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Údaje o organizaci

Název:
Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky

Sídlo:
Foersterova 3088/2, 616 00 Brno-Žabovřesky

Typ školského zařízení: Dům dětí a mládeže

Identifikační číslo: 65348702

Rezortní identifikátor: 600 030 229

Zapsáno v rejstříku škol. práv. osob MŠMT: ve složce 2006 pod pořad. č. 067

Ředitel (statutární orgán): Mgr. Pavel Tichý

Zřizovatel:
Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1000/1
182 00 Praha 8 – Kobylisy
církevní právnická osoba, IČ: 00406929

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

Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 6750

Doplňková činnost: velkoobchod a maloobchod 
Vznik živnostenského oprávnění: 1. 9. 2008

Zápis doplňkové činnosti  v rejstříku školských 
právnických osob: 9. 9. 2008

Kontakt:

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

Vážení,
v uplynulém roce jsme doslova prošli hojností akcí. Podařilo se rychle a dobře opravit 
velké hřiště. Mohli jsme skrze únorovou návštěvu relikvie Dona Boska pocítit, že jsme 
součástí  velkého výchovného proudu ve prospěch mladých. Upevnili  jsme program 
formace dobrovolníků, kde se jednoznačným vrcholem stal zajímavý klip "Salesiánský 
styl". Skrze jeho rychlé rozšíření mezi mladou generací bylo zjevné, že prostor nových 
médií se stává tím objeveným hřištěm s "novým povrchem", místem kde jsou mladí 
dennodenně. Těší mě, že se učíme jako středisko i tento "room" s nimi sdílet.

Současně víme, že se výchova nedá uskutečňovat bez hodnot a bez vztahů. 
Pokračujeme tedy i na tomto poli. Čísla i fotografie na následujících stránkách výroční 
zprávy jsou toho důkazem. 

 
Mé  osobní  poděkování  rád  vyjadřuji  i  všem,  kteří  jakkoliv  salesiánské  dílo 

v Žabovřeskách podpořili. Ať už svým nasazením, spoluprací, darem nebo i modlitbou. 
Stále více si totiž uvědomuji, že naše středisko není až tak řízeno lidmi, ale mnohem 
více myšlenkou, jejíž principy se opírají o rozumnost, laskavost a vztah k Bohu.

S pocitem velké vděčnosti za uplynulý školní rok

Mgr. Pavel Tichý, ředitel

5



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), ale i výchovný styl, se kterým se zde návštěvníci setkávají.

Středisko je otevřené všem, zvláštní pozornost však věnujeme kategorii školního 
věku a dospívajícím.  Vstup je  zdarma.  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.

Ve  školním  roce  2012/2013  bylo  ve  střediskovém  informačním  systému 
Salesiániválí (www.salesianivali.cz), který zároveň slouží jako školní matrika, zapsáno 
celkem 2092 osob.

Poslání a cíle

Salesiánské  středisko  mládeže  Brno-Žabovřesky  je  založeno  na  preventivním 
výchovném  systému  Dona  Boska.  Hlavními  pilíři  této  pedagogiky  jsou  laskavost, 
rozumnost  a  náboženství.  Chceme  objevit  v  mladém člověku  jeho  dobré  vlohy  a 
předpoklady a ty rozvíjet.

Proto se snažíme:
• nabízet dětem a dospívajícím hodnotné využití volného času;
• vytvářet prostředí pro rozvoj mezilidských vztahů;
• předcházet kriminalitě a nežádoucím závislostem;
• vychovávat k základním lidským a křesťanským hodnotám;
• pomáhat mladým lidem hledat smysl svého života.
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Aktivity střediska 

Aktivity Salesiánského střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách zahrnují několik 
oblastí  činnosti.  Jsou  to  pravidelné  aktivity,  příležitostné  akce  a  specializované 
programy.  Organizačně je  činnost  střediska rozdělena mezi  tři  hlavní  sekce,  které 
pedagogicky zajišťují pravidelné aktivity: Volná oratoř – otevřený klub, Kroužky a Klub 
maminek. Příležitostné akce a specializované programy jsou organizačně i personálně 
zajištěny napříč sekcemi.

Velkou  výhodou je  vzájemná časová,  prostorová  i  personální  provázanost  v 
práci  jednotlivých  pedagogických  sekcí  a  tím  i  zajištění  kontinuity  návštěvnosti 
střediska  v  různých  věkových  kategoriích.  Uvedené  uspořádání  nabízí  prostor  pro 
výchovu ke vzájemné spolupráci a toleranci. 

Pravidelné aktivity:
• Kroužky zájmového vzdělávání
• Volná oratoř – otevřený klub
• Kroužky Klubu maminek

Příležitostné aktivity:
• Příležitostné akce
• Sportovní turnaje
• Pobytové akce (prázdninové pobyty a víkendové akce)

Specializované programy: 
• Izidor–Easy Door – přednáškový program pro veřejnost
• SVAŘáK – vzdělávací program pro animátory (dobrovolníky) 
• VYKROČ – program pro školy
• ONE – sociálně-pedagogický projekt
• Radovánek – program pro děti předškolního věku
• Mediální výchova – vzdělávací programy v mediální oblasti
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Kroužky zájmového vzdělávání
Zájmové kroužky nabízíme především dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 

let,  ale jistě si  u nás vyberou také všichni ti,  kteří  do tohoto věku nespadají.  Pro 
mnohé  z  účastníků  je  zájmový  kroužek  místem,  kde  se  nejen  naučí  sportovním, 
hudebním, kreativním či jiným dovednostem, ale také se přirozeně potkají se svými 
vrstevníky, objeví skryté vlohy či najdou inspiraci do života. 

Kroužky zájmového vzdělávání probíhají každý pracovní den od 14 do 19 hodin, 
vedou je zkušení a osvědčení lektoři a účastníci mají k dispozici 3 venkovní hřiště 
(fotbal, hokejbal, volejbal...), tělocvičnu, velký sál a 11 učeben. 

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo některý z 108 kroužků celkem 806 
dětí a mladých. 

