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

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
držíte v rukou výroční zprávu, která Vám skrze statistiku dává rámcový přehled o dění
v našem Salesiánském středisku mládeže. Hned na začátku celoročního zhodnocení mohu
s potěšením říci, že máme za sebou dobrý školní rok 2011/2012. Podařilo se udržet kvalitu
i rozvíjet prvky, které činí naši činnost specifickou. Patří mezi ně:
•
dobrý tým zaměstnanců i dobrovolníků
•
široká cílová skupina klientů
•
spokojenost klientů s naší službou (lidé se opakovaně vrací)
•
skutečnost, že pouze nevyplňujeme volný čas, ale ukazujeme svým konáním
na smysl času vůbec
•
uvědomování si a rozvíjení duchovního rozměru člověka
Tyto vnitřní podmínky drží i kulturu našeho zařízení a jsou nosným proudem
veškerého dění.
Velmi zdařile si tento rok vedly pedagogické sekce - Klub maminek, Kroužková sekce
a Otevřený klub. Bylo posíleno i Podpůrné oddělení. Při tom všem jsme zaměřili naši
pozornost na pohyb informací a komunikaci napříč sekcemi, což zlepšilo propojenost
aktivit. Jednotlivé programy stály na vlastních nohou a byly schopny nápaditě zpracovávat
úlohy i úkoly, které jim školní rok přinesl. Byla například odstartována nová vlna
vzdělávání dobrovolníků. Náš program pro jejich vzdělávání se stal společně s Mediální
školou v rámci Klíčů pro život (projektu Národního institutu dětí a mládeže) příkladem
dobré praxe pro ostatní pedagogická zařízení.
Začali jsme se také profilovat v oblasti, do níž se přesouvá stále více mladých lidí. Je
to oblast médií, kam chceme také upřít naši pozornost v nadcházejících letech. Kromě této
snahy se v příštím roce chceme zaměřit na následující oblasti:
•
sociální práce
•
spolupráce s jinými salesiánskými středisky
•
vlastní vzdělávání a tím i posílení naší identity
•
specifický hudební program "Orffestrion", na který se již nyní můžete těšit.
Jeho stěžejní myšlenkou je ....muzicírovat může každý.
Zdá se, že nastávající období nás dovádí k zvláštní výzvě: "Dokážeme být ještě lepší?
Dokážeme porazit sami sebe?" Věřím, že ano. Věřím, že zvládneme vkročit do nových
zajímavých prostor, třeba spolu s Vámi, našimi spolupracovníky, dobrodinci a přáteli nebo
fandy dobrého díla, které se zde pod ochranou Boží děje.
Chci výslovně poděkovat za období výtečné spolupráce všem nejbližším
spolupracovníkům, zvláště pak Jirkovi, Ondrovi, Evě, Lídě, Kláře, Evě a Vlastě, kteří jsou
vedeni do jiných koutů naší vlasti nebo je čekají nové životní role.
Děkuji i Vám za Vaše pozorné čtení a případné zpětné vazby.

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.
Ve školním roce 2011/2012 bylo ve střediskovém informačním systému
Salesiániválí (www.salesianivali.cz), který zároveň slouží jako školní matrika, zapsáno
celkem 2140 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.

6

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 a to
Otevřený klub - Volná oratoř, Kroužky a Klub maminek, které pedagogicky zajišťují
pravidelné aktivity. 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
•
Otevřený klub - Volná oratoř
•
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
•
Izidor–Easy Door – přednáškový program pro veřejnost
•
Radovánek – program pro děti předškolního věku
•
Mediální škola – kurz mediálního vzdělávání pro mladé lidi
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Kroužky zájmového vzdělávání
Kroužky probíhající pravidelně po celý školní rok nabízejí možnost vzdělávat se
přednostně dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let. Kromě získávání dovedností
v různých oborech jsou i prostorem pro rozvoj sociálních schopností, a tak přispívají
k celkovému vývoji klientů našeho střediska mládeže.
Kroužky probíhají od pondělí do pátku od 14:00 do 19:00 hod. K dispozici je 12
učeben, 2 sály a 3 venkovní hřiště.
Ve školním roce 2011/2012 byl obzvláště velký zájem o kroužky fotbalu pro
mladší žáky, výborně se rozběhl kroužek mini-volejbalu a skvělých výsledků dosáhly
kroužky fotografické.

