jak se k nám dostanete?

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
GPS +49° 12’ 58.77” N, +16° 34’ 44.25” E
Trolejbus č. 34, 36 zastávka Makovského náměstí
Tramvaj č. 3, 11 zastávka Mozolky
Autobus č. 44, 84, 67 zastávka Přívrat
______________________________________

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky

www.brno.sdb.cz
+420 541 213 110
stredisko@brno.sdb.cz

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2014
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
Brno-Žabovřesky, Foersterova 3088/2, 616 00 BrnoŽabovřesky
Typ školského zařízení Dům dětí a mládeže
Identifikační číslo 65348702
Rezortní identifikátor 600 030 229
Zapsáno v rejstříku školských právnických 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
evidovaná právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb.,
o církvích a náboženských společnostech
IČ: 00406929

Datum zřízení Salesiánského střediska mládeže 1. 9. 1995
Zapsání do rejstříku škol a školských zařízení 1. 9. 1998
Zapsání do rejstříku školských právnických osob 29. 6. 2006
Doplňková činnost

pronájem a půjčování movitých věcí
pronájem nebytových prostor
velkoobchod a maloobchod

Úvodní slovo

Údaje o organizaci
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Vážení přátelé,
jistě jste zažili situaci, ve které jste
naplno zakoušeli vědomí, že to, co
děláte je jedinečné, je naposled,
že žádná další možnost již nebude
dána. Scenérie už se nebude
opakovat. Opona se zavře, kulisy se
změní, aby mohlo být prostřeno pro
další dějství. Exkluzivní chvíle zvaná
Teď a Tady projde našim srdcem
jako okamžik někdy nepozorovaný,
jindy se stane prožitkem o který je
možné se opřít.
Mnoho takových chvil jsme i v uplynulém období roku 2014 zažili. Naše
středisko mládeže se vrchovatě naplnilo dětmi, skupinami mladých, kruhy
studentů, přáteli, rodiči obzvláště maminkami s jejich caparty. Prostě lidmi,
kteří vědomě vytvářeli přátelství, rozvíjeli dobré vztahy, dali důraz na
přítomný okamžik a člověka, kterého právě měli před sebou, za což patří
díky doslova na všechny strany.
V uplynulých měsících naše středisko slavilo a uspořádalo celou řadu akcí,
které nesly charakter oslavy. Připomínali jsme si 20 jubilejních let novodobého působení salesiánů v Žabovřeskách. Slavili jsme 200 let od narození
našeho zakladatele vynikajícího pedagoga Jana Boska. Muže natolik Božího,
že jeho myšlenky o výchově mladých o propojování domova, školy, farnosti
a hřiště vnímáme do dneška jako oblast s neprozkoumaným a velkým
potenciálem rozvoje.
Proběhlo 23 táborů a pobytových akcí, za něž patří poděkování jednotlivým
realizačním týmům.

Kontakt
telefon
e-mail
www
banka

541 213 110
stredisko@brno.sdb.cz
brno.sdb.cz
ČSOB 372 327 573 / 0300

Spolupráce s dobrovolníky se nastartovala skrze úvodní školení a protekla
do školního roku, kde zavlažila středisko jako pokojná vlna. Otevřely se 102
kroužky, ve kterých jsme zachovali vysokou kvalitu a finanční dostupnost.
Přehled z jednotlivých sekcí dostanete v následujících stránkách. Mně
dovolte říct jedno upřímné děkuji. Byl to dobrý Bohem požehnaný rok. Byla
to dobrá mnohaletá spolupráce. Co říci?
Velmi zlehka se opona zavírá, kulisy se proměňují, přichází další dějství.
Záleží jen na nás, čemu nebo komu v něm věnujeme svoji pozornost.
Ať se vám všem daří.
Mgr. Pavel Tichý
odcházející ředitel
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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.

Během roku 2014 bylo ve střediskovém
informačním systému Salesiániválí
(www.salesianivali.cz), který zároveň
slouží jako školní matrika, registrováno
v některé z nabízených aktivit celkem
2031 osob (unikátních uživatelů).

Poslání a cíle

Kdo jsme a o co usilujeme
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
pomáhá dětem a mládeži v rozvoji mezilidských vztahů a v osobním
růstu prostřednictvím otevřeného klubu, zájmově-vzdělávacích
kroužků, klubu maminek a dalších aktivit, které vycházejí z preventivního výchovného systému Dona Boska.

Naše cíle
1 / Pomocí individuálního přístupu
zájmu o každého pomáhat mladým objevovat jejich vlohy a dobré
předpoklady a dále je rozvíjet.
2 / Vytvářením rodinného prostředí podporovat zapojení mladých do
společnosti a předcházet sociálně-patologickým jevům.
3 / Aktivní přítomností mezi mladými vychovávat k základním lidským
a křesťanským hodnotám.
4 / Pomáhat mladým nacházet smysl jejich života.
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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

SVAŘáK – vzdělávací program pro animátory (dobrovolníky)
VYKROČ – program pro školy
ONE – sociálně-pedagogický projekt
Školení hlavních táborových vedoucích
Mediální výchova – vzdělávací programy v mediální oblasti

Kroužky zájmového vzdělávání

Aktivity střediska
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Velkým a živým tématem kroužků zejména ve školním roce 2014-2015
bylo slavené jubileum, které se živě promítlo do činnosti a motivace
dětí při pravidelné činnosti i v nástavbových aktivitách jubilejního
roku. Těmito nástavbami byly zejména dva úspěšné pedagogické
projekty – výtvarná soutěž Namaluj a Objevuj a hudební program
Hrajeme Donu Boskovi.
Nejsilnější zájmovou oblastí byla pohybová s dominujícími fotbalovými
kroužky. Věková návaznost v činnosti umožňuje systematicky doprovázet
děti od 5 let do dospělosti a vytvářet specifickou kulturu jednotlivých
oblastí zajištěnou např. společnými turnaji, organizací přátelských zápasů
a tématických pobytových akcí. Podobně se profiloval volejbal, hokejbal
a taneční aktivity. Velký zájem o stolní tenis vedl k rozšíření nabídky
o jeden kroužek.