Zájmový kroužek
Počet 

kroužků
Počet 

účastníků 

Hudební
Blues 1 3

Cappella Polyphonica 
Salesiana

1 45

Flétna 10 10

Klavír 18 16

Kytara 14 14

Orffestrion 2 14

součet 46 102

Dramatické
Dramaťáček 1 9

Happy Theatre 1 4

součet 2 13

Pohybové
Cvičení pro radost 1 16

Fotbal 7 135

Futsal 1 10

Historický šerm 1 26

Hokejbal 2 38

Hopsálci 1 19

Hung Gar Kung Fu 1 20

Minivolejbal 1 21

Stolní tenis 1 11

Stolní tenis závodní 2 15

Volejbal 2 26

součet 20 337
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Technické
Animovaný film 1 6

Digitální fotografie 2 8

Šachy 1 8

Videokroužek 1 4

Železniční modelářství 1 5

součet 6 31

Výtvarné
Barvínek 1 4

Keramika 16 182

Keramika pro školky 6 70

Kuchtík 1 5

Výtvarka 2 16

součet 26 277

Vzdělávací
Angličtina 3 20

Broučci 1 3

Italština 2 17

Logopedický kroužek 1 1

Ruština v kostce 1 5

součet 8 46

Kroužk
y

Lidé v 
kroužcích

Celkem 108 806

Ve II. pololetí jsme uskutečnili velký dotazníkový průzkum mezi rodiči účastníků 
kroužků a mezi účastníky kroužků staršími 16 let (celkem 184 respondentů), z jehož 
výsledků máme radost. 

Jeden ze zpracovaných výstupů průzkumu:
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Volná oratoř – otevřený klub
Volná oratoř – otevřený klub je jedna ze sekcí našeho střediska. Její program je 

zaměřen  především  na  činnost  pro  děti  a  mladé  lidi,  kteří  mají  zájem  o  méně 
organizované programy: možnost kdykoliv přijít a odejít, zvolit si aktivitu, sport nebo 
jiný program podle vlastního výběru atp. Oratoř je otevřena denně kromě soboty od 
14:00  do  19:00  (ve  čtvrtek  do  18:00,  v  pátek  do  20:00)  hodin.  Roční  členský 
poplatek je 100,- Kč (pro starší 18 let 200,-Kč).

Cílovou skupinou programu jsou děti a mladí lidé ve věku 6 – 26 let. Někteří 
z těchto  klientů  do  našeho  střediska  přicházejí  jen  za  tímto  programem,  jiní  ho 
využívají  jako  doplněk  ke  svým  kroužkům  nebo  jiným  činnostem.  Program  je 
koncipován  jako  otevřená  nabídka  prostorů,  vztahů,  aktivit.  Klientům  se  věnují 
zaměstnanci střediska a dobrovolníci. Vytváří pro ně bezpečný prostor, ve kterém se 
mladí lidé mohou cítit přijati, smysluplně zde trávit volný čas a při různých aktivitách, 
sportu  a  rozhovorech  budovat  a  rozvíjet  mezilidské  vztahy.  Někteří  také  využívají 
možnost využít oratoř jako prostor ke studiu, doučování nebo psaní domácích úkolů. 

Ve  školním  roce  2012/2013  bylo  v  aktivitě  Volná  oratoř  registrováno  260 
klientů. Průměrná denní návštěvnost se pohybovala od 18 osob/den (zimní měsíce) 
po 47 osob/den (např. duben a květen). 

Klienti mají možnost využívat tyto prostory:

• Herna (3x stolní fotbálek, kulečník, stolní tenis, posezení)

• Nealko bar (posezení, občerstvení, hudební kiosek, nabídka her)

• Dvě fotbalová hřiště s umělým povrchem

• Hokejbalové asfaltové hřiště

• Posilovna – pro klienty starší 12 let.

• Půjčovna sportovních potřeb (pro venkovní sporty)

Letošní školní  rok prošla sekce Volné oratoře několika změnami: Vyměnil  se 
vedoucí, z části se omladil tým pracovníků, mezi animátory nastoupili nováčci z řad 
bývalých klientů. Všechny tyto změny ale nevedly k nestabilitě, ale podařilo se nám je 
zvládnout  s přehledem.  Velkou  měrou  k tomu  přispěla  kvalitní  předávka  mezi 
vedoucími  a  také  několik  akcí,  které  jsme  zaměřili  (mimo  jiné)  na  upevňování 
kolektivu pracovníků a animátorů a na posilování jejich vztahů s klienty. 

Byly to například: 

• Akce DNA – den a noc animátorů (dvoudenní akce v oratoři pro nové 
animátory)

• Silvestr Meraviglioso – společná oslava vítání nového roku

• Adventní zamyšlení s Medvídkem Pů – nedělní večerní setkávání nad živými 
tématy

• Postní filmové duely – nedělní projekce filmů s poselstvím

• Chyť mě – květnová celoměsíční soutěž pro děti a animátory o ceny

Velký dík patří všem pracovníkům a animátorům, kteří do své práce dávají své 
nadšení, protože právě to je ta síla, která dovede nakazit i ostatní a dává 
oratoři tu správnou duši.
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Volná oratoř – otevřený klub
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Klub maminek
Klub maminek i v letošním roce aktivně přispíval k dění ve středisku. Rodiče, 

ale i  prarodiče hojně navštěvovali  se svými nejmenšími všechny nabízené aktivity. 
Pokud  se  v  kroužku  místo  uvolnilo,  měli  další  zájemci  ihned  díky  registračnímu 
systému Salesianivali.cz  možnost přihlásit se.  Letos bez komplikací  proběhl  zápis  a 
rodiče si navykli ke své spokojenosti systém Salesianivali.cz využívat. Výborně se opět 
osvědčil  program  Bonusových  zápisů,  který  podporuje  pravidelnou  docházku  do 
kroužků a nabízí  lákavou odměnu předběžného zápisu pro ty,  kteří  mají  min.70% 
docházku do všech svých kroužků Klubu maminek a tím také možnost vyhnout se 
záříjovému nátlaku a mít místa v kroužcích již předem zajištěna.