Zájmový kroužek

Počet
Počet
kroužků účastníků

Hudební
Blues

1

3

Cappela Polyphonica
Salesiana

1

42

Flétna

15

15

Klavír

17

17

Kytara

17

17

1

1

52

95

Dramaťáček

1

10

Happy Theatre

1

4

2

14

Cvičení pro radost

1

9

Fotbal

6

109

Futsal

1

12

Historický šerm

1

35

Hokejbalová přípravka

1

20

Hokejbal pro prťata

1

17

Hopsálci

2

35

Hung Gar Kung Fu

1

11

Melbourne Shuffle

2

23

Minivolejbal

1

16

Stolní tenis

1

13

Stolní tenis závodní

2

16

Varhany
součet
Dramatické

součet
Pohybové

8

Taneční

1

20

Volejbal

2

28

W.S.C.

1

6

Orientální tance

1

9

25

379

Digitální fotografie

4

19

Šachy

2

12

Železniční modelářství

1

5

7

36

Barvínek

1

4

Keramika

16

180

Keramika pro školky

7

76

Kuchtík

1

4

Výtvarka

2

11

27

275

Angličtina

4

19

Italština

2

9

6

28

Kroužky

Lidé v
kroužcích

119

827

součet
Technické

součet
Výtvarné

součet
Vzdělávací

součet
Celkem
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Otevřený klub - Volná oratoř
Otevřený klub – Volná oratoř je pravidelný prostor se sportovní a zábavnou
činností pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, poskytující jim přiměřené zázemí.
Zvláště se zaměřujeme na klienty ve věku 13 – 18 let. Oratoř je otevřena denně
kromě soboty od 14:00 do 19:00 (20:00) hodin. Roční členský poplatek je 100,- Kč
(pro starší 18 let 200,-Kč).
Možnosti práce s mladými jsou široké, od prvokontaktu a popovídání, přes stolní
hry, kalčo, ping-pong, posilovnu, kulečník, fotbálek až po aktivní zapojení mladých do
přípravy a realizace aktivit Otevřeného klubu. Adresáty jsou mladí lidé, kteří hledají
své nasměrování, nemají kde a o koho se opřít. Naším cílem je být s nimi v kontaktu,
být mezi nimi, navazovat a udržovat přátelské vztahy, vytvářet jim zázemí. Snažíme
se předcházet zlému nabídkou dobrého, naučit mladé, že existují i dnes hodnoty
dobra, vést je k nim a tak je připravovat na budoucnost.
Klientům Otevřeného klubu - Volné oratoře jsou k dispozici:
•
dvě hřiště s umělou trávou a hokejbalové hřiště pro sporty všeho druhu
(s možností zapůjčení sportovních potřeb)
•
posilovna pro členy od 12 let
•
herna (kulečník, fotbálek, ping-pong, šipky, …)
•
nealkoholický bar s nabídkou stolních her a hudby
•
lidé (zaměstnanci a dobrovolníci sekce Volná oratoř)
Letošní školní rok 2011/2012 byl v Otevřeném klubu ve znamení stability a
zlepšování zázemí. Podařilo se nám vytvořit fungující a spolehlivý tým zaměstnanců i
animátorů. Díky spolupráci s farností nám začalo pomáhat několik mladých animátorů,
kteří se za rok výborně zapracovali. Velkou radostí, pomocí a přínosem nám byla a je
parta holek, které vyrostly z řad našich klientů a dnes jsou ochotné věnovat svůj čas
pro druhé.
Během roku se vyprofilovalo několik skupin kluků a holek, které si sem přijdou
pravidelně zahrát fotbal a hokejbal. Velkým oživením je i čtvrteční klub Krtek, který
má již stálou klientelu.
Díky novému dotykovému monitoru na baru si může každý vybrat a nechat zahrát
píseň, která se mu líbí, s tím souvisí i nové ozvučení herny. Velký dík patří všem
zaměstnancům a animátorům, kteří mám pomáhali a podporovali nás a kteří měli
největší podíl na dobré atmosféře v Otevřeném klubu.
Ve školním roce 2011/2012 byli ve Volné oratoři registrováni 242 klientů
(údaj k 31.5.2012).

