
a 20. výročí posvěcení kostela v Brně-Žabovřeskách. (soutěž fotodetaily, oslava svátku DB, Rozbal to!, zapojení starších klientů do přípravy a realizace dětského dne).
V postní době probíhaly pro animátory a mladé lidi ﬁlmové duely a v prosinci adventní fotosoutěž s přesahem do Živého betlému.
Ve druhém pololetí roku 2015 jsme vstoupili společně s animátory do procesu strategického plánování. Cílem je dlouhodobá vize oratoře a zkvalitnění programů a nabídky aktivit, aby více odpovídali cílové skupině.

Krtek
Krtek je čtvrteční otevřený klub pro
všechny, kteří navštěvují volnou oratoř.
Program je různorodý, ať je to vyrábění, malování, tvoření, řešení detektivních
záhad či další aktivity. Program je určený
primárně pro děti kolem 12 let.
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KLUB MAMINEK
Klub maminek v roce 2015 nabízel velkou škálu kroužků pro děti předškolního věku zaměřených pohybově, výtvarně, na přípravu dětí
na vstup do MŠ, na výuku angličtiny či jen volnou hru. Novým
kroužkem jsou od září 2015 Cvrčci, pohybově výtvarný odpolední klub. Kroužky jsou po celý rok téměř obsazeny, nebývá
však problém přihlásit děti, které již dosáhnou danou věkovou
hranici, do další skupinky, protože místa v kroužcích se většinou
kolem pololetí uvolňují, když dítě odchází do mateřské školky apod.
Osvědčuje se systém bonusových zápisů, který zvýhodňuje ty, kteří mají pravidelnou
docházku do kroužků. Rodiče se do Klubu maminek mohou na další školní rok přihlašovat již v červnu a vybírat si kroužky o prázdninách. Klub maminek je samozřejmě nejen pro maminky, ale i pro tatínky a prarodiče.
V roce 2015 se uskutečnilo několik akcí klubu maminek, které připomínaly 200. výročí narození Dona Boska a 20 let od posvěcení našeho kostela, dále křesťanské svátky
a střídání ročních období.

s dětmi.Tábory byly dva, na Moravci a Jalovci. Letos jsme si hráli s Medvídkem Pú
a všichni jsme si domů přivezli krásné vzpomínky na společné zážitky.
Letos se opět konala Martinská slavnost v areálu střediska a účast byla skutečně
hojná. Děti měly ze setkání se sv. Martinem na skutečném koni a z průvodu s lampiony silné zážitky. Stejně jako se Martin dokázal rozdělit o svůj plášť, dokázaly se děti
rozdělit o svůj Martinský rohlíček.
Na Mikuláše se měly děti již tradičně možnost setkat se sv. Mikulášem a jeho anděly
v našem kostele, i on byl obdarován – krásnými písničkami a velkým papírovým
srdcem vyrobeným našimi dětmi.
Populární je mezi maminkami příležitostné tvoření – Klubko, kde si mohou jednou
za měsíc dospělí něco hezkého vytvořit pod vedením zkušené lektorky a o děti je v tu
dobu postaráno ve vedlejší místnosti.
Klub maminek je silnou základnou pro další potenciální klientelu kroužků, táborů
a volné oratoře, podporuje spolupráci s rodiči a zvyšuje pozitivní povědomí veřejnosti
o našem salesiánském středisku.

Na Tříkrálové koledě, kterou provázeli tři králové – tatínci z KM, jsme navštívili a potěšili koledami naše středisko, knihovnu a městskou policii v Žabovřeskách a velkou
novinkou bylo divadlo, ve kterém hráli tatínci tři krále a malé děti ostatní role. Proběhla i samostatná koleda na radnici s dětmi ze Zpívánek a z Klubíčka, kdy tří krále
představovali naši salesiáni.
V kroužcích klubu maminek jsme se zapojili do soutěže Malujeme s Donem Boskem,
měli jsme dokonce samostatnou kategorii pro nejmenší děti s rodiči.
Masopust na téma Hrajeme si a zpíváme s Donem Boskem byl skutečně jedinečným
zážitkem, přesunuli jsme se na chvíli do Turínu 19 století a spolu s Donem Boscem si
zahráli na děti té doby. Výzdobu zajistila díla dětí z výtvarných kroužků.
Jaro jsme přivítali v Bystrci a o pár měsíců později se uskutečnila Letniční slavnost,
letošní letnice se poprvé uskutečnily v areálu střediska, mohly se tak připojit i děti
z volné oratoře a propojili jsme akci s bohoslužbou pro děti.
Rodiny s malými dětmi podpořily svou přítomností i slavnostní zahájení akce u kapličky „V šest večer to rozbalíme“, samozřejmě nejvíce se líbily balonky.
Bezprostředně po závěrečném dopoledni Klubu maminek plném zvířátek, a to i skutečných k pomazlení či pohlazení jsme se rozjeli na letní pobytové akce pro rodiče
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Stav k 30. 6. 2015