Ve  školním  roce  2012/2013  nabízel  Klub  maminek  celkem  31  kroužků, 
registrováno v Klubu maminek bylo 305 maminek (a tatínků) spolu s 392 dětmi.

Aktivity pro děti:
Zájmový kroužek Počet 

kroužků
Počet 

účastníků
Popis

Vzdělávací
Angličtina 3 37 Výuka cizího jazyka hrou

3 37

Výtvarné
Klubíčko 1 15 Pestré pohádkové dopoledne

Keramické Šikulky 1 14 Keramické tvoření s výtvarnými prvky

Radunka 1 10

Rozmarýnci 1 14 Výtvarný a pohybový klub

Šikulky 6 75 Výtvarné tvoření pro děti

10 128

Pohybové
Čiperky, Čiperčata 6 136 Cvičení pro rodiče s dětmi (1-2, 2-4 roky)

Veverky 1 21 Cvičení pro rodiče s dětmi (od 3 let)

Mámo pojď si hrát 1 39 Dopolední hraní pro maličké (0,5-2,5roku) s rodiči

8 196

Hudební
Zpívánky 8 98 Hudební klub pro rodiče s dětmi ve věku 1–4 

roky

Hudební dílna 2 22 Hudební kurz pro rodiče s dětmi ve věku 5-7 let

10 120

Celkem 31   481* *v nich 392 unikátních uživatelů

Pravidelné aktivity Klubu maminek probíhaly za finanční podpory statutárního města Brna,  
odbor zdraví
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Aktivity pro rodiče s hlídáním dětí:
Aktivita Počet 

aktivit
Počet 

účastníků 
Popis

Slunečnice
(1x za 14 dní)

1 38 Poporodní cvičení pro maminky s hlídáním dětí

Klubko
(1x za 14 dní)

1 Prům. 
10-15

Výtvarné dílny pro maminky s hlídáním dětí

Součástí činnosti Klubu maminek je také řada slavností:
• Na  podzim  se  uskutečnila  Martinská  slavnost,  na  které  se  děti  setkaly  se 

sv. Martinem na koni a prošly se průvodem s lampionky. Letos byla poprvé v 
areálu střediska a ti, kteří si pamatují promrzlé děti ze slavností z minulých let, 
to jistě ocenili.

• Na Slavnosti sv. Mikuláše byly děti již tradičně obdarovány anděly a Mikulášem 
v našem kostele.

• Před Vánocemi proběhlo Vánoční tvoření se spoustou zajímavých dílen a stánků 
s výtvory maminek, Je škoda, že kvůli předvánočnímu shonu přišlo méně dětí 
než obvykle.

• Velký úspěch měla i letos Tříkrálová koleda, navštívili jsme s malými koledníčky 
místní radnici, policii, knihovnu a naše středisko, všude jsme byli vřele uvítáni.

• V únoru jsme si zadováděli na Masopustu „Z pohádky do pohádky“, s Honzou 
jsme se vypravili najít mu nevěstu, díky dětem to byla nakonec princezna.

• Na Letniční slavnost jsme vyrazili na výlet na koniklecovou louku do Kohoutovic. 
Vyvrcholením velmi milého odpoledne bylo vypuštění dvou holubic.

• Závěrečné dopoledne Klubu maminek bylo posledním rozloučením se školním 
rokem.

• S mnohými dětmi a rodiči se o prázdninách setkáváme na letních pobytových 
akcích Klubu maminek, letos je to Moravec, Jalovec a Kaprálův mlýn.
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Příležitostné akce
Pravidelné aktivity Salesiánského střediska mládeže jsou během školního roku 
doplněny o příležitostné akce – soutěže, sportovní utkání, výtvarné a tvořivé aktivity, 
hudební a divadelní vystoupení, programy k významným salesiánským svátkům (Don 
Bosco, Dominik Savio,…). Jedná se o jednodenní dopolední (Klub maminek) nebo 
odpolední akce konané převážně v prostorách střediska mládeže.

Příležitostné  akce  odráží  významné mezníky  v  občanském i  církevním kalendáři  a 
reagují na aktuální dění ve středisku.

Příležitostné akce školního roku 2012/2013:
různé:

• Martinská slavnost 
• Drakiáda
• Pečení perníčků 
• Adventní čtení pod lampou
• Sv. Mikuláš pro rodiny s dětmi
• Sv. Mikuláš v Klubu maminek
• Předvánoční animátorské setkání
• Živý Betlém
• Tříkrálová koleda
• Oslava svátku sv. Dona Boska
• Maškarní karneval „Piráti“
• Veselé masopustní dopoledne Klubu maminek
• Don Bosco u nás
• Postní filmové duely
• Vítání jara v Klubu maminek
• Křížovka – křížová cesta v přírodě 
• Letniční slavnost Klubu maminek
• Dětský den „Večerníček“
• Závěrečná akademie - všech kroužků střediska
• Závěrečné dopoledne Klubu maminek
• Free Stage Akce - Animátorské rožnění
• Závěrečný táborák

hudební:
• Cecilka
• Vánoční akademie
• Hudební soustředění
• Akce Datel - hudební dílna pro celé rodiny
• Jarní hudební akademie
• Hudební besídka
• Hudební akademie

dramatické:
• Bedruňka – loutkové divadlo 
• Vystoupení divadelního loutkového kroužku Happy Theater
• Vystoupení kroužku Dramaťáček v domově pokojného stáří
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výtvarné:
• Rakuza – keramické tvoření technikou Raku
• Tvoření adventních věnců
• Slavnost světýlek
• Vánoční tvoření ve středisku mládeže
• Vánoční tvoření Klubu maminek
• Velikonoční tvoření

vzdělávací:
• Úvodní školení pro animátory a zaměstnance
• Náhradní úvodní školení
• Animátorské porady 
• Školení hlavních táborových vedoucích
• Duchovní obnova

sportovní:
• Hokejbalový turnaj o pohár střediska
• Fotbalový zápas o pohár SaSM se ZŠ Sirotkova 
• Fotbalový turnaj o pohár střediska – mladší
• Fotbalový turnaj o pohár střediska – starší
• Hokejbalový turnaj

Sportovní turnaje pořádané SaSM - dlouhodobé:

Součástí  aktivit  střediska  mládeže  jsou  i  dlouhodobé  sportovní  turnaje,  a  to  dva 
hokejbalové (Podzimní hokejbalová miniliga, Fofr Cup) a jeden volejbalový (Brněnská 
salesiánská volejbalová liga). 
Hokejbalové turnaje probíhají vždy v průběhu cca tří  měsíců na podzim a na jaře. 
Volejbalový  turnaj  zahrnuje  24hodinový  maraton  a  tři  zápasové  víkendy  během 
školního roku.