Průměrná denní návštěvnost Volné oratoře během školního roku 2011/2012
dosahovala 30 osob/den.
50
40
30
20

Průměr osob/den

10
0

10

září

říjen prosinec únor duben celkem
listopad leden březen květen

Otevřený klub – Volná oratoř
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Klub maminek
Klub maminek (KM) nabízí kroužky pro malé děti (1-6 let) s rodiči. Maminka
(zákonný zástupce dítěte) se zaregistruje do Klubu maminek a poté může své děti
přihlásit do libovolného kroužku nabízeného Klubem maminek.
Ačkoliv je nabídka vysoká, poptávka ji stále převyšuje. Rodiče oceňují nejen
široký výběr a vysokou úroveň kroužků vedených zkušenými lektory – pedagogy, ale
také příjemnou a rodinnou atmosféru. Aktivity v kroužcích posilují vztahy mezi rodiči a
dětmi a nabízejí také pro děti i rodiče novou oblast sociálních vztahů.
Kromě pravidelných kroužků pořádá Klub maminek během školního roku mnoho
akcí odpovídajících církevnímu a kalendářnímu roku. Martinská slavnost byla v tomto
roce poprvé celostřediskovou akcí a i přes nepřízeň počasí byla pro mnohé novým
krásným zážitkem. I letos obdaroval sv. Mikuláš ty nejmenší v prostorách našeho
kostela. V prosinci jsme se setkali na předvánočním jarmarku KM a po vánocích na
tříkrálové koledě, která přispívá k netradičnímu seznámení dětí i dospělých se
žabovřeskými institucemi. Po veselém masopustu jsme uspořádali vítání jara, letos
poprvé ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Brno-Líšeň. Po letniční
slavnosti v přírodě jsme se s letošním školním rokem, rodiči a dětmi rozloučili
na závěrečném dopoledni KM v areálu střediska.
Celoroční činnost bude v letních měsících zakončena dvěma pobytovými akcemi
KM pro rodiče s dětmi.
Ve školním roce 2011/2012 nabízel Klub maminek celkem 29 kroužků,
registrováno v Klubu maminek bylo 323 maminek (a tatínků) spolu s 446 dětmi.

Aktivity pro děti:
Zájmový kroužek

Počet kroužků

Počet účastníků

Popis

3

38

Výuka ciziho jazyka hrou

Klubíčko

1

17

Pestré pohádkové dopoledne

Rozmarýnci

1

13

Výtvarný a pohybový klub

Šikulky

6

71

Výtvarné tvoření pro děti

Čiperky, Čiperčata

6

151

Cvičení pro rodiče s dětmi (12, 2-4 roky)

Veverky

1

22

Cvičení pro rodiče s dětmi
(od 3 let)

Mámo pojď si hrát

1

32

Dopolední hraní pro maličké
(0,5-2,5roku) s rodiči

Hudební dílna

3

21

Hudební klub pro děti
(4-7 let) s rodiči

Zpívánky

6

81

Hudební klub pro děti
(1-2 a 2-4 roky) s rodiči

Vzdělávací
Angličtina
Výtvarné

Pohybové

Hudební
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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
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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,
reagují na aktuální dění ve středisku a také na klimatické podmínky (např. bruslení na
přírodním ledu, které v roce 2012 trvalo jen velmi krátce).

