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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 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 (vznik živnostenského oprávnění 1.9.2008)

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

Váženi přátele salesiánského díla v Žabovřeskách,  
předkládáme touto výroční  zprávou do zorného pole Vaší  pozornosti  ucelený 

přehled o činnosti a aktivitách našeho střediska mládeže za rok 2013. Mohu s určitou 
hrdostí  napsat,  že to byl rok naplněný dobrými věcmi až po okraj. Jsme si  dobře 
vědomi toho, že oslovujeme věkově širokou škálu klientů a naše nabídka pro malé i 
velké zahrnuje oblasti výchovné i vzdělávací. 
Cíleně jsme se zaměřili na tři akcenty naší práce a vynaložili úsilí,  které by učinilo 
rozpoznatelným

- že nám jde o to, dělat věci společně,
- že hledáme procesy, které podporují růst,
– že jsme přesvědčeni o duchovním rozměru každého člověka a Bůh je pro nás 

důležitý.
To všechno se v našem díle shromažďovalo jako voda v brněnské přehradě. 

A když už jsme u té vody, dovolte mi říct drobný příběh, takzvanou "storku", jak to 
rádi  označují  naši  mladí.  Ve  chvíli,  kdy  píši  tyto  řádky,  je  venku  vedro  vskutku 
neuvěřitelné, meteorologické stanice hlásí rekordy, stín je žádanou komoditou, vzduch 
se nehýbe. Co vám budu povídat, v těchto chvílích se potíte už jen tím, že dýcháte. Za 
okny je však slyšet výskot dětí. Vytáhly si totiž skluzavku a jezdí po ní namydlené a 
postříkané vodou, ani trochu nevadí,  že plachta končí  v trávě, a ony samy někdy 
povstávají mírně ušpiněné. Smějí se a jsou šťastné. 

Dívám se na ně z okna, když vtom za nimi přichází jedna máma a malý chlapec 
se k ní šibalsky otáčí. Pusu od ucha k uchu, ruce krásně od bahna. "Ahoj mami, mám 
Tě  rád.  A  mohu  Tě  obejmout?"  dodává.  Otázka,  která  měla  u  maminky  nastolit 
dilema.  Bílé  tričko  se  sukní  však v  jejím případě hrají  vskutku nepodstatnou roli. 
Máma i syn si vběhnou do náruče. 

"Pěkné", říkám si. "Co se to vlastně odehrálo před mým zrakem?" ptám se. 
Jaká je naše role? 

Bleskne mi hlavou, že jsme přispěli. Že jsme každý na svém místě aspoň trochu 
podpořili to dobré, co kolem nás i v lidech kolem nás je. Chvála každému takovému 
počinu. Přeji vám příjemné čtení, plné podobných objevů.

Mgr. Pavel Tichý, ředitel
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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.

Během  roku  2013  bylo  ve  střediskovém  informačním  systému  Salesiániválí 
(www.salesianivali.cz),  který  zároveň  slouží  jako  školní  matrika,  registrováno 
v některé z nabízených aktivit celkem 1956 osob (unikátních uživatelů).

Poslání a cíle

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 Boska1.

Naše cíle:

1. Pomocí individuálního přístupu a 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.

1  Preventivní výchovný systém Dona Boska (preventivní systém) je pedagogický model založený na principech 
rozumu, laskavosti a náboženství. Vychází z předpokladu, že v každém mladém člověku je kousek dobra, který je 
možné rozvíjet. Díky aktivní přítomnosti (asistenci) vychovatelů vyrůstají mladí lidé v rodinném prostředí plném 
důvěry a porozumění, které je motivuje k dobrému životu.

6

http://www.salesianivali.cz/


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
• Mediální výchova – vzdělávací programy v mediální oblasti
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Kroužky zájmového vzdělávání
„Pomáháme mladým růst“ je slogan, který nejen podtrhuje společnou myšlenku, 

ale současně charakterizuje nabídku a styl našich aktivit a kroužků. Z té si i v roce 
2013  vybíraly předškolní  a školní  děti  i  studenti  a  dospělí.  Nabídka  pokrývala 
nejrůznější oblasti, ve kterých jsme byli schopni klienty odborně i lidsky doprovázet od 
předškolního věku do dospělosti. Mezi tyto oblasti patří:

• hudební kroužky s individuální i skupinovou výukou,    
• pohybové kroužky fotbalu, hokejbalu a volejbalu,
• kreativní kroužky, zejména keramika denně žhavící pece s výrobky klientů všech 
věkových kategorií.