Název turnaje Termín konání Počet účastníků Popis

Podzimní hokejbalová 
liga

  1.10.2012 – 
18.11.2013

60 Podzimní hokejbalový turnaj 
pro starší 

Fofr Cup    2.4.2012 – 
19.5.2013

80 Hokejbalový turnaj pro 
starší

BSVL  22.9.2012 – 
8.6.2013

285 XIII. ročník Brněnské 
Salesiánské volejbalové ligy

Účast SaSM na turnajích a soutěžích jiných organizátorů:

• Bodovací turnaje ve stolním tenise (kroužek Stolního tenisu)
• Soutěž bojových umění Hung Gar Kung Fu (kroužek Hung Gar Kung Fu)
• Sportovní den VKH (animátoři střediska mládeže)
• Šachový turnaji v Líšni (Šachový kroužek)
• Fotosoutěž (kroužek Digitální fotografie)
• Účast sboru Cappella Polyphonica Salesiana na festivalu v italském Loretu

Příležitostné  akce  a  dlouhodobé  sportovní  turnaje  jsou  pořádány  za  finanční  podpory  
statutárního města Brna, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Účsast sboru Cappella Polyphonica Salesiana v italském Loretu byla finančně podpořena  
statutárním městem Brnem, odbor kultury
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Pobytové akce

Během  školního  roku  probíhají  ve  středisku  mládeže  různé  pobytové  akce 
převážně  s  cíleným zaměřením na  vybrané  skupiny  –  např.  soustředění  kroužku, 
stmelovací akce, vzdělávací kurzy pro animátory.

Pobytové akce ve školním roce:

Název Počet 
účastníků Popis

Akce DNA 13 Stmelovací akce pro animátory volné oratoře

MeŠ 4 11 Víkendový kurz Mediální školy 

Ministrantská GP 9 Akční Grand Prix pro ministranty

CSSA Celostátní setkání 
salesiánských animátorů 14 Celostátní setkání v žabovřeském středisku pro 

animátory 

SVAŘáK V 12 Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz

SVAŘáK VI 9 Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz

SVAŘáK VII 13 Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz

MeŠ 6 9 Víkendový kurz Mediální školy 

Kreativ přespání 8 Víkendové soustředění keramického kroužku

ONE-víkendovka 6 Pobytová akce programu ONE

Letní pobytové akce:
V  čase  letních  prázdnin  nabízí  středisko  mládeže  tři  druhy  táborových  akcí 

určených  pro  vlastní  klienty  i  pro  děti,  které  středisko  během  školního  roku 
nenavštěvují. Jsou to: 

• Chaloupky   – pobytové akce pro děti a mládež vycházející ze salesiánské tradice, 
jejichž základními rysy jsou nižší počet účastníků, osobní přístup a nabídka 
duchovního programu

• Příměstské tábory   – vícedenní akce pro děti a mládež, často tematicky 
zaměřené, probíhají denně v domluveném čase v prostorách střediska, 
obyčejně bez přespání

• Tábory rodin   - několikadenní pobyty rodin s dětmi s částečně organizovaným 
programem, pořádané převážně Klubem maminek
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Prázdniny 2012:

Název Počet 
účastníků Věk Popis

Duhová země přátelství 24 9-15
Týden, kdy prožijeme společně objevováním 
všeho, co dělá náš život krásným a naše 
přáteltsví pevná...

Foťábor 19 9-13
Pojďme se společně vypravit do okolí Brna a 
hledat to krásné, co občas odhalí jen foťák v 
rukou pozorného fotografa! 

Fotbalový tábor IV 20 13-17
Pro členy fotbalových kroužků - kromě tréninků 
na vás čeká spousta her, koupání, přespání v 
přírodě, večerní kruh... 

Foto tábor 7 16-20 Lovy beze zbraní v Praze. Fotografický tábor

Kolo-práce-čučice 5 15-26 cesta na kole, společná práce náročné i 
oddechové hry zábava relax a odpočinek 

Krtek: Tajemství sedmého 
klíče 16 8-12 Dobrodružný tábor pro kluky a holky, který 

pořádá otevřený klub Krtek

Lev, čarodějnice a skříň 13 12-16

Teprve v neskutečném světě někdy poznáme ty 
skutečné věci, které opravdu existují kolem nás i 
v nás, všechno to, co z nás dělá opravdové 
bytosti a z našich životů velké příběhy.

Ministrantská chaloupka 15 8-12
Tábor ministrantů - stejně jako dřív i letos nabízí 
klukům (nejenom ministrantům) každodenní 
zábavu, hry, práci i modlitbu

Nestůj a pojď 6 18-26 Polo-putovní tábor pro holky nad 18 let

Noemova dobrodružství 26 5-8 Příměstský tábor sportovně-tvořivý

Obzory 5 19-26 „Neklasická“ duchovní obnova pro vysokoškoláky

Příměstský keramický tábor 16 7-10
Příměstský tábor pro zájemce o keramickou 
tvorbu s předem vybraným tématem, ke kterému 
se budou vázat jednotlivé činnosti

Severská sekera 8 18-26
Smyslem našeho pobytu je pomoc místnímu 
středisku mládeže se zásobováním dřeva na 
zimu.

Sporťák 22 10-12
Sportovní tábor pro kluky s připravenými 
týmovými hrami pro všestranný rozvoj 
sportovních i dalších dovedností. 

Vesmírná expedice 16 11-13
Je čas prozkoumat nástrahy vesmírné. 
Dobrodružná pouť naší galaxií pro ostřílené 
táborníky...