Stav k 31. 10. 2015

Přehled příležitostných akcí během kalendářního roku
> Tříkrálová koleda Klubu maminek

Přehled aktivit

počet
kroužků

počet
účastníků

počet
kroužků

počet
účastníků

Klub maminek

1

278

1

221

Čiperčata, Čiperky

6

141

6

130

> Oslava svátku Dona Bosca

Slunečnice

1

12

1

12

> Vánoční muzikál

Veverky

1

23

1

13

Cvrčci

–

–

2

20

> Masopustní dopoledne KM „Hrajeme si
a pracujeme s Donem Boskem“

Hravé Šikulky

–

–

2

25

> Postní ﬁlmové duely

Keramické Šikulky

2

24

2

21

> Vítání jara s KM

Rozmarýnci

3

31

2

14

> Jarní hudební besídka

Šikulky

5

58

3

39

> Velikonoční tvoření

sportovní

> Koncert sboru Cappella Polyphonica Salesiana
> Společenský večer střediska
> Maškarní karneval pro děti ve stylu ZOO

výtvarné

hudební

> Vepřové hody aneb Zabijačka

> Křížovka pro mladé

Zpívánky

4

48

6

84

Angličtina

3

43

3

45

Klubíčko

1

14

1

20

Radunka

1

12

–

–

CELKEM

29

713

31

679

vzdělávací

> Rozbal to – Kalčo
> Letniční slavnosti
> Babytreff
> Koncert Hradišťanu k výročí 200 let narození DB
> Dětský den „Narozeninová oslava Dona Boska“
> Hudební besídka
> Hokejbalový turnaj

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 2015

> Závěrečná akademie střediska

Příležitostné akce jsou jednodenní jednorázové aktivity tematicky odpovídající na události kalendářního,
křesťanského i školního roku. Jsou organizovány
napříč sekcemi a v jejich vzájemné spolupráci.
Nezastupitelnou úlohu v jejich realizaci a průběhu hrají dobrovolníci. V roce 2015 bylo, zvláště
v 1. pololetí, společné téma akcí dáno oslavami
200. výročí narození Dona Boska.

> Závěrečné dopoledne Klubu maminek
> Free stage
> Fotbalový turnaj pro nejmladší
> Fotbalový turnaj pro mladší
> Fotbalový turnaj pro starší
> Turnaj ve stolním tenise
> Závěrečný táborák
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> Prezentace v Avion Kroužkobraní

POBYTOVÉ AKCE – TÁBORY

> Úvodní školení

Letní táborové akce 2015

> Převzetí ceny Strom roku 2016

„Naše tábory mají styl!“ – ten vychází ze
salesiánské pedagogiky a charakterizují jej
zejména individuální přístup a snaha o vyvážený rozvoj osobnosti člověka.

> Don Bosco Classics – soutěž posilovny
> Martinská slavnost
> Muzikál Sen z Piemontu

V čase letních prázdnin nabízíme především tři druhy táborových akcí – chaloupky,
příměstské tábory a akce pro rodiny s dětmi

> Tvoření adventních věnců
> Sv. Mikuláš v Klubu maminek a sv. Mikuláš ve středisku
> Vánoční tvoření

Chaloupky

> Vánoční hudební besídka
> Živý Betlém
Mimo tyto jednorázové příležitostné akce pořádá středisko i tři dlouhodobé turnaje
a to dva hokejbalové – jarní Fofr Cup a Podzimní hokejbalovou miniligu a jeden volejbalový – Brněnská salesiánská volejbalová liga.