Vedle  dalších  stabilně  nabízených  kroužků  (jazykových,  dramatických, 
výtvarných a dalších) si svébytné postavení získaly a získávají  mediálně-kreativní 
kroužky, které umně odpovídají na aktuální veřejnou potřebu mediální gramotnosti. 
Pohybové kroužky se rozšířily o nabídku tanečních kroužků a místo si zde upevnily 
stolní tenis, úpolové kroužky šermířů a činorodé kung-fu. Ve světě kroužků vyniklo 
pozoruhodné  dramaticko-hudební  uskupení  studentů  „Godspell“  zabývající  se 
experimentální dramatickou tvorbou. 

Přehled kroužků zájmového vzdělávání - údaje za II. pololetí šk.roku 2012/2013 
a I. pololetí šk.roku 2013/2014:

Zájmový kroužek
Počet 

kroužků
Počet 

účastníků 
Počet 

kroužků
Počet 

účastníků 

šk.r.2012/2013 šk.r.2013/2014
Hudební

Blues 1 3 0 0

Cappella Polyphonica 
Salesiana

1 45 1 42

Flétna 10 10 10 12

Klavír 18 16 16 16

Kytara 14 14 13 13

Sólový zpěv 0 0 1 1

Orffestrion 2 14 0 0

Hrajeme si s muzikou 0 0 8 86

Hudební dílna 0 0 10 91

součet 46 102 59 261
Pohybové

Cvičení pro radost 1 16 0 0

Bodystyling 0 0 1 20

Dancemix 0 0 1 13

Fotbal 7 135 7 122

Futsal 1 10 0 0

Historický šerm 1 26 1 24

Hokejbal 2 38 2 35

Hopsálci 1 19 1 8

Hung Gar Kung Fu 1 20 1 14
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Minivolejbal 1 21 1 21

Stolní tenis 1 11 1 13

Stolní tenis závodní 2 15 0 0

Taneční workshop 0 0 1 15

Volejbal 2 26 3 28

součet 20 337 20 313
Kreativní - Dramatické

Dramaťáček - Dramaťák 1 9 1 8

Godspell 0 0 1 9

Happy Theatre 1 4 1 4

součet 2 13 3 21
 Kreativní - Technické

Animovaný film 1 6 1 6

Digitální fotografie 2 8 2 7

Šachy 1 8 0 0

Videokroužek 1 4 1 3

Železniční modelářství 1 5 0 0

Modelář 0 0 1 4

součet 6 31 5 20
Kreativní - Výtvarné

Barvínek 1 4 0 0

Keramika 16 182 16 155

Keramika pro MŠ 6 70 0 0

Kuchtík 1 5 1 6

Výtvarka 2 16 2 14

Výtvarná dílnička 0 0 1 9

součet 26 277 20 184
Vzdělávací

Angličtina 3 20 1 13

Broučci 1 3 1 7

Italština 2 17 3 22

Logopedický kroužek 1 1 0 0

Ruština 1 5 0 0

součet 8 46 5 42

Kroužky Lidé v 
kroužcích

Kroužky Lidé v 
kroužcích

Celkem 108 806 112 841

Individuální přístup, snaha o vyvážený rozvoj osobnosti člověka a preventivní 
systém Dona Boska charakterizují styl, kterým v kroužcích pracujeme. Uplynulý rok 
provázela zvýšená snaha o čitelný duchovní program. Neskrýváme křesťanské kořeny 
a snažíme se o citlivou a vědomou práci ve spirituální oblasti rozvoje dětí 
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Volná oratoř – otevřený klub
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. 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 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 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. 

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 roce 2013 bylo v aktivitě Volná oratoř registrováno 260 klientů. Průměrná 
denní  návštěvnost  byla  tradičně  nejvyšší  v  jarních  měsících,  kdy  např.  v  dubnu 
dosáhla až 47 osob/den.