Ať žijí rytíři 33 rodiny Tábor pro rodiny s dětmi s rytířským programem

Tábor rodin 21 rodiny Tábor pro rodiny s dětmi, na programu se podílí 
jak vedoucí tak rodiče.

Tábor KM - Jalovec 57 rodiny Tábor Klubu maminek pro rodiny s dětmi

Tábor KM - Moravec 33 rodiny Tábor Klubu maminek pro rodiny s dětmi

Celkem účastníků : 362
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Příležitostné akce
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Letní pobytové akce
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Specializované programy
Izidor – Easy Door

Izidor - Easy Door je vzdělávací projekt pro 
širokou veřejnost,  který přináší  možnost  účastnit  se 
přednášek  na  zajímavá  témata z  různých  oblastí. 
Přednášejícími jsou lidé, kteří se dané tématice věnují 
v rámci své profese nebo

dlouhodobě jako svému koníčku. Cílem projektu je 
poskytnout doplňkové vzdělání nejen animátorům a 
členům střediska mládeže, ale všem, kteří si chtějí rozšířit své obzory.

Název projektu, Izidor, je zvolen podle sv. Izidora ze Sevilly, který je patronem 
nejen žáků a studentů, ale také internetu a počítačových vědců. Přízvisko Easy Door 
naznačuje, že projekt otevírá dveře ke vzdělání, kterými není těžké projít a které jsou 
zároveň dostupné všem zájemcům.

V uplynulém roce proběhlo celkem 12 přednášek za účasti 20 až 50 zájemců na 
přednášce. Nabídka témat byla velmi pestrá, např. předsudky a stereotypy, rwandská 
genocida, time management nebo jeskyně moravského krasu. Také forma jednotlivých 
setkání  byla dosti  různorodá: od klasických přednášek přes různé druhy interakce 
s publikem až po dramatické zpracování tématu za doprovodu hudby a skupiny herců.
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SVAŘáK – vzdělávací program pro animátory

SVAŘáK je  dvouletý  Salesiánský  Vzdělávací 
Animátorský Řádný  Kurz, který  naše  středisko 
připravuje společně se Salesiánským střediskem mládeže 
v  Brně-Líšni.  Jeho  účastníky  jsou  kromě  animátorů  z 
těchto  dvou  středisek  také  dobrovolníci  pracující  v 
salesiánských  klubech  v  Újezdu  u  Brna  a  v  Hroznové 
Lhotě.

Cílem kurzu je připravit animátory pro jejich práci v 
kroužcích,  v  oratoři  a  během  různých  dalších  akcí. 
Zároveň  také  vytvořit  partu,  která  se  zná,  dovede 
spolupracovat a chápe cíle a principy salesiánské pedagogiky. Tomu odpovídá náplň 
kurzu,  která  se  skládá  z  výukového  programu  a  aktivit  zaměřených  na  posílení 
kolektivu. 

Mezi probíranými tématy druhého ročníku byly: dramaturgie a týmová spolupráce, 
zážitková pedagogika, hra - teorie a praxe, táborová ekonomika a právo. Ve školním 
roce 2012/2013 pokračovalo ve vzdělávání 8 animátorů z Brna-Žabovřesk, 5 z Újezdu 
u Brna a 2 z Hroznové Lhoty. Výstupem kurzu je osvědčení o jeho absolvování, které 
je podloženo účastí na jednotlivých setkáních a také závěrečnou prací. Účastníci měli 
také možnost v rámci kurzu získat akreditované osvědčení Hlavní vedoucí zotavovací 
akce.
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Vykroč – program pro školy
Během  školního  roku  2012/2013  opět 

probíhal  preventivní  program  pro  školy,  zvaný 
Vykroč. Jedná se o dvoudílný program, zaměřený 
na práci s třídním kolektivem, rozvoj komunikace 
a  spolupráce  za  pomocí  zážitkové  pedagogiky  a 
důkladné reflexe.

Pro  zpětnou  vazbu  zařazujeme  na  konci 
obou dílů hodnocení programu. V prvním díle jde 
o klasický dotazník, ve druhém díle má tento dotazník podobu velké tabule, kam se 
umisťují barevné samolepky. 

1. díl Vykroč do střediska
Tento program je velmi dynamický, tvoří jej několik drobnějších aktivit, 

následovaných reflexí. Žáci jsou rozděleni náhodně do týmů a hodnotí nejen jak 
se jim spolupracuje a daří plnit úkoly, ale také jak se jim v týmu komunikuje.

2. díl Vykroč s ostatními
Pro  navození  dobré  atmosféry  zahajujeme  filmem  z fotek  dané  třídy 

z prvního dílu. Po rozehřívacích aktivitách následuje hlavní část, tvoření sochy 
v životní  velikosti,  která  má  představovat  člověka  s vlastností  důležitou  pro 
spolupráci a komunikaci. Tento program je klidnější než první a velmi tvořivý.

Letošní školní rok byl ve znamení 
změn  v organizaci:  rozhodli  jsme 
se  nabízet  oba  díly  programu 
(Vykroč  do  střediska  a Vykroč 
s ostatními) vždy ve stejný školní 
rok  pro každou třídu.  Proto jsme 
pozvali převážně třídy, které ještě 
neabsolvovaly  druhý  díl  a  také 
jednu  novou  školu  a  upravili 
věkovou  hranici  pro  potřeby 
druhého  dílu  a  program  Vykroč 
nyní  nabízíme  převážně  7. 
ročníkům.

Program Vykroč navštívily tento školní rok celkem čtyři školy: ZŠ Sirotkova, ZŠ 
Jana Babáka, ZŠ Náměstí Svornosti a nově také Cyrilometodějská církevní ZŠ.  První 
díl absolvovaly 3 třídy, druhý návazný díl programu 9 tříd. Programem tedy prošlo 252 
dětí. Podrobnější informace o účasti na programech Vykroč jsou v následující tabulce:

Účast tříd na programech Vykroč Školní rok 2012/2013
1. díl programu 2. díl programu

ZŠ Sirotkova 0 4 třídy
ZŠ Jana Babáka 0 2 třídy
ZŠ nám. Svornosti 1 třída 1 třída
Cyrilometodějská církevní ZŠ 2 třídy 2 třídy
CELKEM 3 9

12
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Projekt ONE

Jedná se o sociálně-pedagogický projekt, zaměřený na dospívající mládež ve 
věku od 12 do 18 let. Jeho cílem je osobnostní rozvoj účastníků - předat zajímavé 
podněty k zamyšlení a užitečné znalosti do života jednoduchou a zábavnou formou. 
Projekt  vznikl  pod  záštitou  DIS  Fryšták  SKM  a  naše  středisko  je  jedním  ze  7 
salesiánských středisek dětí a mládeže v ČR, které jsou do něj zapojeny. 