Příležitostné akce školního roku 2011/2012:
různé:
•
Martinská slavnost
•
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 s Krtečkem
•
Veselé masopustní dopoledne Klubu maminek
•
Vítání jara v Klubu maminek
•
Letniční slavnost Klubu maminek
•
Závěrečná akademie - všech kroužků střediska
•
Závěrečné dopoledne Klubu maminek
•
Animátorské rožnění
•
Závěrečný táborák
•
Dobrovolnictví spojuje – brigáda s firmou
•
Vernisáž výstavy Dobrovolnictví pro všechny
hudební:
•
Cecilka
•
Vánoční akademie
•
Hudební dárek rodičům
•
Free Stage Ak-ce
•
Koncertní vystoupení sboru Cappella Polyphonica Salesiana
•
Hudební dílna pro dospělé
•
Hudební akademie
dramatické:
•
Bedruňka – loutkové divadlo (7 představení)
•
Vystoupení divadelního loutkového kroužku Happy Theater
•
Vystoupení kroužku Dramaťáček v domově pokojného stáří
výtvarné:
•
Tvoření adventních věnců
•
Vánoční tvoření ve středisku mládeže
•
Vánoční tvoření Klubu maminek
•
Velikonoční tvoření
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vzdělávací:
•
Úvodní školení pro animátory a zaměstnance
•
Náhradní úvodní školení
•
Animátorské porady
•
Duchovní obnova
•
Zdravokurz
soutěžní:
•
Krtek – soutěžní čtvrteční odpoledne
•
Drakiáda
•
Dětský den Noemova archa
sportovní:
•
Hokejbalový turnaj o pohár střediska
•
Hokejbalový miniturnaj
•
Fotbalový zápas o pohár SaSM se ZŠ Sirotkova (podzimní a letní)
•
Fotbalový turnaj o pohár střediska – mladší
•
Fotbalový turnaj o pohár střediska - starší

Sportovní turnaje pořádané SaSM:
Mimo krátkodobé příležitostné akce pořádá středisko mládeže tři dlouhodobější
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
Podzimní hokejbalová
liga
Fofr Cup
BSVL

Termín konání

Počet účastníků

7.10.2011 –
11.12.2011

82

hokejbal pro -náctileté

2.4.2012 –
1.6.2012

72

Hokejbalový turnaj pro
starší

24.9.2011 –
9.6.2012

180

Popis

XII. 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 „Chceme být vidět“ (kroužek Digitální fotografie)
Žabiňáček – Olympiáda MŠ (Radovánek)
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Příležitostné akce
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Chaloupky 2011
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Pobytové akce
Během školního roku 2011/2012 organizovalo středisko mládeže různé pobytové
akce s cíleným zaměřením na vybrané skupiny – např. soustředění kroužku,
potáborové setkání, vzdělávací kurzy pro animátory. V letní sezoně 2011 pořádalo
18 pobytových akcí – chaloupek, které byly určeny jak pro celoroční návštěvníky
střediskových aktivit, tak i pro děti a mládež mimo středisko.
Pojem "chaloupky" označuje křesťanské prázdninové pobytové akce pro menší
počet účastníků (do 20 dětí) pořádané v salesiánském duchu a v rodinné atmosféře,
která nám umožňuje osobně se věnovat každému zvlášť a vytvářet pevné mezilidské
vztahy. V tomto stylu jsou vedeny i pobytové akce pořádané během školního roku.
S nebývalým zájmem se setkala nabídka příměstských pobytových akcí
pořádaných v prostorách střediska mládeže. Zahrnovala nejen tradiční keramický
tábor, ale i sportovně-výtvarné a hudební. Vyšli jsme tak vstříc dětem, které
z nějrůznějších důvodů nemohou odjet na chaloupku mimo Brno, ale také bylo využito
vybavení střediska mládeže v prázdninovém období.

Pobytové akce

ve školním roce:

Název

Počet
účastníků

Popis

SVAŘáK I

13

Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz

MeŠ 1

16

Víkendový kurz Mediální školy - Internet,
komunikace

Potáborové setkání Letopisy
Narnie

6

Potáborové setkání pro účastníky tábora Letopisy
Narnie

SVAŘáK II

14

Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz

MeŠ 2

19

Víkendový kurz Mediální školy – Audio,
moderování

Lyžování ve stylu SDB 2012

7

Bonusové lyžování pro animátory střediska

SVAŘáK III

11

Fotosoutěž

6

Výlet kroužku Digiální fotografie do Prahy,
s převzetím ceny za účast ve fotografické soutěži

Duchovní obnova

17

Pro ty, kdo jsou ochotni se zastavit a naslouchat
Božímu slovu

SVAŘáK IV

12

Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz

MeŠ 3

14

Víkendový kurz Mediální školy – Fotografie,
grafika

18

Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz

Letní pobytové akce - chaloupky 2011:
Počet
účastníků

Popis

Adrenalin X... Pojďte a uvidíte

15

Jubilejní, desátý šleh adrenalinu, plný napětí, překonání
sebe sama, výzev, kamarádství, odpočinku a hlavně
nevšedních zážitků.