Přehled návštěvnosti Volné oratoře v průběhu roku 2013:

Měsíc Počet osob Počet dní Průměr 
osob/den

leden 454 26 17,46

únor 448 16 28

březen 856 23 37,22

duben 1220 26 46,92

květen 1014 25 40,56

červen 652 20 32,6

červenec chaloupky a příměstské tábory

srpen chaloupky a příměstské tábory

září 779 25 31,16

říjen 829 23 36

listopad 800 25 32

prosinec 437 17 25,7
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V druhém pololetí roku 2013 se vedoucí otevřeného klubu pokusili více 
vyprofilovat zaměření jednotlivých dnů. Vycházeli přitom z osoby koordinátora 
dne,  animátorů a  především skupiny klientů,  která během konkrétního dne 
volnou oratoř  navštěvuje.  A tak  se  k oblíbenému čtvrtečnímu Krtku  přidaly 
tvořivé úterky a fotbalové pátky. 

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.

Vybavení  střediska  pro  provoz  kroužků  zájmového  vzdělávání  a  volné  oratoře  bylo  
finančně  podpořeno  Statutátním  městem  Brnem,  firmou  Dentosan  s.r.o.  a  dalšími  
fyzickými i právnickými osobami.

Oprava  venkovního  sportovního  zázemí  byla  finančně  provedena  za  finanční  podpory  
Nadací  Dona  Bosca,  Salesiánskou  provincií  Praha,  Městskou  částí  Brno-Žabovřesky,  
Statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.
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Klub maminek
Klub maminek (KM) v roce 2013 nabízel svou klasickou širokou paletu kroužků 

pro  děti  předškolního  věku  v  doprovodu  rodičů.  Po  letních  prázdninách  se  navíc 
nabídka zahrnující  pohybové, výtvarné, kombinované a jazykové aktivity rozšířila o 
další  skupinu keramických Šikulek,  Radunky a  dopoledních  Rozmarýnků.  Radunka, 
podobně jako Klubíčko, je kroužek programově zaměřený na přípravu dětí na nástup 
do mateřské školy.

V průběhu roku se uskutečnilo několik akcí klubu maminek, které již tradičně 
připomínají křesťanské svátky a koloběh roku. Na Tříkrálové koledě, kterou provázeli 
tři  králové  -  tatínci  z  KM,  jsme  navštívili  a  potěšili  koledami  radnici,  knihovnu  a 
městskou policii  v Žabovřeskách. Vítání jara bylo v tomto roce poněkud chladné a 
zúčastnili se jej jen ti nejstatečnější. Zato na Letniční slavnosti bylo skutečně letně a 
vyvrcholením odpoledne plného zpěvu a her bylo vypuštění živých holubic. 

Po hojně navštěvovaném Závěrečném dopoledni Klubu maminek jsme se rozjeli 
na letní pobytové akce pro rodiče s dětmi. Tentokrát jme mohli uspokojit mnohem více 
zájemců, protože jsme nabídku rozšířili o tábor Radovanovy radovánky na Kaprálově 
mlýně. Tématem táborů Moravec a Jalovec byl Kocour Modroočko a všichni na léto 
ještě teď s úsměvem vzpomínáme.

V roce 2013 se opět konala Martinská slavnost v areálu střediska a pro velký 
úspěch se  zde  již  zřejmě stane tradicí.  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 
měly děti možnost setkat se sv. Mikulášem a jeho anděly v našem kostele zasvěceném 
Panně Marii Pomocnici křesťanů.

Díky  kreativnímu  zapojení  vedoucí  Klubu  maminek  do  projektu  společnosti 
Interbubak se podařilo získat nádherné a plně vybavené loutkové divadlo, které slouží 
k potěše i poučení účastníků kroužků Klubu maminek.
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Přehled kroužků Klubu maminek -  údaje  za  II.  pololetí  šk.  roku 2012/2013 a 
I. pololetí šk. roku 2013/2014:

Zájmový kroužek
Počet 

kroužků
Počet 

účastníků 
Počet 

kroužků
Počet 

účastníků 

šk.r.2012/2013 šk.r.2013/2014
Vzdělávací

Angličtina 3 37 3 38

součet 3 37 3 38
Výtvarné

Klubíčko 1 15 1 15

Keramické Šikulky 1 14 2 24

Radunka 1 10 1 11

Rozmarýnci 1 14 3 26

Šikulky 6 75 5 59

součet 10 128 12 135
Pohybové

Čiperky, Čiperčata 6 136 6 131

Veverky 1 21 1 15

Mámo pojď si hrát 1 39 1 30

Slunečnice 1 38 1 12

součet 9 234 9 188
Hudební

Hudební dílna 2 22 0 0

Zpívánky 8 98 4 48

součet 10 120 4 48

Kroužky Lidé v 
kroužcích

Kroužky Lidé v 
kroužcích

Celkem 32 519 28 409

Klub maminek navštěvují stále častěji se svými dětmi také tatínci a prarodiče. 
V kroužcích i na společných akcích oceňují naši klienti vstřícnou, laskavou a rodinnou 
atmosféru v duchu salesiánské spirituality, nápaditost a bohatou nabídku aktivit pro ty 
nejmenší. 