Hudební oddělení a keramika jsou stabilními a kompaktními celky oslovujícími
rovněž všechny věkové kategorie. Dramatické aktivity přinesly plody v podobě
vzniku autorských her a muzikálů.
Mediální aktivity se usadily v nabídce
pravidelných kroužků i jako průřezová
témata ostatních činností a naplňují tak
všeobecnou potřebu výchovy
a vzdělávání v této oblasti.
Hitem se od září stal nový kroužek
Elektrotechnika, který vhodně doplnil
nabídku pravidelných kroužků a ukázal
možný směr pro rozvoj činnosti.

14

15

Přehled kroužků zájmového vzdělávání - údaje za II. pololetí školního roku
2013/2014 a I. pololetí školního roku 2014/2015
Kroužky zájmového
vzdělávání v roce 2014

2013/2014

2014/2015

údaje k 30.6.2014
Kroužky

Účastníci

údaje k 31.12.2014
Kroužky

Účastníci
Kytara

Vzdělávací
Angličtina

1

13

1

8

Broučci

1

8

1

15

13

13

11

12

Sólový zpěv

1

1

0

0

Součet

54

266

45

160

Dramatické

Italština

3

20

1

10

Němčina

0

0

1

6

Dramaťák - muzikálek

1

8

1

12

Součet

5

41

4

39

Happy Theatre

1

5

1

8

Godspell

1

13

0

0

Pohybové
Bodystyling

1

15

1

30

Dancemix

1

13

1

17

Fotbal

7

130

7

133

Godspell-kapela

1

5

0

0

Muzikál

0

0

1

11

Součet

4

31

3

31

Výtvarné

Futsal

1

14

1

11

Historický šerm

1

30

1

32

Keramika

15

159

15

152

Hokejbal

2

39

2

39

Keramika kreativ

1

11

1

7

Výtvarka

2

16

2

14

Hopsálci

1

14

1

17

Hung Gar Kung Fu

1

15

1

15

Výtvarná dílnička

1

10

1

8

Stolní tenis

1

14

2

24

Součet

19

196

19

181

Taneční workshop

1

20

2

25

Minivolejbal

1

20

1

16

Technické

Volejbal

3

35

3

39

Animovaný film

1

5

1

5

Součet

21

359

23

398

Hudební

Digitální fotografie

2

7

1

6

Elektrotechnika

0

0

1

10

Kuchtík

1

6

2

8

Cappella Polyph. Sales.

1

42

1

40

Modelář

1

4

1

4

Bicí

2

2

0

0

Reportéři

0

0

1

3

Flétna

10

12

1

1

Šachy

0

0

1

8

Komorní flétna

0

0

2

5

Videokroužek

1

4

0

0

Součet

6

26

8

44

Kroužky / Účastníci

109

919

102

853

Hrajeme si s muzikou

4

89

2

24

Hudební dílna

5

89

3

52

Klavír

18

18

25

26

Volná oratoř – otevřený klub
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Program volné oratoře je zaměřen především na nabídku aktivit 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 17:45, v pátek do 20:00)
hodin. Poplatek za aktivitu je symbolický, pouze 100,- Kč pro školní
rok (starší 18 let 200,-Kč).
Cílovou skupinou programu - klienty jsou děti a mladí lidé ve věku 6–26
let. Někteří z nich 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 a aktivit.
Klientům se věnují zaměstnanci střediska a animátoři (dobrovolníci).
Vytváří pro ně bezpečný prostor, ve kterém se mladí lidé mohou cítit přijati,
smysluplně zde prožívat 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.

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)

V průběhu kalendářního roku 2014 bylo v aktivitě Volná oratoř registrováno
k 30.6.2014 (školní rok 2013/2014) 274 klientů a k 31.12.2014 (školní rok
2014/2015) 167 klientů. Průměrná denní návštěvnost byla v jednotlivých
měsících rozdílná. Tradičně nejvyšší byla na jaře, kdy např. v dubnu dosáhla
až 47 osob/den.

Přehled návštěvnosti Volné oratoře v průběhu roku 2014:
Měsíc

Počet osob

Počet dní

Průměr osob/den

leden

616

22

28

únor

622

17

37

březen

1410

26

54

duben

1199

22

54

květen

1034

23

45

červen

911

23

40

červenec

chaloupky a příměstské tábory

srpen

chaloupky a příměstské tábory

září

723

25

29

říjen

1041

24

43

listopad

876

24

37

prosinec

543

17

32

Práce s dětmi a mladými lidmi ve volné oratoř vychází z preventivní pedagogiky Dona
Boska, zakladatele salesiánů. V rámci toho ve volné oratoři probíhaly s klienty aktivity
a rozhovory, kde se pracovníci střediska zaměřovali na osobní vztah s klientem. Osobní
vztah pomohl vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se klient cítil příjemně. Společně pak
mohli budovat vztah, který klientovi umožňuje dosahovat pozitivních změn v chování.

V rámci otevřeného klubu probíhaly v průběhu roku 2014 pro děti a mládež
i následující aktivity a akce například
Posilovna

Pro klienty byla k dispozici posilovna, kterou navštívilo za celý rok 2014 celkem 2020
klientů, ve věkovém rozmezí od 12 do 26 let. Měsíčně posilovnu využije v průměru
202 účastníků.

Sportovní aktivity

Na venkovních hřištích probíhaly sportovní zápasy ve fotbale a hokejbale, hrál se softbal
a nová hra kin-ball, kterou se společně učili zaměstnanci, animátoři i klienti.

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.