Ferda Mravenec a jeho kamarádi

18

Příměstský sportovně výtvarný tábor.

Fotbalový kemp

20

Fotbalový kemp se zaměřením na sportovní vyžití, s
připravenými týmovými hrami pro všestranný rozvoj
fotbalových a jiných dovedností.

Fotbalový tábor III

17

Týden s fotbalem pro starší kluky a holky z fotbalových
kroužků.

Foto - tábor

12

Týdenní pobyt v Olomouci a přilehlém okolí zaměřený
především na focení. Vyzkoušíme si různé techniky,
navštívíme místa-lidi-památky-zvířata, která stojí za to
zachytit fotoaparátem. Není nutné umět fotit, to se
budeme učit.

Keramický příměstský

16

Tábor je rozdělen na dvě části: od 20.-22. 7. a 25.-27.
7.2011 (6 dní) od 8:00 do 16:30 hod. Příměstský
keramický tábor pro děti ve věku 7–10 let.

Letopisy Narnie - Plavba jitřního
poutníka

15

Tábor pro holky. Provázet nás budou postavy z příběhů
Narnie, se kterými se vydáme na Plavbu jitřního
poutníka objevovat známé i neznámé...

Název

Madrid

9

Putování do Madridu na setkání se Svatým Otcem.

Ministrantský tábor - Pán prstenů

16

Společenstvo prstenu, které původně přijalo úkol zničit
prsten moci v ohňové hoře, se rozpadlo a tento úkol
vzal na sebe hobit Frodo. Chcete mu s tímto úkolem?

Není nutno - příměstský hudební

14

Tábor zaměřený na celkový rozvoj hudebních
schopností dětí. Budeme tancovat, zpívat, hrát,
tvořit .... hlavně nesmí býti smutno!

Obzory

10

"Neklasická" duchovní obnova - kreativita, příroda,
ticho i vzájemné sdílení...

Pastýřova hůl

22

Při společných hrách, témátkách na zamyšlení a tvoření
se vydáme po stopách „Dobrého pastýře“

Po stopách banditů

16

Tábor pro ty, kdo se nebojí hájit čest a právo, využít při
tom svých schopností a dovedností a mnohému se
naučit.

S Bobem a Bobkem kolem světa

22

Příměstský sportovně výtvarný tábor.

Severská sekera

10

Týdenní výjezd do příhraničních hor Českého
Švýcarska. Smyslem našeho pobytu je pomoc místnímu
středisku mládeže se zásobováním dřeva na zimu.
Práce v lese bývá již tradičně doplněna dobrou partou.

Tábor rodin

23

Pohodový pobyt pro rodiny z farnosti s mírným
programem.

Jalovec

52

Tábor Klubu maminek pro rodiny s dětmi

Moravec

40

Tábor Klubu maminek pro rodiny s dětmi

Celkem účastníků :

347
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Specializované programy
SVAŘáK – vzdělávací program pro animátory
SVAŘáK (neboli Salesiánský Vzdělávací Animátorský Řádný Kurz)
je kurz určený pro mladé animátory-dobrovolníky, kteří dlouhodobě
a soustavně pracují nebo mají zájem pracovat v salesiánském
středisku mládeže. Jedná se o společný projekt Salesiánského
střediska mládeže Brno-Žabovřesky a Salesiánského střediska
mládeže Brno-Líšeň. Probíhá formou víkendových setkání (4 ve školním roce)
zaměřených na různá témata, která mohou dobrovolníkům pomoci při jejich práci.
Ve školním roce 2011/2012 byl zahájen první ročník IV. běhu kurzu SVAŘáK.
Novinkou bylo zapojení kurzu do projektu NIDM MŠMT „Klíče pro život“ a jeho otevření
dalším salesiánským místům v Jihomoravském kraji. Celkem se vzdělávacího kurzu
zúčastnilo 22 animátorů z následujících míst:
•