Během školního  roku  2012/13  proběhlo  v  rámci  projektu  ONE  10  řízených 
dvouhodinových programů a jedna víkendová akce. Jednotlivé programy jsou vždy 
tématicky zaměřeny (např. Komunikace a spolupráce, Volný čas, Zaměstnání, Média 
aj.) Do projektu se zapojilo 24 klientů.

Radovánek
Hlídací koutek Radovánek vznikl před 3 lety na 

základě  nedostatku  volných  míst  v mateřských 
školách,  byl  to  program plánovaný  na 2  –  3  roky. 
Kapacita byla nastavena na počet 12-ti dětí, abychom 
mohli  poskytnout  dětem  dostatek  pozornosti, 
rodinnou  atmosféru  a  individuální  přístup  v  jejich 
prvních krůčcích na cestě k osamostatňování se. Děti 
jsme  vedli  k samostatnosti,  ale  i  k rozvoji  v oblasti  výtvarné,  pohybové,  hudební, 
komunikační a duchovní. 

Vzhledem  k tomu,  že  v průběhu 
prvních 2 let  provozu Radovánku 
Městská  část  Brno-Žabovřesky 
zareagovala  na  nedostatek 
volných míst,  byly otevřeny nové 
třídy   v stávajících  MŠ  a  vznikly 
nové  soukromé  MŠ  s celodenním 
provozem,  problém  s volnými 
místy  přestal  být  akutní  a 
naplněnost Radovánku klesla. 

Na  malý  počet  dětí  jsme 
zareagovali  jednak  omezením 
provozu,  ale  i  otevřením 
pondělního  kroužku  Radunka  pro 
rodiče s dětmi od 2 let, se stejnou 
skladbou  programu,  aby  si  děti 
mohly zvykat na školkový režim a 
po dovršení třetího roku se plynule 

zapojit do Radovánku či klasické MŠ. V pátek pak byl v Radovánku pouze 1 lektor a 
kapacita volných míst omezena na max. počet šesti dětí. 

Ani letos jsme v Radovánku nezaháleli a věnovali jsme se dětem naplno, prožili 
jsme  společně  mnoho  radostných  i  duchovních  impulzů,  oslavili  společně  důležitá 
období v roce, absolvovali několik výletů do okolí, ale nebáli jsme se ani vypravit za 
ledními medvědy do ZOO. Také jsme společně s dětmi přichystali besídku pro rodiče 
jako poděkování za jejich péči a důvěru, se kterou nám své děti svěřovali.

Po třech letech činnosti jsme se rozhodli, vzhledem k uplynutí plánované lhůty 
provozu, v červnu 2013 Radovánek uzavřít.

Průměrně navštívilo Radovánek 6,4 dětí denně. Za celý školní rok 2012/2013 to 
bylo dohromady 892 návštěv.
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Mediální výchova

Salesiánské  středisko  mládeže  Brno-Žabovřesky  je  centrem  mediální  výchovy pro 
českou  salesiánskou  provincii.  Naším  posláním  je  podporovat  a  motivovat  děti  a 
mládež ve stylu salesiánské pedagogiky k tomu, aby se z nich stávali kritičtí příjemci a 
odpovědní tvůrci na poli mediální komunikace. Naší činností chceme také přispívat k 
lepší orientaci vychovatelů v této oblasti.

V mediální výchově pracuje tříčlenný tým, který zaměřuje svou činnost na tyto 
oblasti:

• Programy pro školy – aktivity s mediální tématikou pro školní třídy
• Salesiánská střediska a díla – mediální vzdělávání v české salesiánské provincii
• Mediální škola – cyklus víkendových kurzů pro mladé lidi (15-20 let)
• Programy pro vychovatele – mediální vzdělávání rodičů, učitelů a vychovatelů

Akce ve školním roce 2012/2013:
• 2 víkendové kurzy Mediální školy (video, PR-reklama)
• 2 vzdělávací akce pro děti a mládež (manipulace v médiích, sociální sítě)
• 6 vzdělávacích akcí pro dospělé a vychovatele (reklama, PR, fotografie, využití 

krátkých filmů v pedagogické praxi, sociální sítě)
• letní mediální tábor

Mediální škola

„Mediální škola (MeŠ) – kurzy rozvoje mediální inteligence mladých“ 
je  česko-slovenský  projekt  určený  především  animátorům.  Je 
koncipován do dvouletého cyklu, který tvoří dohromady tři víkendy
v každém roce.

Cílem  kurzů  Mediální 
školy  je  zvyšovat 
mediální  gramotnost 
mládeže,  především 
těch,  kteří  pracují  s 
dalšími skupinami dětí a 
mládeže.  Dalším  cílem 
je  pěstovat  v  mladých 
lidech  pozitivní,  kritický 
a  poučený  vztah  bdělé 
otevřenosti k masovým, 
sociálním  a  zájmovým 
mediím  současné  doby. 
Během  školního  roku 
2012/2013  jsme 
uskutečnili  celkem  2 
kurzy.  První  z  nich  byl 
zaměřen na videotvorbu 
a druhý na žurnalistiku, 

PR a reklamu. Kurzy se uskutečnily ve stylu zážitkové pedagogiky: formou mediálních 
workshopů,  praktické  tvorby,  her,  tématických  přednášek  a  diskuzí.  Víkendové 
vzdělávací kurzy zajišťovali odborní  lektoři, kteří ve spolupráci s realizačním týmem 
pomáhali mladým lidem propojovat teorii s praxí.
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Lidé
Zaměstnanci 

Pravidelný  chod  střediska  mládeže  zajišťovalo  ve  školním roce  2012/2013  celkem 
19 až 20 zaměstnanců na PP, z toho 11 pedagogických a 8 nepedagogických.