Pravidelné aktivity Klubu maminek v roce 2013 probíhaly za finanční podpory z dotačních  
programů MČ Brno-Žabovřesky, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
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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 v roce 2013:
různé: 

• Tříkrálová koleda s Klubem maminek
• Tříkrálová koleda s Krtkem
• Dětský maškarní karneval Piráti
• Oslava svátku Dona Boska
• Veselé masopustní dopoledne Klubu maminek
• Don Bosko u nás
• Vítání jara s Křemílkem a Vochomůrkou
• Postní filmové duely
• Velkopáteční křížovka
• Chyť mě – soutěž pro děti a animátory
• Slavnost letnic
• Dětský den na téma Večrníček
• Závěrečné dopoledne Klubu maminek
• Závěrečná akademie
• Závěrečný táborák
• Drakiáda
• Slavnost sv. Martina
• Sv. Mikuláš v Klubu maminek
• Sv. Mikuláš pro rodiny s dětmi
• Adventní čtení pod lampou
• Předvánoční animátorské setkání
• Živý Betlém 2013

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

dramatické:
• Vystoupení divadelního loutkového kroužku Happy Theater
• Vystoupení kroužku Dramaťáček v domově pokojného stáří
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výtvarné:
• Tvoření adventních věnců
• Vánoční tvoření ve středisku mládeže
• Velikonoční tvoření

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

sportovní:
• Fotbalový zápas o pohár SaSM se ZŠ Sirotkova 
• Fotbalový turnaj o pohár střediska – mladší
• Fotbalový turnaj o pohár střediska – starší
• Hokejbalový turnaj o pohár střediska
• Pa-Ko Open Tour - cyklovýlet

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.

Název turnaje Termín konání Počet účastníků Popis

Podzimní hokejbalová 
minliga - PHML

  6.10.2013 – 
12.12.2013

76 Podzimní hokejbalový turnaj 
pro starší 

Fofr Cup    2.4.2013 – 
19.5.2013

80 Hokejbalový turnaj pro 
starší

Brněnská salesiánská 
volejbalová liga - BSVL

 12.4.2013 – 
8.6.2013

21.9.2013

155

60

XIII. ročník volejbalové ligy

XIV. Ročník volejbalové ligy

Účast SaSM na turnajích a soutěžích jiných organizátorů:

• 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)
• Vánoční malování (kroužek Výtvarka)
• Účast sboru Cappella Polyphonica Salesiana na festivalu v italském Loretu
•

Příležitostné  akce  a  dlouhodobé  sportovní  turnaje  jsou  pořádány  za  finanční  podpory  
statutárního města Brna a dalších fyzických i právnických osob.
Účast sboru Cappella Polyphonica Salesiana v italském Loretu byla finančně podpořena  
statutárním městem Brnem, odbor kultury.
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Příležitostné akce 2013:
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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 v roce 2013:
Název Počet 

účastníků Popis

SVAŘáK IV.7 9 Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz –
7. víkend IV. běhu

SVAŘáK IV.8 13 Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz – 
8. víkend IV. běhu

MeŠ 6 9 Víkendový kurz Mediální školy 

Kreativ přespání 8 Víkendové soustředění keramického kroužku

ONE-víkendovka 6 Pobytová akce programu ONE

Mediální škola říjen 14 Víkendový kurz Mediální školy

SVAŘáK V.1 14 Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz – 
1. víkend V. běhu

Medíální škola listopad 15 Víkendový kurz Mediální školy

SVAŘáK V.2 14 Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz – 
2. víkend V. běhu

Adventní duchovní obnova 16 Víkendová duchovní obnova pro mladé

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

akcí (pro lepší orientaci nazývaných tábory), určených pro vlastní klienty i pro děti, 
které středisko během školního roku nenavštěvují. 
Každá akce je svým způsobem odlišná, ale spojuje je stejný princip salesiánských akcí 
–  individuální  přístup,  snaha  o  vyvážený  rozvoj  osobnosti  člověka  i  zážitek 
společenství : 

• Chaloupky   –  charakteristická  forma  pobytových  letních  táborů  pro  děti  a 
mládež  vycházející  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,  často  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

Chaloupky:

Název Počet 
účastníků Věk Popis

Severská sekera 6 16-28
Smyslem našeho pobytu je pomoc místnímu 
středisku mládeže se zásobováním dřeva na 
zimu.