SaSM Brno-Žabovřesky

9 účastníků

•

SaSM Brno-Líšeň

8 účastníků

•

SKM Hroznova Lhota

3 účastníci

•

SHM Újezd u Brna

2 účastníci

Animátoři byli seznámeni se základy salesiánské pedagogiky, psychologie, týmové
spolupráce, dramaturgie a poskytování první pomoci. Tato témata budou dále
prohlubována v následujícím školním roce.
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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 a závěrečný festival mediální tvorby.
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 2011 – 2012 jsme uskutečnili celkem 3 plánované kurzy.
První z nich byl zaměřen na internet a komunikaci, druhý na audio, hudbu a
moderování a třetí na fotografii a obraz.
Kurzy se uskutečnily ve stylu zážitkové pedagogiky: formou mediálních
workshopů, her, tématických přednášek a diskuzí.
Tři víkendové vzdělávací kurzy zajišťovali odborní, profesionální lektoři, kteří ve
spolupráci s realizačním týmem pomáhali mladým lidem propojovat teorii s praxí.
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Vykroč
Vykroč – projekt pro základní školy je koncipován
jako dvoudílný program pro žáky 6. až 8. tříd zaměřený
na spolupráci a komunikaci ve třídě. Velký důraz je kladen
na zpětnou vazbu, umění diskuze a naslouchání v malých skupinách i v celém
kolektivu. Formou zážitko-vých her nabízí účastníkům netradiční situace. V letošním
školním roce jsme jej realizovali pro ZŠ Jana Babáka, ZŠ Sirotkova, ZŠ Náměstí
Svornosti a Gymnázium P. Křížkovského.
Prvním programem „Vykroč do střediska“ prošlo 185 dětí, to je 9 tříd ze 4 škol.
Druhým programem „Vykroč s ostatními“ prošlo 161 dětí, to je 7 tříd, ze 3 škol.
Vykroč je nejen preventivním programem sociálně patologických jevů, ale také
pozváním do střediska mládeže pro hodnotné trávení volného času.
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Izidor – Easy Door
Izidor - Easy Door je projekt, 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 animátorům a členům
střediska mládeže. Stejně jako oni jsou na přednáškách vítáni i lidé z širokého okolí,
kteří si chtějí rozšířit své obzory nebo se pravidelně setkávat s lidmi, kteří mají zájem
o vzdělání.
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 15 přednášek za účasti 20 až 50 zájemců na
přednášce. Témata byla velmi různorodá, např. život s vodícím psem, pohled na smrt
napříč kulturami, vliv reklamy na člověka, skrytá moudrost pohádek, geneticky
modifikované organismy, náboženství a násilí a další.
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Radovánek
Hlídací koutek Radovánek vznikl před 2 lety na
základě nedostatku volných míst v mateřských školách.
Kapacita je nastavena na počet 12-ti dětí a my tak můžeme poskytnout dětem
dostatek pozornosti, rodinnou atmosféru a individuální přístup v jejich prvních
krůčcích na cestě k osamostatňování se. Děti vedeme nejen k samostatnosti, ale i
k rozvoji v oblasti výtvarné, pohybové, hudební, komunikační a duchovní.
Dětem ve věku 3 -6 let se věnují vždy dva zkušení pedagogičtí pracovníci, kteří
mají na každý den připravený program v týdenních až 14 -ti denních tématických
cyklech v návaznosti na právě probíhající roční období.
Ve školním roce 2011/2012 jsme si dali za cíl udržet výborný chod a atmosféru
Radovánku a předat dětem ještě více duchovních impulsů. Pomocí pohádek a příběhů
jsme si např. přiblížili sv. Václava, sv. Martina, sv. Mikuláše, Ježíše Krista, sv. Cecilku,
prožitkovou formou jsme ztvárnili Noemovu archu.
Během roku děti absolvovaly pestrý program, výlety do blízkého okolí za zvířátky,
zúčastnily se slavností pořádaných Klubem maminek např. Vítání jara, Sv. Mikuláše a
Vánočního tvoření. Děti hrály hlavní role trpaslíků na Veselém masopustním dopoledni
se Sněhurkou. Nacvičili jsme s dětmi krátké vystoupení ke dni maminek, kde děti
předaly dojatým maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky. Velmi úspěšní jsme byli
na olympiádě MŠ s názvem Žabiňáček.
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Lidé
Zaměstnanci
Pravidelný chod střediska mládeže zajišťovalo ve školním roce 2011/2012 celkem
21 zaměstnanců na HPP, z toho 11 pedagogických a 10 nepedagogických. Na dohody
o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovalo pravidelně během školního roku
celkem 19 zaměstnanců, z toho DPČ 7 a DPP 12. Jednorázové DPP byly uzavřeny s 8
osobami (např.: odborní lektoři na vzdělávacích víkendech, přednášející v programu
IZIDOR apod.). Na základě vzájemné smlouvy mezi farností a střediskem pracovali 3
lidé a to převážně v sekci Otevřený klub – Volná oratoř.
Ze zaměstnanců pracujících ve středisku byli 4 Salesiáni Dona Boska a 3 sestry
FMA (salesiánky).
Typ smlouvy