Projekt One

Volná oratoř se zapojila společně s dalšími salesiánskými středisky mládeže do projektu
One (více viz. Specializované programy)

Úterní pečení

V oratoři pravidelně jedenkrát za měsíc v úterý probíhalo pečení nebo chystání slaných
a sladkých pokrmů. Programu se mohli účastnit všichni uživatelé otevřeného klubu.

Adventní zamyšlení

Adventní zamyšlení probíhalo ve středisku každý všední den v době příprav na Vánoce.
Do oratoře za dětmi přicházela postava Dona Boska a pomocí příběhu připomínala
Vánoce. Jednoduchý a krátký program, který byl každý den v průměru 10 minut, tak pomohl k připomenutí základních lidských a křesťanských hodnot.
________________
Vybavení střediska pro provoz kroužků zájmového vzdělávání a volné oratoře bylo finančně
podpořeno Statutárním městem Brnem, firmou Dentosan s.r.o. a dalšími fyzickými i právnickými osobami.
Oprava venkovního sportovního zázemí byla uskutečněna za finanční podpory Nadace přátel
Dona Bosca, Salesiánské provincie Praha, Městské části Brno-Žabovřesky, Statutárního města
Brna a Jihomoravského kraje. Vybavení a programy Volné oratoře byly finančně podpořeny
Statutárním městem Brnem z městského programu prevence kriminality.
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Klub maminek
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Klub maminek v roce 2014 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. Kroužky jsou po
celý rok téměř plně obsazeny. Přesto nebývá problém přihlásit děti,
které již dosáhnou danou věkovou hranici, do další skupinky, protože
místa v kroužcích se uvolňují, když dítě odchází do mateřské školky
apod. Osvědčuje se systém bonusových zápisů, který zvýhodňuje ty,
kteří mají pravidelnou docházku do kroužků. Mohou se na další školní
rok přihlašovat a vybírat si kroužky již o prázdninách.
Klub maminek je samozřejmě nejen pro maminky, ale i pro tatínky
a prarodiče, čehož k naší radosti využívají. Daří se tak nenásilně
budovat, rozvíjet a posilovat rodinné i mezigenerační vztahy.
Aktivity klubu maminek
V roce 2014 se uskutečnilo několik již tradičních akcí klubu maminek, které
připomínají křesťanské svátky a střídání ročních období:
Tříkrálová koleda – divadlo, koledování v Žabovřeskách
Masopust – pohádka, soutěže, tanec v maskách
Vítání jara – výlet do lesa, písničky, pouštění balónků
Závěrečné dopoledne KM – soutěže pro děti, rozloučení před prázdninami
Letní tábory – pobytové akce pro rodiče s dětmi
Martinská slavnost – legenda o sv. Martinovi, příjezd Martina se středověkou
družinou, průvod s lucernami, rozdávání rohlíčků
Mikuláš – písničky, výroba dárku, setkání se sv. Mikulášem
Od září 2014 jsme se v kroužcích i na společných akcích zaměřili na oslavy
200. výročí narození Dona Boska a 20. výročí posvěcení kostela Panny Marie
Pomocnice. Zejména výtvarná soutěž byla výbornou příležitostí
k přiblížení života salesiánského zakladatele Dona Boska dětem i rodičům,
a to zejména formou příběhů či divadla.
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Přehled kroužků Klubu maminek
- údaje za školní rok 2013/2014 k 30.6.2014 a školní rok 2014/2015 k 31.12.2014
Typ aktivity

Název aktivity

Vzdělávací

Angličtina
Součet

Pohybové

Čiperčata

Kroužky

Účastníci

Kroužky

Účastníci

3

34

3

43

3

34

3

43

3

73

3

71

3

68

3

67

1

27

1

30

Slunečnice

1

11

1

9

Veverky

1

18

1

24

9

197

9

201

Zpívánky

Keramické Šikulky

4

40

4

45

4

40

4

45

2

22

2

23

Klubíčko

1

15

1

15

Radunka

1

11

1

9

Rozmarýnci

3

28

3

29

Šikulky

5

56

5

53

11

132

11

129

Součet
Celkem

údaje k 31.12.2014

Čiperky

Součet
Výtvarné

údaje k 30.6.2014

Mámo pojď si hrát

Součet
Hudební

2014/2015

2013/2014

Kroužky / Účastníci

Maminky (tatínkové)
Klub maminek

27

403

27

418

Kroužky

Účastníci

Kroužky

Účastníci

1

248

1

247

Příležitostné akce

20

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 v roce 2014
různé

Tříkrálová koleda s Klubem maminek
Tříkrálová koleda s Krtkem
Dětský maškarní karneval s Makovou panenkou
Oslava svátku Dona Boska
Veselé masopustní dopoledne Klubu maminek – Vodní hrátky
Vepřové hody
Vítání jara v Klubu maminek
Postní filmové duely ve volné oratoři
Pěší Křížová cesta
Slavnost letnic
Dětský den Cesta kolem světa
Závěrečná akademie
Čajovna
Závěrečné dopoledne Klubu maminek Pohádkový les
Závěrečný táborák
Akce na ukončení kroužků
Martinská slavnost
Sv. Mikuláš v Klubu maminek
Sv. Mikuláš pro rodiny s dětmi
Adventní čtení pod lampou
Předvánoční animátorské setkání Máme rádi salesiány
Živý Betlém 2014

hudební

Koncert duchovní hudby
Jarní hudební akademie
Hudební besídka
Free stage akce
Vánoční hudební besídka
Vánoční akademie
Jarní hudební soustředění

dramatické

Vystoupení divadelního loutkového kroužku Happy Theater
Vystoupení kroužku Dramaťáček v domově pokojného stáří
Gospel – premiéra muzikálu

_____________

Pravidelné aktivity Klubu
maminek v roce 2014 probíhaly
za finanční podpory z dotačních
programů Statutárního města
Brna.
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výtvarné

Velikonoční tvoření
Tvoření adventních věnců
Vánoční tvoření ve středisku mládeže

vzdělávací

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

sportovní

Fotbalový zápas o pohár Saloši vs. Sirotci
Sportovní Praha – přátelský turnaj ve fotbale a pingpongu
Fotbalový turnaj o pohár střediska – mladší
Fotbalový turnaj o pohár střediska – starší

Sportovní turnaje pořádané SaSM - dlouhodobé
Součástí aktivit střediska mládeže jsou i dlouhodobé sportovní turnaje, a to dva hokejbalové (Podzimní hokejbalová miniliga a 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.