Hobit 12 9-12
Tábor je určen pro dobrodruhy a milovníky 
turistiky. Několik dnů a nocí strávíme ve 
volné přírodě.
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Poklad malého pastýře 13 7-12 Spolu s pastýřem Santiagem se vydáme na 
dobrodružnou cestu.

Pa-Ko 11 14-22 Putování na kole a po vodě pro mladší 
animátory. 

MUNA – poznej hranice 16 12-14
Jesenické pohraničí vypráví zajímavé 
příběhy. Týden v pohůří Jeseníků s nevšední 
atmosférou.

Putování za štěstím s Dobropřejem 13 8-14 Pro holky, které chtějí prožít týden her, 
tvoření a společných zážitků.

Princ Kaspian 16 13-17 Čeká nás dobrodružný týden v Narnii, kde se 
životy mění v legendy.

Agvardon 20 8-12
Agvardon je pouze nový název pro již 
několik let oblíbenou chaloupku ministrantů z 
Brna a okolí.

Fotbalový tábor V. 22 13-17 Kromě fotbalových tréninků na účastníky 
čeká spousta her, koupání...

Sporťák 2013 21 10-13 Tábor se zaměřením na sportovní vyžití pro 
všestranný rozvoj pohybových dovedností.

Tábor Mediální školy 7 15-25 Tábor pro současné i bývalé účastníky 
Mediální školy (MeŠ).

Adrenalin XII 18 17-26 Zážitkový tábor pro biřmovance a středeční 
spolčo.

Příměstské tábory:

Název Počet 
účastníků Věk Popis

Skrček a Červeňák – keramický 
přím.tábor 13 8-10 Příměstský tábor pro děti se zkušeností s 

keramikou. Tvoření z hlíny a jiné aktivity.

Hudební tábor 24 6-10 Cílem aktivit hudebního tábora je vzbudit u 
dětí kladný vztah k hudbě.

Duchovní obnova 3 18-26
Individuálně doprovázená duchovní obnova. 
Příležitost seznámit se s různými druhy 
modlitby.

Ministrantský příměstský tábor 17 5-15 Jde o akci navazující na celoroční činnost 
skupiny ministrantů.

Putování s Gravitonem aneb cesta 
kolem světa 9 7-12 Příměstský tábor kde si děti po cestě kolem 

světa procvičí angličtinu.

Akce pro rodiny s dětmi
Název Počet 

účastníků Věk Popis

Tábor rodin – Vzhůru za 
dobrodružstvím 35 rodiny Prázdninový pobyt pro rodiny s dětmi z 

farnosti

Tábor rodin Adršpach 15 rodiny Prázdninový pobyt pro rodiny s dětmi z 
farnosti

Tábor rodin Poříčí 21 rodiny Prázdninový pobyt pro rodiny s dětmi z 
farnosti

Tábor KM – Radovanovy 
radovánky 39 rodiny Tábor Klubu maminek pro rodiny s dětmi

Tábor KM – Jalovec 2013 64 rodiny Tábor Klubu maminek pro rodiny s dětmi

Tábor KM – Moravec 2013 29 rodiny Tábor Klubu maminek pro rodiny s dětmi
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Pobytové akce 2013:
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Specializované programy

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  Újezdu  u  Brna,  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, 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 2013 byl zakončen 2. ročník IV. běhu kurzu, kterého se zúčastnilo 
8  animátorů  z  Brna-Žabovřesk,  5  z Brna-Líšně,  2  z  Újezdu  u  Brna  a  2 
z Hroznové Lhoty. Výstupem kurzu bylo osvědčení o jeho absolvování, které 
bylo podloženo účastí na jednotlivých setkáních a závěrečnou prací. Účastníci 
měli také možnost v rámci kurzu získat akreditované osvědčení Hlavní vedoucí 
zotavovací akce. 

Na podzim byl  zároveň  zahájen  1.  ročník  V.  běhu  kurzu,  kterého  se 
zúčastnilo 8 animátorů z Brna-Žabovřesk, 3 z Brna-Líšně, 8 ze Strážnice a 2 
z Hroznové Lhoty. Mezi probíranými tématy byla: týmová spolupráce, teorie a 
praxe her, pedagogika volného času a úvod do speciální pedagogiky. Výstupem 
z kurzu bude akreditované osvědčení Hlavní vedoucí zotavovací akce a nově i 
osvědčení o získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí 
pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. 