pravidelně

jednorázově

pedagogický

nepedagogický

HPP

11

10

DPČ

7

-

DPP

12

-

3

-

33

10

Dohoda s farností
Údaje k 31.5.2012

lektoři

8
8

Animátoři
Dobrovolníci se v uplynulém šk. roce zapojili do všech aktivit střediska. Konkrétně
se podíleli na fungování:
•

Otevřeného klubu (18 animátorů) - podařilo se tak pokrýt všechny dny
provozu

•

Kroužků (32 animátorů; někteří zároveň vypomáhali i v jiných programech)

•

Klubu maminek (1 animátorka)

•

programů Vykroč (1 animátorka) a Izidor (1 animátorka)

•

letních táborů (43 animátorů)

•

příležitostných akcí (cca 50 animátorů)

Celkově dobrovolníci odpracovali přes 5100 hodin dobrovolné činnosti.
Akce pro animátory:
•

rok byl zahájen Úvodním školením (79 účastníků) a jeho náhradní variantou
na konci září (15 účastníků)

•

proběhl 1. ročník vzdělávacího kurzu SVAŘáK (4 víkendy), který bude
oficiálně zakončen v říjnu 2013. Realizován byl ve spolupráci se SaSM BrnoLíšeň a zúčastnilo se jej 22 účastníků, z toho 9 z našeho střediska.
Novinkou bylo otevření kurzu i zájemcům z SKM Hroznova Lhota a SHM
Újezd u Brna
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•

uskutečnilo se 7 animátorských porad a 2 zvláštní setkání (Vánoční setkání
a Animátorské rožnění), účast na poradách činila průměrně 24 animátorů

•

z dalších např. Zdravokurz (určený i zaměstnancům střediska), lyžování
v Alpách nebo Duchovní obnova

Na konci června 2011 získalo středisko akreditaci MVČR pro dobrovolnou činnost,
která je účinná 3 roky. Stali jsme se tak prvním salesiánským střediskem v ČR
s akreditovaným dobrovolnictvím.
•

V oblasti dobrovolnictví se středisko dále zapojilo do následujících projektů:

•

projekt Dobrovolnictví pro všechny vypsaný organizací Hestia (byla
realizována 2. etapa: Dobrovolnictví jako team-building pro firmu IBM –
nátěr ohrazení hokejbalového hřiště)

•

projekt Klíče pro život vypsaný NIDM a realizovaný ve spolupráci s dalšími
organizacemi (jeho výstupem je zpracování vzdělávacího kurzu SVAŘáK
jakožto příkladu dobré praxe pro ostatní organizace pracující
s dobrovolníky)

Prostřednictvím zmíněného projektu Dobrovolnictví pro všechny se našemu
středisku podařilo vstoupit do další oblasti dobrovolné činnosti, kterou je firemní
dobrovolnictví. Kromě společné akce s IBM byla realizována i akce s firmou Provident
Financial. Středisko je nyní registrovaným členem platformy Byznys pro společnost,
která sdružuje organizace umožňující firemní dobrovolnictví a bylo spolupořádajícím
členem setkání dobrovolnických organizací v Jihomoravském kraji, které bylo na
firemní dobrovolnictví zaměřeno.
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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 2011/2012 absolvovalo
studentek, kteří k nám přicházeli z různých
dlouhodobé spolupráci s VOŠ sociálně-právní
studentky z Finska. Celkem studenti v našem

v našem středisku praxi 14 studentů a
školských zařízení (SŠ, VOŠ, VŠ). Díky
v Brně přijely na pětitýdenní praxi i dvě
středisku strávili cca 500 hodin.