Charakteristická forma pobytových letních táborů pro
děti a mládeže vycházející ze salesiánské tradice. Základními rysy chaloupek jsou
nižší počet účastníků, osobní přístup, nabidka duchovního programu. Často završují
celoroční činnost skupiny.

Název
Turnaj

účastníci

Fofr Cup

74

Podzimní hokejbalová miniliga

48

Brněnská salesiánská volejbalová liga

50
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Účastníci

Adrenalin XIV

17

Dance mix tábor

16

Dva roky prázdnin

18

Fotbalový tábor

19

Holendry. Dokonči příběh.

17

Chaloupka pro mladší ministranty

9

Po stopách času

19

Prázdniny s Broučky

11

Severská sekera

13

Sporťák 2015

24

Volejbalový tábor

20

X-Space

16

23

Pobytové akce pro rodiny s dětmi

SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY

Několikadenní pobyty rodin s organizovaným programem.

Animátoři – dobrovolníci

Název

Účastníci

Jalovec s medvídkem Pú

78

Moravec s medvídkem Pú

42

„Program rozvoje dobrovolnictví ve středisku mládeže“
Kdo jsou?
Dobrovolníci, v salesiánském prostředí nazýváni animátoři, jsou důležitou součástí
naší práce s mládeží. Jedná se o nadšené lidi všech věkových kategorií (nejčastěji studenti), kteří dávají středisku speciﬁcký charakter a stále novou energii. Bez pravidelné
pomoci animátorů by nebylo možné nabízet služby v tak velkém rozsahu a kvalitě.

Příměstské tábory
Vícedenní akce pro děti a mládež často tématicky zaměřené, probíhající denně
v domluveném čase, obyčejně bez přespání.

Kde všude pomáhají?

Hudební tábor

19

Jak vycvičit draka

15

Pomáhají téměř ve všech činnostech střediska: ve Volné oratoři (např. obsluha nealkoholického baru, komunikace s klienty, iniciace her a dalších aktivit), při vedení
mnoha kroužků zájmového vzdělávání, v aktivitách klubu maminek, při organizování nejrůznějších příležitostných akcí (např. Den dětí, Martinská slavnost) i během
letních táborů a dalších pobytových akcí.

Jeníkova cesta

22

Kolik se jich zapojilo?

Léto v sedle

12

Smršť

21

Dlouhodobá pravidelná dobrovolnická činnost v roce 2015 probíhala v akreditovaném režimu MVČR. Následující tabulka zaznamenává zapojení akreditovaných dobrovolníků v dílčích aktivitách za rok 2015. Dobrovolnickou službu v tomto roce vykonávalo celkem 67 akreditovaných dobrovolníků, průměrná délka služby každého
jednotlivce je okolo 79 hodin.