POBYTOVé akce

22

Během 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 v roce 2014
Název

Počet
účastníků

Věk

Popis

Mediální škola únor

15

16-26

Víkendový kurz mediální školy

SVAŘáK V.3

13

16-26

Vzdělávací kurz pro animátory
–3. víkend V. běhu

Postní duchovní obnova

11

15-26

Víkendová duchovní obnova pro
mládež

Mediální škola duben

12

16-26

Víkendový kurz mediální školy

SVAŘáK V.4

13

16-26

Vzdělávací kurz pro animátory
– 4. víkend V.běhu

Kreativ přespání

6

11-17

Intenzivní tvorba a přespání kroužku
Keramika Kreativ ve středisku

ONE - víkendovka

3

14-18

Víkendovka pro účastníky programu
ONE

Sportovní Praha

16

9-14

Zápas brněnských střediskových
fotbalistů a stolních tenistů s pražským
střediskem

Název turnaje

Termín konání

Počet
účastníků

Popis

Podzimní hokejbalová
minliga - PHML

7.10.2014 – 23.11.2014

57

Podzimní hokejbalový turnaj
pro starší

Taneční workshop přes
noc

7

9-12

Tanec, zábavný program a přespání pro
účastníky kroužku Taneční workshop

Fofr Cup

1.4.2014 – 1.6.2014

76

Hokejbalový turnaj pro starší

Velká noc malých
sportovců

20

6-8

Hry, táborák, fotbal a přespání pro
kluky ze sportovních kroužků

Brněnská salesiánská
volejbalová liga - BSVL

11.4.2014 – 7.6.2014
20.9.2014

154
50

XIV. ročník volejbalové ligy
XV. Ročník volejbalové ligy

Mediální škola září

12

16-26

Víkendový kurz mediální školy

Bosco Ostrava Cup

9

10-15

Účast fotbalového kroužku starších na
salesiánském turnaji v malé kopané

Godspell v Praze

11

5-12

Uvedení muzikálu Godspell v salesiánském divadle v Praze-Kobylisích

SVAŘáK V.5

9

16-26

Vzdělávací kurz pro animátory
–5. víkend V. běhu

Soustředění kroužku
Dramaťák-Muzikálek

11

5-12

Víkendové soustředění dramatického
kroužku a příprava na vystoupení

Účast SaSM na turnajích a soutěžích jiných organizátorů
Kniha a já – výtvarná soutěž MŠMT (kroužky Výtvarka a Výtvarná dílnička)
O Včelínský taneční pohár – 3. ročník taneční soutěže (kroužek Dancemix)
Lamy, lamy, lamičky – výtvarná soutěž (kroužek Keramika – 1. místo)
Soutěž bojových umění Hung Gar Kung Fu (kroužek Hung Gar Kung Fu)
Sportovní den VKH (animátoři střediska mládeže)
Bosco Cup Ostrava – turnaj v malé kopané (fotbalový kroužek)

Mediální škola listopad

10

16-26

Víkendový kurz mediální školy

SVAŘáK V.6

11

16-26

Vzdělávací kurz pro animátory
–6. víkend V. běhu

Příležitostné akce a dlouhodobé sportovní turnaje jsou pořádány za finanční podpory
Statutárního města Brna a dalších fyzických i právnických osob.

Duchovní obnova pro
mladé

16

16-26

Víkendová duchovní obnova pro mladé

24

25

Letní pobytové akce - tábory
Naše tábory mají styl, který vychází ze salesiánské pedagogiky a tradice. Charakterizují je
zejména individuální přístup a snaha o vyvážený rozvoj osobnosti člověka.
V čase letních prázdnin nabídlo středisko mládeže zejména tři druhy pobytových akcí
(táborů), určených pro účastníky aktivit předcházejícího školního roku i pro děti, které
středisko nenavštěvují.

Chaloupky – charakteristická forma pobytových letních táborů pro děti a mládež vy-

Fotbalový tábor VI.

20

13-17

Kromě fotbalových tréninků na účastníky čeká
spousta her, koupání...

Sporťák 2014

20

10-13

Tábor se zaměřením na sportovní vyžití pro
všestranný rozvoj pohybových dovedností
a vytvořením dobré party.

Chaloupka pro mladší
ministranty

11

6 - 11

Společné výlety, hry a povídání směřující
k posílení kolektivu ministrantů.

Tábor Mediální školy

10

16-26

Tábor pro současné i bývalé účastníky Mediální
školy (MeŠ).

Název

Počet
účastníků

Věk

Popis

Ronja, dcera loupežníka příměstský keramický tábor

16

8-10

Pojdťe jako Ronja vyzkoušet svoji tvořivost
s hlínou i nehlínou, hravost a třeba i odvahu.

Hudební tábor

29

6-10

Rozvoj hudebních schopností dětí s doplněním
o výtvarnou a hudebně-pohybovou činnost.

SMRŠŤ – příměstský
pohybový tábor

14

8-10

Smršť pohybu, her a sportu s výletem
a přespáním.