Na dohody o pracích konaných mimo pracovní  poměr pracovalo pravidelně během 
školního roku celkem 40 zaměstnanců, z toho DPČ 5 a DPP 35. 
Na základě smlouvy mezi farností a střediskem pracovalo 6 lidí a to převážně v sekci 
Otevřený klub – Volná oratoř.
Ze zaměstnanců pracujících ve středisku byli 4 Salesiáni Dona Boska a 2 sestry FMA 
(salesiánky).

Typ smlouvy Pedagogický 
pracovník

Nepedagogický 
pracovník

Celkem 
zaměstnanců

PP 11 8 19

DPČ 2 3 5

DPP 6 29 35

Dohoda s farností 6

Celkem 65

Animátoři - dobrovolníci
Dobrovolníci zapojení v práci s mládeží jsou v naší činnosti nezbytnými partnery, kteří 
dávají  celé  činnosti  specifický  charakter  a  náboj.  V  našem prostředí  je  nazýváme 
animátory. Jejich zapojení ve školním roce 2012/2013 obsáhlo téměř všechny sféry 
činnosti střediska. 

Kde  všude  se  zapojili?  Pomáhali s  vedením  nejrůznějších  kroužků  zájmového 
vzdělávání,  vykonávali  osobní  asistenci,  vytvářeli  zázemí  a  činnost  Volné  oratoře, 
obsluhovali nealkoholický bar, vypomáhali s aktivitami klubu maminek, podíleli se na 
chodu  různých programů (Vykroč,  Izidor  –  Easy  Door),  byli zapojeni  ve  vedení  a 
organizaci prázdninových, víkendových nebo příležitostných akcí. Co lze z jejich práce 
evidovat, je zaznamenáno v tabulce.

Činnost dobrovolníku ve 
školním roce 

Počet 
dobrovolníků v 
dílčích aktivitách

Počet 
odpracovaných 
hodin 

Průměrný 
počet hodin na 
osobu

Aktivity a chod Volné oratoře 24 2068 86h

Kroužky zájmového vzdělávání 29 1114 38h

Pravidelné a příležitostné akce 25 680 27h

Prázdninové akce pro děti a 
mládež 

28 1568 56h

CELKEM 64* 5430 84h**
 * Jedná se o počet zapojených dobrovolníků jako fyzických osob a nikoli o součet údajů ve  
sloupci
** Jedná se o průměrný počet hodin přepočtených na jednoho dobrovolníka, nikoli o součet  
údajů ve sloupci

25



Jaké vzdělávání a akce byly pro ně realizovány? Realizované akce postihují jejich 
průběžné  vzdělávání,  umožňují  reflexi  jejich  práce  a  vyjadřují   vděk  za  ochotnou 
spolupráci. Jejich výčet obsahuje následující tabulka.

Akce pro 
dobrovolníky

Datum konání Typ akce  Účastní
ků

Úvodní školení 
animátorů a 
zaměstnanců

7.-8. 9. 2012 školící, vzdělávací, motivační, 
organizační

79

Náhradní školení 5. 10. 2012 školící, vzdělávací, organizační 25

Animátorské porady 
(6x)

vždy poslední 
čtvrtek v 

měsíci

organizační, stmelovací, supervizní 
setkávání

průměrn
ě 50

Výcvikový kurz pro 
animátory: Salesian 
Avengers

v rámci 
animátorských 

porad

průběžně-vzdělávací program pro 
animátory

průměrn
ě 50

Předvánoční setkání 
animátorů a 
zaměstnanců

20. 12. 2012 stmelovací 65

Animátorské rožnění 14. 6. 2013 stmelovací 60

Akreditovaný 
animátorský kurz 
Svařák (4x)

9.-11. 11. 
2012

7.-9. 12. 2012
22-24.2.2013
12-14.4.2013

průběžné vzdělávání pro skupinu 
dobrovolníků, akreditovaný školící 

program
– více viz programy/Svařák

9

Školení táborových 
vedoucích

v rámci kurzu 
Svařák

Akreditovaný  školící 6

Dobrovolnická činnost ve školním roce 2012/2013 probíhala v akreditovaném režimu 
MVČR. V roce 2012 získalo středisko akreditace MŠMT pro školení hlavních vedoucích 
dětských  táborů.  V  oblasti  firemního  dobrovolnictví  proběhly  dvě akce  s  firmou 
Provident Financial. V rámci dlouhodobé vize dobrovolnictví se podařily udělat důležité 
kroky v oblasti generanční výměny dobrovolníků a jejich systematické přípravy. 

Práce s dobrovolníky v našem zařízení je finančně podpořena Ministerstvem vnitra, odbor  
prevence kriminality

Praktikanti

Studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol pedagogického zaměření 
umožňuje  Salesiánské  středisko  mládeže  -  DDM  Brno-Žabovřesky  ověřit  si  své 
teoretické znalosti jako praktikanti. Každý ze studentů projde během praxe různými 
oblastmi činnosti střediska s ohledem na jejich studijní zaměření. 

Ve školním roce 2012/2013 absolvovalo v našem středisku praxi 18 studentů a 
studentek, kteří k nám přicházeli z různých školských zařízení (SŠ, VOŠ, VŠ).  Díky 
dlouhodobé spolupráci s VOŠ sociálně-právní v Brně přijely na pětitýdenní praxi opět 
2 studentky z Finska, jedna v zimním a jedna v letním semestru. Celkem studenti 
v našem středisku strávili přes 420 hodin.
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Přehled o hospodaření za rok 2012
Výkaz zisku a ztráty  pro nevýdělečné organizace ke dni 31.12.2012

Náklady (v celých tis. Kč)
Označ
ení

NÁKLADY Hlavní 
čin.

Hosp. 
čin.

Celk. 
čin. 