Kurz  SVAŘáK  je  součástí  programu  rozvoje  dobrovolnictví  v  SaSM 
Brno-Žabovřesky,  který  je  akreditován  a  finančně  podpořen  Ministerstvem 
vnitra ČR. 
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Vykroč – program pro školy
Během roku 2013 opět probíhal preventivní 

program  pro  školy,  zvaný  Vykroč.  Programy 
Vykroč jsou určené školním třídám jako prevence 
některých nežádoucích jevů. Zaměřují se na 6. až 
9. třídy ZŠ nebo ekvivaletní třídy gymnázií. 

Vykroč obsahuje  celkem  tři  programy,  z 
toho třetí byl nově přidán na podzim 2013. 

Všechny tři díly staví na principu zážitkové 
pedagogiky. Věříme, že nejlepší učení do života probíhá pomocí skutečného prožitku a 
následné reflexe toho, co se stalo. 

První díl,  Vykroč do střediska,  jsou dynamické dvě hodiny, které mají  za cíl 
pracovat na komunikaci a spolupráci ve třídě. Ta je rozdělena do skupin a jsou před ni 
postaveny náročné úkoly, které je třeba řešit společně. 

Druhý díl,  Vykroč s ostatními,  se zabývá stejnou problematikou, tentokrát s 
náročnějším a tvořivějším úkolem. 

Vykroč k médiím je nový, třetí díl, orientovaný na mediální výchovu, konkrétně 
na reklamu a sociální sítě. Žáci se učí kriticky analyzovat sdělení reklam, přemýšlet o 
etiketě na sociálních sítích a řešit nepříjemné nebo nebezpečné situace. 

Reagujeme na  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, průřezové 
téma 6.1 Osobnostní a sociální výchova a 6.6 Mediální výchova. 

Za rok 2013 prošlo programem Vykroč 355 dětí. Podrobnější informace o účasti 
na programech Vykroč jsou v následující tabulce.

Účast tříd na 
programech Vykroč

2013

1. díl programu 2. díl programu 3. díl programu

ZŠ Sirotkova 7. A, 7. B, 7. C, 7. D 7. D

ZŠ J. Babáka 7. A, 7. B 8. A, 8. B, 9. A

ZŠ Nám. Svornosti 6. A, 6. B, 6. A 

Cyrilometodějská 
církevní ZŠ 

7. A, 7. B 7. A, 7. B 8. B

Biskupské 
gymnázium 

1. B

CELKEM
11 tříd 3 třídy 5 tříd

19 tříd
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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 roku 2013 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.

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 roce 2013 proběhlo celkem 18 přednášek za účasti  20 až 50 zájemců na 
přednášce.  Nabídka  témat  byla  velmi  pestrá,  např.  občanská  zralost,  koučování, 
včelařství, cestopisy a mnoho dalších.
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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

V roce 2013 jsme uskutečnili tyto akce a programy:
• 3 víkendové kurzy Mediální školy (video, PR, reklama, fotografie)
• 1 třídenní kurz s mediální tématikou v rámci Orientačních dnů DIS Fryšták
• 1 zážitkově vzdělávací dopoledne pro školní třídu v rámci programu Vykroč
• 3 mediální kurzy SMEČ pro salesiánské komunity
• 2 víkendové kurzy pro mládež s mediální tématikou
• 2 mediální školení pro salesiánské dobrovolníky
• 1 mediální víkend pro řeholní sestry na Slovensku
• 1 mediální školení pro zaměstnance Salesiánského střediska mládeže v Českých 

Budějovicích
• letní mediální tábor pro absolventy Mediální školy

Mediální škola

„Mediální škola (MeŠ) – kurzy rozvoje mediální inteligence mladých“ 
je mediálně-vzdělávací projekt určený především animátorům. Je to 
cyklus čtyř víkendových kurzů, ve kterých se účastníci seznamují s 
teorií  a  technikou  mediální  komunikace  (PR,  reklama,  fotografie, 
video, žurnalistika).
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. V roce 2013 jsme uskutečnili 
celkem 4 kurzy, kterých se zúčastnilo celkem 24 účastníků. 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 během roku 2013 v pracovním poměru 
20 zaměstnanců z toho 11 pedagogických a 9 nepedagogických.