Pipi dlouhá punčocha

24

7-12

Pohybově výtvarný příměstský tábor. Prožijeme
s Pipi spoustu dobrodružství a poznáme, že
přátelství dokáže i hory přenášet.

cházející ze salesiánské tradice. Základními rysy jsou nižší počet účastníků, osobní přístup
a nabídka (ne povinnost) duchovního programu

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

Akce pro rodiny s dětmi - několikadenní pobyty rodin s dětmi s částečně organizovaným
programem, pořádané převážně Klubem maminek

Letními pobytovými akcemi – tábory roku 2014 zahájilo středisko oslavy 200 let od
narození Dona Boska zakladatele Salesiánů. Účastníci příměstských táborů, chaloupek
i akcí pro rodiny se zapojili do výzvy Start200 a získávali 200 bodů, dřepů, obrázků,
… pro Dona Boska. Z táborů pak zasílali pohledy, většinou vlastní výroby, s tematikou
oslav.

Příměstské tábory

Chaloupky
Název

Počet
účastníků

Věk

Popis

Severská sekera

11

16-26

Smyslem našeho pobytu je pomoc místnímu
středisku mládeže se zásobováním dřeva na zimu.

Pán prstenů

13

9-14

Tábor je určen pro dobrodruhy a milovníky
turistiky. Můžete se těšit na dobrou partu, sport,
tvoření i duchovní program.

Název

Počet účastníků

Věk

Popis

Vůně Vysočiny

37

rodiny

Prázdninový pobyt pro rodiny
s dětmi z farnosti

Tábor KM – Radovánky
se včelími medvídky

52

rodiny

Tábor Klubu maminek pro rodiny
s dětmi

Tábor KM – Jalovec Včelí
medvídci 2014

59

rodiny

Tábor Klubu maminek pro rodiny
s dětmi

Tábor KM – Moravec Včelí
medvídci 2014

35

rodiny

Tábor Klubu maminek pro rodiny
s dětmi

Královna Ester

11

7-12

Přeneste se s námi více než dva tisíce let zpátky
do starověké Persie a zkuste odhalit jaké tajemství Ester ukrývá. Zážitkový tábor pro děvčata.

Crossroad – Kam se vydáš?

20

12-14

Zážitkový tábor, který má něco do sebe a kde
záleží na tvé volbě.

Velká cesta Malého prince

19

8-14

Pro holky, které chtějí prožít týden her, tvoření
a společných zážitků.

Taneční tábor

18

9-11

Místo, kde bude Vaše dítě proplouvat mezi
zpěvem, hrou na nástroje a tancem. Spousta her,
soutěží a zážitků.

SAS chaloupka

14

10-13

Ministrantská salesiánská stanová chaloupka
pro kluky, kteří by rádi obnovili stará přátelství,
poznali nové kamarády a také udělali něco zcela
speciálního pro sebe i pro dobro druhých.

Akce pro rodiny s dětmi

Specializované programy

26

27
SVAŘáK – vzdělávací program pro animátory
SVAŘáK (neboli Salesiánský Vzdělávací Animátorský Řádný Kurz)
je dvouletý kurz určený pro mladé animátory (dobrovolníky). Jeho
účastníky jsou kromě animátorů z brněnských salesiánských středisek
také dobrovolníci z dalších salesiánských míst, např. z Hroznové Lhoty
či Strážnice.
Kurz probíhá formou víkendových setkání (4 ve školním roce) zaměřených
na různá témata. Cílem je připravit animátory pro jejich práci v kroužcích,
v oratoři a na nejrůznějších příležitostných i pobytových akcích. Zároveň je
kladen důraz na podporu přátelských vztahů ve skupině, týmovou spolupráci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými místy.
V roce 2014 pokračoval V. běh tohoto kurzu, formou 4 víkendů, kterých se
účastnilo 6 účastníků z Brna-Žabovřesk, 3 z Brna-Líšně, 2 z Hroznové Lhoty
a 7 ze Strážnice.

Mezi tématy probíranými na během víkendů byly
základy pedagogiky
pedagogika volného času
speciální pedagogika
základy vývojové a sociální psychologie
příprava zájmového útvaru
právní a hygienické předpisy pro zájmové vzdělávání
a další témata potřebná k získání patřičné kvalifikace

Víkendy v této části kurzu byly realizovány ve spolupráci s Vyšší odbornou
školou sociálně pedagogickou a teologickou (JABOK) a jejich výstupem
bylo pro 16 úspěšných účastníků osvědčení o získání kvalifikace pedagoga
volného času, který vykonává dílčí pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání. Během zbývajících víkendů V. běhu v následujícím roce budou
mít účastníci možnost získat i osvědčení Hlavního vedoucího zotavovací
akce.
_____________
Kurz SVAŘáK je součástí programu rozvoje dobrovolnictví v SaSM
Brno‑Žabovřesky, který je akreditován a finančně podpořen Ministerstvem
vnitra ČR.

Vykroč – program pro školy
I v roce 2014 probíhal preventivní program, Vykroč, určený základním
a středním školám. Již 6. rokem se instruktoři věnují jednotlivým třídám,
ve snaze zlepšit komunikaci, spolupráci a vytváření dobrého třídního
kolektivu. Program je postaven na principu zážitkové pedagogy, kdy věříme,
že nejvíce zkušeností do života získáváme pomocí skutečného prožitku
a jeho následné reflexe.

Program Vykroč je rozdělen do 3 dílů:
První díl / Vykroč do střediska, je dvou a půl hodinový dynamický program, s cílem

pracovat na komunikaci a spolupráci ve třídě. Pro navázání nenuceného kontaktu s žáky,
proběhnou na úvod rozehřívací aktivity, při kterých se o sobě navzájem něco dozvíme
a také představíme dílo Salesiánského střediska. Zúčastněná třída je poté rozdělena do
3. skupin a jsou před ni postaveny náročné úkoly, které je třeba společně vyřešit.