Název

Účastníci

Pobytové akce ve školním roce
Typ

Počet

Účastníci

Vzdělávací

4

40

Mediální

4

30

Duchovní

3

47

Kroužkové

5

73

24

Zapojených
akreditovaných
dobrovolníků

Hodin
odpracovaných
akreditovanými
dobrovolníky

Průměrný počet
odpracovaných
hodin na
dobrovolníka

Aktivity a chod
volné oratoře

33

1803

54,6

Kroužky zájmového
vzdělávání

41

963

23,5

Pravidelné
a příležitostné akce

52

1237

23,8

Tábory a pobytové akce

20

1280

64

VE VŠECH
ČINNOSTECH

67

5283

79

Činnost akreditovaných dobrovolníků
v jednotlivých sekcích
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Každoročně se do mnoha pravidelných (např. Tvoření adventních věnců) i příležitostných (oslavy k 200. výročí Dona Boska) akcí střediska zapojují i příležitostní
neakreditovaní dobrovolníci z řad mládeže, rodičů a přátel střediska. V tomto roce
se zapojilo dalších 65 neakreditovaných dobrovolníků, kteří odpracovali 1434 hodin.
Co pro ně dělá středisko?
Pro animátory se během roku 2015 konalo mnoho vzdělávacích, společenských i jiných akcí. Jejich cílem je nejen osobnostní a profesní rozvoj animátorů, ale také
stmelení kolektivu, vytváření příjemného motivačního zázemí a vyjádření vděku za jejich pomoc.
>> Vzdělávací: Úvodní školení, Pravidelné (1x za měsíc) animátorské porady, SVAŘáK (Salesiánský Vzdělávací Animátorský Řádný Kurz), SŠA (Salesiánská Škola
Animátorů)
>> Společenské: Společenský večer střediska, Free stage, Předvánoční setkání animátorů
>> Jiné: Animátorský zájezd do Turína, Duchovní obnovy
A co dál?
Mimo soustavnou práci se současnými dobrovolníky je v rámci dlouhodobé vize kladen důraz i na neformální přípravu potencionálních animátorů z řad klientů, formou
jejich zapojování do organizace vybraných aktivit a akcí střediska (např. Den dětí).
Toto postupné formování klientů je důležitou investicí do budoucnosti střediska.
Práce s dobrovolníky v našem zařízení je finančně podpořena Ministerstvem vnitra,
odbor prevence kriminality.

VYKROČ – preventivní program pro školy
Co je Vykroč?
Vykroč je série čtyř tématických programů, které byly vytvořeny s prvky zážitkové
pedagogiky a podle myšlenky, že člověk se nejlépe učí tím, co sám zažije.
>> Program č. 1: Vykroč do střediska
>> Program č. 2: Vykroč s ostatními
>> Program č. 3: Vykroč k médiím
>> Program č. 4: Pan Facebook
Námětem prvních dvou, Vykroč do střediska a Vykroč s ostatními, je pomoci správně
nasměrovat spolupráci a komunikaci ve třídě a tím předcházet sociálně patologickým jevům, zejména šikaně. Různorodé aktivity jsou ztvárněny zážitkovou formou,
takže se žáci poznají v novém prostředí a v nových situacích, které jsou zábavou, ale
zároveň i výzvou.
Třetí a čtvrtý program vznikl na základě pozitivních ohlasů a dotazů na pokračování. Ve spolupráci s mediálním týmem byly vytvořeny programy pro 8. a 9. třídy,
které už zasahují do jiného tématu. Vykroč k médiím a Pan Facebook se zaměřuje na reklamu a sociální sítě, mediální gramotnost a kritické myšlení.Tyto programy lze absolvovat i samostatně, bez účasti na prvních dvou programech.
Program Vykroč je určen třídám 2. stupně základní školy, nebo ekvivalentním ročníkům víceletých gymnázií. V roce 2015 využily programu Vykroč brněnské školy: ZŠ
Sirotkova, ZŠ Jana Babáka, Waldorfská ZŠ, Cyrilometodějská církevní ZŠ a Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická.
Co nabízíme v programu?
Vykroč odpovídá náplni všeobecné prevenci sociálně patologických jevů v souladu
s minimálním preventivním programem škol. Středisko provozuje Vykroč z titulu
školského zařízení zapsaného v rejstříku školských právnických osob MŠMT (zapsáno dne 29. 6. 2006, č.j. 14 233/06-21) s akreditací v oboru zájmové vzdělávání.
Projekt má návaznost na zkušenosti ze středisek v Brně-Líšni, Fryštáku a Prostějově.
Program vedou tři týmy vyškolených a zkušených pedagogů.
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Jak to funguje?
Vykroč je netradiční svým přístupem k problematice. Žáky do programu vtáhnou
rozehřívací aktivity a posléze prvky zážitkové pedagogiky. Jde o metodu „učení se
prožitkem“ a po každé hře, která není úplně hrou, následuje reflexe. V ní se důkladně
probírá, co se událo a jak to dále zužitkovat ve svém chování, prožívání, myšlení.
Samotné aktivity nabízí netradiční činnosti nebo složité úkoly, který je třeba vyřešit.
Řešení úkolů je stále obtížnější a je třeba proto spolupracovat a umět vyslovit svůj
názor, stejně jako vyslechnout ostatní. Neúspěch není překážkou, žáci se snaží přijít
na to, jak lépe zorganizovat svůj tým, jak lépe všechny zapojit. V některém programu
také záměrně čelí stresové situaci. To vše je poté analyzováno v reflexi formou řízené
diskuse.
Kolik se zúčastnilo?
Program