Proč k nám studenti přicházejí?
(zdroj: Dotazník pro praktikanta před nástupem na praxi)
•
•
•
•
•
•

chtěla bych se aktivně podílet na různých činnostech, ne brát praxi jako nudnou
školní povinnost
těším se na nové lidi a nové zkušenosti
ráda bych působila v zařízení, kde mohu nabídnout svoji pomoc a komunikační
dovednosti
ráda bych se také naučila něčemu novému, co bych mohla později uplatnit ve
svém profesním životě
mojí srdeční záležitostí je práce s mládeží
líbí se mi tu, už jsem zde na praxi byla
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Přehled o hospodaření za rok 2011
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ke dni 31.12.2011
Náklady (v celých tis. Kč)
Označení

NÁKLADY

A. I.

Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
4. Prodané zboží
Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na representaci
8. Ostatní služby
Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
13. Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky
18. Ostatní pokuty a penále
Ostatní náklady celkem
21. Kursové ztráty
24. Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky celkem
32.Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

A. II.

A. III.

A. IV.

A. V.

A. VII.

Hlavní čin.

1 851
1 350
501
0
412
54
60
45
253
5 433
4 088
1 308
16
21
1
0,5
0,5
54,5
1,5
53
0,5
0,5
7 752

Hosp. čin.

Celk. čin.

% z celku

91

1 942

24,71%

91
0

412

5,24%

16
12
4

5 449

69,34%

0

1

0,01%

0

54,5

0,69%

0

0,5

0,01%

107

7 859

100,00
%

Podíl jednotlivých výdajů na celkových nákladech
0,01%

0,69%

24,71%

Poskytnuté příspěvky celkem
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Daně a poplatky celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
5,24%
0,01%

69,34%
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Výnosy (v celých tis. Kč)
Označení

VÝNOSY

Hlavní čin.

Hosp. čin.

B. I.

Tržby za vlast. výk. a zboží celk.
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby z prodeje zboží
Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
16. Kursové zisky
Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky
Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
Výnosy celkem

2 091
2 091
0
4
2
2
325
325
5 697
5 697
8 117

118
11
107
0
0
0
0
0
0
0
118

Výsledek hospod. před zdaněním
Výsledek hospod. po zdanění

365
365

11
11

376
376

B. IV.

B. VI.
B. VII.

C.
D.

Celk. čin.

% z celku

2 209

26,82%

4

0,05%

325

3,95%

5 697

69,18%

8 235

100,00
%

Podíl jednotlivých zdrojů příjmů na celkových výnosech
0,05%

26,82%

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

3,95%

69,18%
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Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni 31.12.2011 (v celých tisících Kč)
Označení

AKTIVA

B.
B. I.
B. I.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
1. Materiál na skladě
7. Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky celkem
4. Poskytnuté provozní zálohy
Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Účty v bankách
6. Ostatní cenné papíry
Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
Aktiva celkem (A. + B.)

B II.
B. III.
B. III.

B. IV.
B. IV.

Označení

PASIVA

A.
A. I.
A. I.
A. II.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
1. Vlastní jmění
Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení
3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
5. Zaměstnanci
7. Závazky k instit. soc. zabezpeč. a veř. zdrav. poj.
8. Daň z příjmů
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
Pasiva celkem (A. + B.)

B.
B. III.
B. III.

B. IV.
B. IV.
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Začátek období

Konec období

1 351
7
2
5
38
38
1 265
141
1 124
0
41
36
5
1 351

1 964
7
0
7
44
44
1 837
101
1 722
14
76
35
41
1 964

Začátek období

Konec období

394
425
425
-31
0
339
-370
957
477
-6
0
296
154
16
4
13
480
7
473
1 351

785
440
440
345
376
0
-31
1 179
705
9
48
320
163
23
4
138
474
0
474
1 964

Spolupráce s veřejností a poděkování
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky spolupracuje 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 Boska
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, Centru pro rodinu a
sociální péči, Psychologické poradně pro mládež, manželství a rodinu.
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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