Druhý díl / Vykroč s ostatními, se během 3,5 hodin zaobírá stejnou problematikou,
volně navazuje na první díl, tentokrát s náročnějším a tvořivějším úkolem. Je také proložen
dynamicko-zážitkovou formou vzdělávání.
Třetí díl / Vykroč k médiím, je orientován na mediální výchovu, konkrétně na reklamu,
internet a sociální sítě. Žáci se učí kriticky analyzovat sdělovací prostředky reklam,
přemýšlí o etiketě sociálních sítí a řeší nepříjemné nebo nebezpečné situace, do kterých
se v dnešní době mohou sami dostat. Jednotlivé aktivity využívají interaktivních
a mediálních pomůcek.
Zacílení jednotlivých programů Vykroč:
První a druhý díl / je zacílen k 6. a 7. třídám ZŠ, či ekvivalentním ročníkům gymnázií.
Třetí / mediální díl pak 8., 9. třídám ZŠ a odpovídajícím či starším ročníkům gymnázií.

Mediálním dílem reagujeme na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,
průřezové téma 6. 1 Osobnostní a sociální výchova a 6.6 Mediální výchova. V průběhu
příštího roku budeme pracovat na rozšíření mediálního dílu o téma nejrychleji rozrůstající
se sociální sítě, Vykroč Pan Facebook.
V roce 2014 se programu Vykroč zúčastnilo celkem 445 dětí.

Podrobnější informace o účasti na programech Vykroč jsou v následující tabulce:
škola

třída

1. díl

2. díl

1. 3. díl

programu

programu

programu

ZŠ Sirotkova

7. A, 7. B, 7. C, 7. D

4

4

0

ZŠ J. Babáka

7. A, 8. A, 8. B

2

2

2

ZŠ Nám. Svornosti

6. A, 6. B, 9. A

1

2

1

Cyrilometodějská církevní ZŠ

7. B

1

1

0

CMG a SOŠPg

kvarta

0

0

1

ZŠ Plovdivská

7.W, 8.W

1

0

1

9 tříd

9 tříd

CELKEM

23 tříd

5 tříd

28

29

Projekt ONE

Mediální výchova

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.

Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky je centrem mediální výchovy pro
českou salesiánskou provincii. Cílem je podporovat a motivovat děti a mládež ve stylu
salesiánské pedagogiky k tomu, aby se z nich stávali kritičtí příjemci a odpovědní tvůrci
v oblasti mediální komunikace a přispívat k lepší orientaci vychovatelů v této oblasti.
Na poli mediální výchovy pracuje tříčlenný tým, který byl do pololetí roku 2014 součástí
Salesiánského střediska mládeže Brno-Žabovřesky a od září 2014 ho zaštiťuje Salesiánská
provincie Praha.

Hlavním cílem všech uskutečněných projektů v celé republice byl všeobecný rozvoj
osobnosti a zlepšení uplatnění na trhu práce v budoucnosti. V žabovřeském středisku
bylo uspořádáno celkem 6 setkání a jeden víkendový pobyt. Programů se mohli klienti
účastnit opakovaně nebo pouze jednou. Vedoucí projektu ONE jim předložili jednoduchou
a zábavnou formou podněty k zamyšlení nad svým životem a nad vztahem k druhým.

Jednotlivá probíraná témata v roce 2014 byla:
Image a já
Soutěživost a motivace
Chceš dělo? - Sebeovládání a agrese
Přátelství a závislost
Sebepoznání
Zodpovědnost

Hodnocení projektu ONE bylo formou řízené diskuze v rámci posledního programu.
Z výsledků vyplynulo, že projekt ONE byl pro ně smysluplným a mladí lidé si odnesli
poznatky, které jsou důležité pro jejich rozvoj a budoucnost. Konkrétní výsledky projektu
v krátkém horizontu však ještě nelze plně zhodnotit. Viditelným výstupem byla
v žabovřeském středisku, po všech realizacích ONE, aktivita některých účastníků projektu,
kdy uspořádali pro starší návštěvníky otevřeného klubu diskusní program. Celkem
se žabovřeské části projektu ONE zúčastnilo 59 účastníků.
Výsledky z celého republikového projektu ONE jsou popsány v metodice, která byla
vydána v roce 2014.

Školení hlavních táborových vedoucích
Na základě akreditace MŠMT zajišťuje žabovřeské středisko mládeže kurz hlavních
vedoucích zotavovacích akcí. Uskutečňuje se v rámci V. běhu vzdělávacího animátorského
programu SVAŘáK a je primárně určen pro účastníky tohoto programu. V roce 2014
probíhaly během jednotlivých svařákovských víkendů první přednášky a v 1. pololetí
následujícího roku budou mít animátoři možnost získat osvědčení Hlavního vedoucího
zotavovací akce.

Činnost mediálního týmu se zaměřuje 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
Internetová pastorace / rozvíjení pozitivních hodnot v kyberprostoru, zvláště na sociálních sítích

V roce 2014 se nám podařilo uskutečnit

4 víkendové kurzy Mediální školy (jeden vzdělávací a dva produkční)
letní mediální tábor pro absolventy Mediální školy
1 formační školení diecézních animátorů na téma „Já a média“
3 mediální kurzy SMEČ pro salesiánské komunity
internetovou soutěž „START 200“
1 třídenní kurz s mediální tématikou v rámci Orientačních dnů DIS Fryšták
1 víkendový kurz s mediální tématikou pro mládež z Českých Budějovic na Ktiši

Mediální škola
Mediální škola (MeŠ) je kurz pro mladé lidi (16-22 let), kteří chtějí žít ve světě médií jako
odpovědní příjemci a aktivní tvůrci, chápat logiku nových forem komunikace a využívat
sdělovacích prostředků ve svém životě a v práci s druhými a pro druhé.
Skládá se ze čtyř víkendových setkání se zážitkově vzdělávacím programem v mediální
oblasti. V roce 2014 byl ukončen vzdělávací kurz 2013-2014, kterého se účastnilo 15
mladých lidí. Tématy tohoto školení byla videotvorba, žurnalistika a PR.
V říjnu 2014 byl zahájen produkční ročník MeŠ, který byl zaměřen na praxi v oblasti
mediální produkce. Tento ročník měl celkem 12 účastníků, kteří pracovali na výrobě plakátů
a propagačních předmětů, natáčení videoklipu, fotodokumentaci a tvorbě animovaného
filmu.