7. } Lidé ve středisku
ZAMĚSTNANCI
Kdo jsou?
Lidé, kteří tvoří základní kostru salesiánského střediska mládeže:
zaměstnanci na HPP

25 (z toho 5 na mateřské a rodičovské dovolené)

DPČ

5

DPP
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Z tohoto počtu jsou 3 salesiáni Dona Boska a 2 sestry FMA

počet tříd

počet žáků

Vykroč do střediska

10

207

Vykroč s ostatními

9

189

Ředitel Jiří Baláš SDB

Vykroč k médiím

2

51

PODPŮRNÁ SEKCE

Pan Facebook

6

89

>> Hana Hudcová – vedoucí sekce, administrativa

Celkem

27

536

>> Ayan Warfa – ekonom, účetní

Kde kdo působí?

>> Anežka Hesová – public relations
>> Adéla Nečasová – Pavel Melichárek fundraising
>> Josef Bradáč – správce IT a Salesianivali
>> Pavla Fráňová – Irena Plchová recepce
>> Iva Pichalová, Ondřej Přikryl – technické zázemí

PEDAGOGICKÁ SEKCE
sekce Kroužky
Dominik Liberda – vedoucí sekce
>> sportovní a technické oddělení: Dominik Liberda vedoucí odd., David Minster,
Ondřej Zukal, Tomáš Vaněk, Pavel Vaněk, Jan Vlasák, Barbara Kolářová, Jan
Hudec, Martin Příhoda, Radim Bína, Boris Prudík, Petra Juřenčáková, Martin
Friedl, Vojtěch Ryšavý, Jan Kozel, David Skoruša
28

29

> keramické a výtvarné oddělení: Lenka Honecová vedoucí odd., Evženie Holubová, Jitka Kotrašová, Eva Fertigová, Eva Veselá, Petra Škarabelová, Milada
Davidová
> hudební oddělení: Anna Žaloudková vedoucí odd.,Eva Liškutinová FMA, Karolína Burzová, Michaela Kulísková, Eva Kyjovská, Vlastimil Kubíček, Radka Těšíková, Jiřina Pleská
> dramatické kroužky: Sabina Šlachtová, Kateřina Chroustová, Dominika Suchánková, Jitka Kotrašová
> vzdělávací kroužky: Marcel Frolek, Milena Alday Delgado, Marie Tkadlecová
FMA, Jáchym Zeman, Hana Sedláčková, Tereza Cacková, Nika Liberdová
sekce Volná oratoř
Jakub Švanda SDB – vedoucí sekce, Libor Všetula SDB, Ondřej Zukal, Adéla
Nečasová, Jiřina Marková
sekce Klub maminek
Zuzana Prudíková – vedoucí sekce, Jana Demjanová, Naděžda Fousková,
Janina Sachová FMA, Helena Buchtová, Jitka Kotrašová, Eva Kyjovská
Co pro ně děláme?
Pravidelná vzdělávání, společná setkání, možnost profesního, osobního i duchovního růstu.

PRAKTIKANTI
Kdo jsou a odkud jsou?
V salesiánském středisku v roce 2015 uskutečnilo praxi celkem 20 studentů ze
středních, vyšších odborných a vysokých škol především z města Brna a Olomouce. Možnost absolvování praxe využili nejčastěji studenti sociálních, pedagogických
a sportovních oborů.
Díky dlouhodobé spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně právní v Brně mohli
opět v salesiánském středisku realizovat dlouhodobou praxi 2 studenti z Finska.
Přes program Erasmus+ se praxe účastnila i studentka doktorského studia Katolické
univerzity v Ružomberku.
Co jim nabízíme?
Praxi v mnoha oborech a zaměřeních. A to v kroužcích zájmového vzdělávání – sportovní, výtvarné, hudební, technické, vzdělávací, ve volné oratoři se školní mládeží
a v kroužcích Klubu maminek s rodiči a předškolními dětmi. Mnozí studenti projdou
během své praxe všemi oblastmi působnosti střediska mládeže. V průběhu celé praxe jsou ve stálém kontaktu s koordinátorem praktikantů a s jednotlivými pedagogy.
Během celého roku tak uskutečnili studenti více jak 1000 hodin praxe.