Na dohody o pracích konaných mimo pracovní  poměr pracovalo pravidelně během 
školního roku celkem 31 zaměstnanců, z toho DPČ 7 a DPP 24. 
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 9 20

DPČ 3 4 7

DPP 9 15 24

Dohoda s farností 6

Celkem 57

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 2013 obsáhlo téměř všechny 
sféry činnosti střediska. 

Kde  všude  se  zapojili?  Pomáhali s  vedením  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. 

Kolik se jich zapojilo? V roce 2013 se do dobrovolné činnosti zapojilo celkem 100 
osob. Dobrovolnická činnost v roce 2013 probíhala v akreditovaném režimu MVČR. V 
tomto režimu bylo  vedeno 63 dobrovolníků.  V  jiném režimu byla  vedena skupina 
čítající 37 dobrovolníků. O zapojení všech dobrovolníků rámcově vypovídá následující 
tabulka.

Činnost dobrovolníků v roce 
2013 

hodin
akreditovaných 
dobrovolníků

hodin
ostatních 
dobrovolníků

Celkem hodin 
odpracovaných 
dobrovolníky

Aktivity a chod Volné oratoře 2160 0 2160

Kroužky zájmového vzdělávání 273 310 583

Příležitostné akce 623 216 839

Tábory a pobytové akce 2620 0 2620

CELKEM 5676 526 6202

Průměrně tak u nás v roce 2013 odpracoval jeden dobrovolník přibližně 60 hodin.
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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

Úvodní školení 13. - 14. 9. 2013 Školící, vzdělávací,motivační, organizační

Náhradní úvodní školení 10. 10. 2013 Školící, vzdělávací, motivační, organizační
SVAŘáK 22. - 24. 2. 2013 Školící, stmelovací, vzdělávací
(Vzdělávací kurz) 12. - 14. 4. 2013
 18. - 20. 10. 2013
 16. 10. 2013  
Animátorská porada 24. 1. 2013 Motivační, organizační, stmelovací,  

28. 2. 2013 vzdělávací
2. 5. 2013
30. 5. 2013
31. 10. 2013
28. 11. 2013  

Předvánoční 
animátorské setkání 19. 12. 2013 Stmelovací
Free stage Akce 
(animátorské roznění) 14. 6. 2013 Stmelovací

Od září 2013 se oblast práce s dobrovolníky rozšířila o strukturované hodnotící 
rozhovory s koordinátory dobrovolníků nebo pověřeným zaměstnancem a nabídku tzv. 
doprovázení.  V říjnu 2013 byl  zahájen  nový ročník  dvouletého vzdělávacího kurzu 
SVAŘáK, který je otevřený i dobrovolníkům z dalších salesiánských míst a umožňuje 
tak širší výměnu zkušeností.

Středisko a jeho práce s dobrovolníky se stává atraktivnější jak ukazuje nárůst 
počtu dobrovolníků přicházejících z venčí a také dobrovolníků, kteří přišli na praxi a po 
jejím skončení zůstali ve Středisku dále dobrovolně působit. S touto skutečností se 
pojí i dlouhodobá vize práce nejen se současnými dobrovolníky, ale také přípravou 
budoucích  dobrovolníků,  kteří  postupem času vycházejí  z  řad  klientů.  Dobrovolníci 
jsou  pro  salesiánské  středisko  velkou  oporou,  bez  které  by  služby  v  současném 
rozsahu a kvalitě nemohly být uživatelům poskytovány.

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

Praktikanti

Středisko nabízí praxi studentům SŠ, VOŠ a VŠ studujícím v některém 
z pedagogických  nebo  sociálních  oborů.  Rozvrh  praxe  a  její  náplň  je 
individuální podle možností a zkušeností studentů, požadavků školy a možností 
Střediska. 