% z 
celku

A. I. Spotřebované nákupy celkem 1 316 75 1 391 14,32%
 1. Spotřeba materiálu 899 0
 2. Spotřeba energie 417 0
 4. Prodané zboží 0 75

A. II. Služby celkem 2 040 0 2 040 21,01%
 5. Opravy a udržování 1 339 0
 6. Cestovné 27 0
 7. Náklady na reprezentaci 60 0
 8. Ostatní služby 614 0

A. III. Osobní náklady celkem 6 223 16 6 239 64,25%
 9. Mzdové náklady 4 728 12
10. Zákonné sociální pojištění 1 461 4
12. Zákonné sociální náklady 14 0
13. Ostatní sociální náklady 20 0

A. IV. Daně a poplatky celkem 2 0 2 0,02%
14. Daň silniční 1 0
16. Ostatní daně a poplatky 1 0

A. V. Ostatní náklady celkem 38 0 38 0,39%
21. Kursové ztráty 1 0
24. Jiné ostatní náklady 37 0

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 0 1 0,01%
32.Poskytnuté členské 
příspěvky

1 0

Náklady celkem 9 620 91 9 711 100,00
%
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0,01%

14,32%

21,01%

0,02%

64,25%

0,39%

Podíl jednotlivých výdajů na celkových nákladech

Poskytnuté příspěvky celkem
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Daně a poplatky celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem



Výnosy (v celých tis. Kč)
Označ
ení

VÝNOSY Hlavní 
čin.

Hosp. 
čin.

Celk. 
čin. 

% z 
celku

B. I. Tržby za vlast. výk. a  zboží 
celk.

2 276 101 2 377 24,93%

 2. Tržby z prodeje služeb 2 276 0
 3. Tržby z prodeje zboží 0 101

B. IV. Ostatní výnosy celkem 182 0 182 1,91%
15. Úroky 2 0
17. Zúčtování fondů 179 0
18. Jiné ostatní výnosy 1 0

B. V. Tržby z prod.maj.,zúčt.rezerv 
a oprav.položek celkem

15 0 15 0,16%

20.Tržby z prod.cenn.pap.a 
podílů

15 0

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 917 0 917 9,62%
27. Přijaté příspěvky 917 0

B. VII. Provozní dotace celkem 6 042 0 6 042 63,38%
29. Provozní dotace 6 042 0
Výnosy celkem 9 432 101 9 533 100,00

%

C. Výsledek hospod. před 
zdaněním

-188 10 -178

D. Výsledek hospod. po 
zdanění

-188 10 -178
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24,93%

9,62%

0,16%
63,38%

1,91%

Podíl jednotlivých zdrojů příjmů na celkových výnosech

Tržby za vlastní  výkony a prodej 
zboží 
Přijaté příspěvky 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a oprav. položek  
Provozní dotace 
Ostatní výnosy 



Rozvaha pro nevýdelečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
(v celých tis. Kč)

Označe
ní

AKTIVA Začátek 
období

Konec 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0
B. Krátkodobý majetek celkem 1 964 1 563
B. I. Zásoby celkem 7 6
B. I. 1. Materiál na skladě 0 0

7. Zboží na skladě a v prodejnách 7 6
B II. Pohledávky celkem 44 87

4. Poskytnuté provozní zálohy 44 87
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 837 1 452
B. III. 1. Pokladna 101 123

3. Účty v bankách 1 722 1 329
6. Ostatní cenné papíry 14 0

B. IV. Jiná aktiva celkem 76 18
B. IV. 1. Náklady příštích období 35 18

2. Příjmy příštích období 41 0
Aktiva celkem (A. + B.) 1 964 1 563

Označe
ní

PASIVA Začátek 
období

Konec 
období

A. Vlastní zdroje celkem 785 413
A. I. Jmění celkem 440 591
A. I. 1. Vlastní jmění 440 425

2. Fondy 0 166
A. II. Výsledek hospodaření celkem 345 -178

1. Účet výsledku hospodaření 0 -178
2. Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení 376 0
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min. let -31 0

B. Cizí zdroje celkem 1 179 1 150
B. III. Krátkodobé závazky celkem 705 678
B. III. 1. Dodavatelé 9 4

3. Přijaté zálohy 48 1
5. Zaměstnanci 320 329
7. Závazky k instit. soc. zabezpeč. a veř. zdrav. 
poj.

163 153

8. Daň z příjmů 23 20
17. Jiné závazky 4 0
22. Dohadné účty pasivní 138 171

B. IV. Jiná pasiva celkem 474 472
B. IV. 1. Výdaje příštích období 0 3

2. Výnosy příštích období 474 469
Pasiva celkem (A. + B.) 1 964 1 563
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Spolupráce s veřejností a poděkování

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky spolupra-
cuje  s mnoha  institucemi,  rodiči  i  jednotlivci.  Jsme  si  stále  více  vědomi  nutnosti 
pracovat „v síti“.

Již náš zakladatel Don Bosco usiloval o zapojení co nejširšího okruhu lidí do práce 
pro chudou a ohroženou mládež. Chceme ve spolupráci pokračovat a do budoucna ji 
rozvíjet. 

Naše poděkování za finanční a morální podporu patří :

• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
• Ministerstvu vnitra
• Jihomoravskému kraji
• Statutárnímu městu Brnu
• Městské části Brno-Žabovřesky
• Salesiánské provincii Praha
• Římskokatolické farnosti Žabovřesky 
• Nadaci přátel Dona Bosca
• Nadaci pro radost
• Biskupství brněnskému
• všem ostatním dárcům, spolupracovníkům a sympatizantům

Za  spolupráci  děkujeme  také  ostatním  salesiánským  střediskům  mládeže, 
Salesiánskému hnutí mládeže, domům dětí a mládeže v Brně, základním a středním 
školám v našem okolí, pedagogickým školám, jejichž studenti u nás vykonávali praxe, 
národnímu dobrovolnickému centru Hestia, sdružení Spondea a Centru pro rodinu a 
sociální péči.

Obzvláště si vážíme dobrovolné práce animátorů a vedoucích kroužků.

Není v našich silách vyjmenovat všechny. Přesto si můžete být jisti naší vděčností 
a modlitbou za všechno, co pro mládež děláte! 

DĚKUJEME!
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