ANIMÁTOŘI – DOBROVOLNÍCI
Bez práce animátorů – dobrovolníků bychom nemohli existovat. Podrobnosti o nich
jsou uvedeny v oddíle Specializované programy
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8.} PřeHLed O HOsPOdAřeNÍ
ZA ROk 2015

Výnosy (v Kč)
Označení VÝNOSY

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ke dni 31. 12. 2015

B. I.

Náklady (v Kč)
Označení NÁKLADY
A. I.

A. V.

Tržby za vlast. výk. a zboží
celk.

2 226 108

262 148

2 488 256

23,57 %

2. Tržby z prodeje služeb

2 226 108

145 033

2 371 141

0

117 115

117 115

84 867

0

84 867

1 374

0

1 374

83 493

0

83 493

Přijaté příspěvky celkem

168 927

0

168 927

27. Přijaté příspěvky

168927

0

168 927

Provozní dotace celkem

7 814 937

0

7 814 937

7 814 937

0

7 814 937

10 294 839

262 148

10 556 987

1 426 884

129 713

1 556 597

1. Spotřeba materiálu

1 097 740

11 989

1 109 729

329 144

37 840

366 984

0

79 884

79 884

1 763 399

0

1 763 399

449 905

0

449 905

6. Cestovné

44 653

0

44 653

29. Provozní dotace

7. Náklady na reprezentaci

88 892

0

88 892

Výnosy celkem

8. Ostatní služby

1 179 949

0

1 179 949

Osobní náklady celkem

7 259 985

16 080

7 276 065

9. Mzdové náklady

5 563 086

12 000

5 575 086

10. Zákonné sociální
pojištění

1 669 312

4 080

1 673 392

19 491

0

19 491

13. Ostatní sociální náklady

8 096

0

8 096

Daně a poplatky celkem

5 771

0

5 771

14. Daň silniční

1 100

0

1 100

16. Ostatní daně a poplatky

4 671

0

4 671

69 459

0

69 459

4 444

0

4 444

713

0

713

64 302

0

64 302

10 525 498

145 793

10 671 291

Služby celkem

11. Ostatní sociální
pojištění

A. IV.

% z celku

Spotřebované nákupy
celkem

5. Opravy a udržování

A. III.

Celk. čin.

Hosp. čin.

3. Tržby z prodeje zboží

4. Prodané zboží
A. II.

Hosp. čin.

Hlavní čin.

2. Spotřeba energie

Ostatní náklady celkem
18. Ostatní pokuty a penále
21. Kursové ztráty
24. Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

Celk. čin. % z celku

Hlavní čin.

32

14,59 %

B. IV.

Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
17. Zúčtování fondů

B. VI.
16,52 %
B. VII.

68,18 %

C.

Výsledek hospod. před
zdaněním

-230 659

116 355

-114 304

D.

Výsledek hospod. po zdanění

-230 659

116 355

-114 304

0,05 %

0,65 %

0,01 %

100,00 %
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0,80 %

1,60 %

74,03 %

100,00 %

PODÍL JEDNOTLIVÝCH VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH NÁKLADECH
0,05 %

spotřebované nákupy celkem

0,65 %

služby celkem

14,59 %
16,52 %

68,18 %

osobní náklady celkem

daně a poplatky celkem

ostatní náklady celkem

Rozvaha pro nevýdělečné organizace ke dni 31. 12. 2015
Označení

AKTIVA

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

A. II.

A. IV.

Začátek období

Konec období

0

60 524

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

18 000

18 000

2. Software

18 000

18 000

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

60 524

4. Samostatné hmotné movité věci a
soubory hmotných movitých věcí

0

60 524

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-18 000

-18 000

2. Oprávky k softwaru

-18 000

-18 000

2 441 722

2 408 002

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

10 692

9 487

7. Zboží na skladě a v prodejnách

10 692

9 487

122 985

137 541

3 720

17 900

4. Poskytnuté provozní zálohy

103 355

111 825

6. Pohledávky za zaměstnanci

2 000

0

10 000

0

3 910

7 816

2 247 056

2 170 471

451 792

379 242

3. Účty v bankách

1 795 264

1 791 229

Jiná aktiva celkem

60 989

90 503

1. Náklady příštích období

52 889

90 503

2. Příjmy příštích období

8 100

0

2 441 722

2 468 526

B II.