V roce  2013  absolvovalo  v  našem  středisku  praxi  19  studentů  a 
studentek. Díky dlouhodobé spolupráci  s VOŠ sociálně-právní v Brně přijely 
opět na několikatýdenní praxi 2 studentky z Finska, jedna v zimním a jedna v 
letním semestru. Celkem studenti v našem středisku strávili přes 1100 hodin a 
zapojili se do aktivit v rámci všech sekcí.
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Přehled o hospodaření za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty  pro nevýdělečné organizace ke dni 31.12.2013

Náklady (v celých tis. Kč)
Označení NÁKLADY Hlavní čin. Hosp. čin. Celk. čin. % z celku
A. I. Spotřebované nákupy celkem 1 391 100 1 491 15,59%

 1. Spotřeba materiálu 995 0
 2. Spotřeba energie 396 19
 4. Prodané zboží 0 81

A. II. Služby celkem 1 685 0 1 685 17,62%
 5. Opravy a udržování 710 0
 6. Cestovné 43 0
 7. Náklady na reprezentaci 59 0
 8. Ostatní služby 873 0

A. III. Osobní náklady celkem 6 332 16 6 348 66,37%
 9. Mzdové náklady 4 827 12
10. Zákonné sociální pojištění 1 472 4
12. Zákonné sociální náklady 18 0
13. Ostatní sociální náklady 15 0

A. IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0 0,00%
14. Daň silniční 0 0
16. Ostatní daně a poplatky 0 0

A. V. Ostatní náklady celkem 40 0 40 0,42%
21. Kurzové ztráty 0 0
24. Jiné ostatní náklady 40 0

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 0 1 0,00%
32.Poskytnuté členské příspěvky 1 0
Náklady celkem 9 449 116 9 565 100,00%
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15,59%

17,62%

66,37%

0,42%

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)
Označení VÝNOSY Hlavní čin. Hosp. čin. Celk. čin. % z celku
B. I. Tržby za vlast. výk. a  zboží celk. 2 320 181 2 501 25,61%

 2. Tržby z prodeje služeb 2 320 69
 3. Tržby z prodeje zboží 0 112

B. IV. Ostatní výnosy celkem 4 0 4 0,04%
15. Úroky 2 0
16. Kurzové zisky 2 0

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 843 0 843 8,63%
27. Přijaté příspěvky 843 0

B. VII. Provozní dotace celkem 6 417 0 6 417 65,72%
29. Provozní dotace 6 417 0
Výnosy celkem 9 584 181 9 765 100,00%

C. Výsledek hospod. před zdaněním 135 65 200
D. Výsledek hospod. po zdanění 135 65 200
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25,61%

8,63%

65,72%

0,04%

Podíl jednotlivých zdrojů příjmů na celkových výnosech

Tržby za vlastní  výkony a prodej 
zboží 
Přijaté příspěvky 
Provozní dotace 
Ostatní výnosy 



Rozvaha pro nevýdelečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
(v celých tis. Kč)

Označení AKTIVA Začátek období Konec období
A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0
B. Krátkodobý majetek celkem 1 563 2 077
B. I. Zásoby celkem 6 20
B. I. 1. Materiál na skladě 0 0

7. Zboží na skladě a v prodejnách 6 20
B II. Pohledávky celkem 87 107

1. Odběratelé 0 6
4. Poskytnuté provozní zálohy 87 101

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 452 1 891
B. III. 1. Pokladna 123 216

3. Účty v bankách 1 329 1 675
B. IV. Jiná aktiva celkem 18 59
B. IV. 1. Náklady příštích období 18 59

2. Příjmy příštích období 0 0
Aktiva celkem (A. + B.) 1 563 2 077

Označení PASIVA Začátek období Konec období
A. Vlastní zdroje celkem 413 613
A. I. Jmění celkem 591 545
A. I. 1. Vlastní jmění 425 425

2. Fondy 166 120
A. II. Výsledek hospodaření celkem -178 68

1. Účet výsledku hospodaření 0 200
2. Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení -178 0
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min. let 0 -132

B. Cizí zdroje celkem 1 150 1 464
B. III. Krátkodobé závazky celkem 678 901
B. III. 1. Dodavatelé 4 155

3. Přijaté zálohy 1 1
5. Zaměstnanci 329 369
7. Závazky k instit. soc. zabezpeč. a veř. zdrav. poj. 153 178
9. Ostatní přímé daně 20 28
17. Jiné závazky 0 0
22. Dohadné účty pasivní 171 170

B. IV. Jiná pasiva celkem 472 563
B. IV. 1. Výdaje příštích období 3 0

2. Výnosy příštích období 469 563
Pasiva celkem (A. + B.) 1 563 2 077
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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 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

• Jihomoravskému kraji

• Statutárnímu městu Brnu

• Městské části Brno-Žabovřesky

• Salesiánské provincii Praha

• Římskokatolické farnosti Brno-Žabovřesky 

• 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!
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