Lidé
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Zaměstnanci

Kolik se jich zapojilo? V roce 2014 se do dobrovolné činnosti zapojilo celkem 85 osob.

V kalendářním roce 2014 zajišťovalo pravidelný chod střediska mládeže
17 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho 8 pedagogických a 9 nepedagogických. Na mateřské či rodičovské dovolené bylo 6 zaměstnankyň.
Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr působilo v průběhu
kalendářního roku 2014 celkem 66 osob, z toho DPČ 15 a DPP 57.
Ze zaměstnanců pracujících ve středisku mládeže byli 4 Salesiáni Dona
Boska a 3 sestry FMA (salesiánky).
Typ smlouvy

Celkem zaměstnanců

PP

17

DPČ

15

DPP

57

PPM, RD

6

Celkem

95

Dobrovolnická činnost v roce 2014 probíhala v akreditovaném režimu MVČR. V tomto
režimu bylo vedeno 39 dobrovolníků. V jiném režimu byla vedena skupina čítající 46
dobrovolníků, jenž se zapojují nepravidelně.

Dobrovolníci jsou pro salesiánské středisko velkou oporou, bez které by služby v současném
rozsahu a kvalitě nemohly být uživatelům poskytovány. Soustavná práce s dobrovolníky
na pravidelných (1x za měsíc) animátorských poradách je jedním ze způsobů, jak o tuto
oporu pečovat a zkvalitňovat ji. Porady jsou vždy tématicky propojeny a jejich cílem je
nejen dobrovolníky průběžně vzdělávat (pedagogika, salesiánský výchovný styl, preventivní systém aj.), ale zprostředkovat jim i reflexi jejich práce a vyjádřit za ni vděk.
V roce 2014 pokračoval 5. ročník dvouletého vzdělávacího kurzu SVAŘáK, který naše
středisko spoluorganizuje a kterého se účastní i dobrovolníci z dalších salesiánských
středisek a spřátelených organizací. Kurz tak umožňuje nejen zisk pedagogického minima
a osvědčení hlavního táborového vedoucího, ale umožňuje i širokou výměnu zkušeností
a navázání kontaktů pro budoucí spolupráci.
Mimo pravidelnou práci se současnými dobrovolníky je ve středisku v rámci dlouhodobé
vize kladen důraz i na neformální přípravu budoucích dobrovolníků, kteří postupem času
vycházejí z řad klientů střediska.
_____________

Animátoři - dobrovolníci
Dobrovolníci, kteří jsou v salesiánském prostředí
nazýváni animátory, jsou důležitou či přímo nezbytnou součástí naší práce
s mládeží. Právě jejich zapojení do téměř všech aktivit střediska dává celé
činnosti specifický charakter a náboj.

Kde všude se zapojili? Pomáhali s vedením nejrůznějších kroužků

zájmového vzdělávání, vytvářeli zázemí a činnost Volné oratoře (obsluha
nealkoholického baru, iniciace a organizace her či jiných spontánních aktivit
aj.), vypomáhali s aktivitami klubu maminek, podíleli se na chodu různých
pravidelných programů (např. Krtek, Vykroč), byli zapojeni v organizaci
mnoha příležitostných akcí (Velikonoční tvoření, Den dětí, Mikuláš aj.)
i prázdninových táborů a dalších pobytových akcí.

O zapojení všech dobrovolníků rámcově vypovídá následující tabulka
Činnost dobrovolníků
v roce 2014

hodin
akreditovaných
dobrovolníků

hodin
ostatních
dobrovolníků

Celkem hodin
odpracovaných
dobrovolníky

Volná oratoř

1707

73

1780

Kroužky zájmového vzdělávání

751

83

834

Klub Maminek

0

28

28

Příležitostné akce

468

392

860

Tábory a pobytové akce

1320

1590

2910

CELKEM

4246

2166

6412

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

Praktikanti
Salesiánské středisko nabízí průběžné i souvislé praxe studentům SŠ, VOŠ a VŠ. Praxe jsou
určeny především pro studenty pedagogických a sociálních oborů. Rozvrhy praxe
a jejich náplně jsou vždy stanovovány individuálně, podle možností a zkušeností studentů,
požadavků školy a střediska.
V průběhu roku 2014 absolvovalo ve středisku praxi 18 studentů a studentek. Díky
dlouhodobé spolupráci s VOŠ sociálně-právní v Brně opět přišly na praxi do střediska
studentky z Finska.
Studenti působili ve středisku celkem více jak 700 hodin a aktivně se zapojili do všech
aktivit, které středisko nabízí klientům.

Přehled o hospodaření za rok 2014
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Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
ke dni 31.12.2014

Podíl jednotlivých výdajů na celkových nákladech

0,71%
17,04%

Náklady
(v Kč)
Označení

NÁKLADY

Hlavní čin.

Hosp.
čin.

Celk. čin.