Pohledávky celkem
1. Odběratelé

PODÍL JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ PŘÍJMU NA CELKOVÝCH VÝNOSECH

17. Jiné pohledávky

0,80 %

ostatní výnosy celkem

1,60 %

přijaté příspěvky

18. Dohadné účty aktivní
B. III.

23,57 % tržby za vlastní výkony
a zboží celkem

74,03 %
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provozní dotace

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem
1. Pokladna

B. IV.

Aktiva celkem (A. + B.)
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Označení

PASIVA

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

A. II.

Začátek období

Konec období

1 018 345

820 548

Jmění celkem

545 197

934 852

1. Vlastní jmění

424 807

424 807

2. Fondy

120 390

510 045

Výsledek hospodaření celkem

473 148

-114 304

1. Účet výsledku hospodaření

0

-114 304

608 403

0

-135 255

0

1 423 377

1 647 978

829 902

938 124

27 619

15 577

3. Přijaté zálohy

500

500

5. Zaměstnanci

357 356

493 668

7. Závazky k instit. soc. zabezpeč.
a veř. zdrav. poj.

170 337

243 902

8. Daň z příjmů

55 810

-44 800

9. Ostatní přímé daně

26 857

48 676

0

22 400

22. Dohadné účty pasivní

191 423

158 201

Jiná pasiva celkem

593 475

709 854

2. Výnosy příštích období

593 475

709854

2 441 722

2 468 526

2. Výsledek hospod. ve
schvalovacím řízení
3.Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta min. let
B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé

17. Jiné závazky

B. IV.

Pasiva celkem (A. + B.)
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9.} sPOLuPRÁCe s veřeJNOstÍ
A POdĚkOvÁNÍ

Chceme poděkovat všem jednotlivcům, institucím, organizacím, dárcům a sympatizantům, kteří v průběhu roku podpořili naši činnost a aktivity. Salesiánské středisko
mládeže by bez jejich ﬁnanční, materiální i duchovní podpory nemohlo poskytovat
tak kvalitní zázemí pro tolik dětí a mladých lidí.
Naše poděkování za ﬁnanční, materiální a duchovní podporu patří:
Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy > Ministerstvu vnitra ČR > Jihomoravskému kraji > Statutárnímu městu Brnu > Městské části Brno-Žabovřesky > Nadaci přátel Dona Bosca > Salesiánské provincii Praha > Místní komunitě salesiánů
Dona Boska v Brně-Žabovřeskách > Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie
pomocnice v Brně-Žabovřeskách > Biskupství brněnskému
a všem ostatním ﬁremním a individuálním dárcům a příznivcům salesiánského díla
Jsme rádi, že můžeme spolupracovat také s ostatními salesiánskými středisky
mládeže, Salesiánským hnutím mládeže, s domy dětí a mládeže v Brně, základními a středními školami v našem okolí, středními a vysokými školami se zaměřením na humanitní, pedagogické, sportovní a informační vědy, jejichž studenti u nás
vykonávali praxe.
Velké díky také patří všem animátorům, kteří pomáhají v našem salesiánském
středisku mladým růst.
Není v našich silách vyjmenovat všechny. Přesto si můžete být jisti naší vděčností
a modlitbou za všechno, co pro mládež děláte!
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KONTAKTY
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Brno-Žabovřesky
Foerstrova 3088/2, 616 00 Brno-Žabovřesky
www.brno.sdb.cz
telefon: +420 541 213 110
email: stredisko@brno.sdb.cz
banka: ČSOB 372 327 573 / 0300

JAK SE K NÁM DOSTANETE

GPS +49ˇ 12´ 58.77“ N, +16ˇ 34´ 44.25“ E

> Trolejbus č. 34, 36 zastávka Makovského náměstí > Trolejbus č. 30
zastávka Přívrat > Tramvaj č. 3, 11 zastávka Mozolky > Autobus č. 44,
84, 67 zastávka Přívrat
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