%z
celku

A. I.

Spotřebované nákupy
celkem

1 528 279

106 531

1 634 810

17,04%

1. Spotřeba materiálu

1 227 409

837

2. Spotřeba energie

300 870

30 855

4. Prodané zboží

0

74 839

Služby celkem

1 266 361

0

1 266 361

13,20%

5. Opravy a udržování

390 527

0

6. Cestovné

30 419

0

7. Náklady na reprezentaci

64 183

0
0
6 605 539

68,85%

A. II.

A. III.

A. IV.

A. V.

A. VI.

A. VII.

8. Ostatní služby

781 232

Osobní náklady celkem

6 589 459

16 080

9. Mzdové náklady

5 019 977

12 000

10. Zákonné sociální
pojištění

1 526 846

4 080

12. Zákonné sociální
náklady

19 012

0

13. Ostatní sociální
náklady

23 624

0

Daně a poplatky celkem

295

0

16. Ostatní daně a
poplatky

295

0

Ostatní náklady celkem

67 989

24. Jiné ostatní náklady

67 989

Odpisy, prod. maj.,
rezervy celkem

18 000

0

13,20%

68,85%

Výnosy (v Kč)
Označení

VÝNOSY

Hlavní čin.

Hosp. čin.

Celk. čin.

% z celku

B. I.

Tržby za vlast. výk. a zboží celk.

2 105 036

207 321

2 312 357

22,54%

2. Tržby z prodeje služeb

2 105 036

105 897

3. Tržby z prodeje zboží

0

101 424

Ostatní výnosy celkem

221 309

0

221 309

2,16%

15. Úroky

1 407

0

16. Kurzové zisky

305

0

17. Zúčtování fondů

202 920

0

18. Jiné ostatní výnosy

16 677

0

Přijaté příspěvky celkem

252 041

0

252 041

2,46%

27. Přijaté příspěvky

252 041

0

Provozní dotace celkem

7 472 000

0

7 472 000

72,84%

29. Provozní dotace

7 472 000

0
100,00%

B. IV.
295

67 989

0,00%

0,71%
B. VI.

0

25. Odpisy dlouh.nehm. a
hmot.majetku

18 000

0

Poskytnuté příspěvky
celkem

500

0

32.Poskytnuté členské
příspěvky

500

0

Náklady celkem

9 470 883

122 611

18 000

0,19%
B. VII.

500

0,01%
C.

9 593 494

100,00%

Poskytnuté příspěvky celkem
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Daně a poplatky celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prod. maj., rezervy celkem

0,19%
0,01%

D.

Výnosy celkem

10 050 386

207 321

10 257 707

Výsledek hospod. před zdaněním

579 503

84 710

664 213

34. Daň z příjmů

55 810

Výsledek hospod. po zdanění

523 693

55 810
84 710

608 403

34

35

Podíl jednotlivých zdrojů přijmů na celkových výnosech

2,16%

2,46%

Ostatní výnosy celkem
Tržby za vlast. výk. a zboží celk.
Provozní dotace celkem
Přijaté příspěvky celkem

22,54%

72,84%

3. Účty v bankách

1 675 122

1 795 264

B. IV.

Jiná aktiva celkem

59 115

60 989

B. IV.

1. Náklady příštích období

59 115

52 889

2. Příjmy příštích období

0

8 100

Aktiva celkem (A. + B.)

2 076 887

2 441 722

Označení

PASIVA

Začátek období

Konec období

A.

Vlastní zdroje celkem

612 862

1 018 345

A. I.

Jmění celkem

545 197

545 197

A. I.

1. Vlastní jmění

424 807

424 807

2. Fondy

120 390

120 390

Výsledek hospodaření celkem

67 665

473 148

1. Účet výsledku hospodaření

0

608 403

2. Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení

200 237

0

3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min. let

-132 572

-135 255

B.

Cizí zdroje celkem

1 464 025

1 423 377

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

900 808

829 902

B. III.

A. II.

Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu
ke dni 31.12.2014 (v Kč)
Označení

AKTIVA

Začátek období

Konec období

1. Dodavatelé

155 029

27 619

A.

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

3. Přijaté zálohy

500

500

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

18 000

5. Zaměstnanci

369 411

357 356

2. Software

0

18 000

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

177 967

170 337

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

-18 000

8. Daň z příjmů

0

55 810

2. Oprávky k softwaru

0

-18 000

9. Ostatní přímé daně

27 502

26 857

B.

Krátkodobý majetek celkem

2 076 887

2 441 722

22. Dohadné účty pasivní

170 399

191 423

B. I.

Zásoby celkem

19 772

10 692

B. IV.

Jiná pasiva celkem

563 217

593 475

B. I.

7. Zboží na skladě a v prodejnách

19 772

10 692

B. IV.

1. Výdaje příštích období

0

0

B II.

Pohledávky celkem

106 610

122 985

2. Výnosy příštích období

563 217

593 475

1. Odběratelé

5 680

3 720

Pasiva celkem (A. + B.)

2 076 887

2 441 722

4. Poskytnuté provozní zálohy

100 930

103 355

6. Pohledávky za zaměstnanci

0

2 000

17. Jiné pohledávky

0

10 000

18. Dohadné účty aktivní

0

3 910

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1 891 390

2 247 056

B. III.

1. Pokladna

216 268

451 792

A. IV.

Spolupráce s veřejností a poděkování
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Chceme poděkovat všem jednotlivcům, institucím, organizacím,
dárcům a sympatizantům, kteří v průběhu roku podpořili naši činnost
a aktivity. Salesiánské středisko mládeže by bez finanční, materiální
i duchovní podpory nemohlo poskytovat kvalitní zázemí pro děti
a mladé lidi.
Naše poděkování za finanční, materiální a duchovní podporu patří
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy / Ministerstvu vnitra /
Jihomoravskému kraji / Statutárnímu městu Brnu / Městské části BrnoŽabovřesky / Salesiánské provincii Praha / Římskokatolické farnosti BrnoŽabovřesky / Nadaci přátel Dona Bosca / Nadaci pro radost / Biskupství
brněnskému / Všem ostatním firemním a individuálním dárcům
Za spolupráci děkujeme také ostatním salesiánským střediskům mládeže,
Salesiánskému hnutí mládeže, domům dětí a mládeže v Brně, základním
a středním školám v našem okolí, středním a vysokým školám se zaměřením
na humanitní, pedagogické 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!
Děkujeme, že nás podporujete!

