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Milí přátelé,
rád bych uplynulý rok 
2016 přirovnal k  výstupu 
na horu po zajištěné ces-
tě s  využitím ferratového 
setu za doprovodu přátel, 
kteří chtějí cestu zdolat:

PŘED KAŽDOU CESTOU JE TŘEBA NA-
PLÁNOVAT, KAM SE POJEDE, JAK NÁ-
ROČNOU CESTU JSME SCHOPNI ZVLÁD-
NOUT, CO SI VEZMEME S SEBOU, KDE 
BUDE NÁŠ ZÁKLADNÍ TÁBOR.

V  první polovině roku, který se nesl 
v duchu hesla SPOLEČNĚ, vstoupily dvě 
sekce, Kroužky a Volná oratoř do strate-
gického plánování, což přineslo pozitiv-
ní vlnu otázek i do další sekcí a oblastí, 
na které bylo třeba odpovědět. Vše gra-
dovalo při červnovém hodnocení a plá-
nování zaměstnanců střediska a výstupy 
se prezentovaly ostatním při úvodním 
školení v polovině září. 
Během tohoto období proběhlo výběro-
vé řízení na pozici vedoucího Kroužkové 
sekce z  důvodu plánovaného odcho-
du Dominika Liberdy (Díky Dominiku 
za Tvoji práci, otevřenost, profesionalitu 
a  přátelství). Jednotlivá kroužková od-
dělení uspořádaly několik víkendovek 
pro podporu vzájemných vztahu, získá-
ní nových zážitků a dovedností. 

2ÚVODNÍ 
SLOVO ŘEDITELE
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POKUD MÁME VŠE NAPLÁNOVÁNO 
A TUŠÍME, CO NÁS ČEKÁ, ZAČÍNAJÍ BEZ-
PROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVY A ZKOUŠKY FY-
ZICKÝCH A PSYCHICKÝCH ZDATNOSTÍ. 

Ve  středisku tyto přípravy a  zkoušky 
probíhaly během letních prázdnin. Fy-
zické a  psychické zdatnosti jsme tříbili 
a  zvyšovali při táborech příměstských 
i  pobytových. Materiální přípravy se 
uskutečnily ve  formě oprav místností 
a prostor, které slouží k zázemí zaměst-
nanců a  k  pravidelným aktivitám (re-
konstrukce recepce, ředitelny, herny, 
vymalování chodeb, výměna obložení 
na  hokejbalovém hřišti, vytvoření če-
kárny pro rodiče, vybudování dílny pro 
nové kroužky, ve  spolupráci s  komuni-
tou salesiánů na  vytvoření přírodního 
ami teátru, atd.).

VŠE JE PŘIPRAVENO, JSME NA ZAČÁT-
KU CESTY, KTEROU JSME SI TEORETIC-
KY PROŠLI, FERRATOVÝ SET DOTAŽENÝ, 
HELMA NASAZENÝ, RUKAVICE NA RU-
KOU, VHODNÉ BOTY NA NOHOU, BATOH 
S OBČERSTVENÍM NA ZÁDECH. MŮŽE-
ME VYRAZIT.

A taky že jsme vyrazili. Do nového škol-
ního roku 2016/2017 s  heslem „Máme 
na  co navázat“, ve  kterém si chceme 
více uvědomit naše základy, že na sebe 
vzájemně navazujeme a zároveň si při-
pomenout 90 let přítomnosti salesiá-
nů v ČR.  To vše s partou zaměstnanců, 

externistů a  dobrovolníků, kteří chtějí 
přispět svými dovednostmi a  tvořit ši-
rokou nabídku střediska a  s  těmi, kteří 
do střediska přicházejí a podporují nás.

JAK TO BÝVÁ, I BĚHEM CESTY NĚKDO 
ZJISTÍ, ŽE PRO NĚHO CESTA NENÍ VHOD-
NÁ, NEBO ŽE BY RÁD ZVOLIL JINOU 
NEBO ŽE NA TO NESTAČÍ. PAK JE TŘEBA 
NAJÍT VHODNÉ MÍSTO, KDE SE MŮŽE 
ODPOJIT, VRÁTIT NEBO ZVOLIT CESTU JI-
NOU. TY, KTEŘÍ POKRAČUJÍ, MOTIVOVAT 
K DALŠÍMU VÝSTUPU A ZVLÁDÁNÍ TĚŽ-
ŠÍCH KROKŮ NA CESTĚ.

Podzim byl ovlivněn personálními změ-
nami, které jsme v krátkém čase museli 
vyřešit (děkuji Kubovi Švandovi, který 
několik let vedl sekci Volné oratoře), ale 
i  sžívání týmu, který do  školního roku 
vstoupil. Kam se nám podaří dojít, co 
dalšího během cesty prožijeme a  uvi-
díme, bude předmětem další výroční 
zprávy.
Děkuji všem, kteří se s námi v roce 2016 
vydali na cestu, tvořili nabídku, přichá-
zeli s  nápady, jistili a  pomáhali. Velký 
dík patří všem dobrodincům a dárcům, 
kteří nám pomohli i nančně, materiálně 
i duchovně.
V roce 2017 přeji nám všem zajištěnou 
cestu s  pěknými výhledy, novými vý-
zvami, se zdolanými vrcholy a s partou 
dobrých lidí. 

Jiří Baláš
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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 všeobec-
ných a  křesťanských hodnotách. Široká 
nabídka zájmových aktivit, vzdělávacích 
a  zážitkových programů a  osobní pří-
stup vychovatelů a animátorů dávají dě-
tem i dospělým prostor pro osobní roz-
voj a vytváření pozitivních mezilidských 
vztahů. Název „salesiánské“ označuje 
nejen zřizovatele a provozovatele toho-
to zařízení (Salesiáni Dona Boska - www.
sdb.cz), ale i výchovný styl, se kterým se 
zde návštěvníci setkávají.

Středisko je otevřené všem, zvláštní po-
zornost však věnujeme kategorii školní-
ho věku a dospívajícím. Účastníci krouž-
ků 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 sale-
siánů, kteří na tomto místě působili v le-
tech 1939 – 1950. Po nuceném přerušení 
obnovilo svoji činnost v  devadesátých 
letech. Bylo zřízeno roku 1995 Salesián-
skou provincií Praha (řeholní společnost 
katolické církve). Jakožto školská práv-
nická osoba je od  roku 2006 zařazeno 
do  rejstříku Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy.

O STŘEDISKU
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3
POSLÁNÍ A CÍLE STŘEDISKA

Poslání

Salesiánské středisko mládeže – dům 
dětí a  mládeže Brno-Žabovřesky po-
máhá dětem a  mládeži v  rozvoji me-
zilidských vztahů a  v  osobním růstu 
včetně jeho duchovního rozměru. 
Své poslání realizuje prostřednictvím 
Volné oratoře, Kroužků zájmového 
vzdělávání, Klubu maminek a  dalších 
aktivit, které vycházejí z  preventivní-
ho výchovného systému Dona Boska.

Cíle

 > Pomocí individuálního přístupu a záj- 
mu o každého pomáhat dětem a mla-
dým objevovat jejich vlohy a  dobré 
předpoklady a dále je rozvíjet.

 > Vytvářením rodinného prostředí 
podporovat zapojení dětí a mladých 
do  společnosti a  předcházet sociál-
ně-patologickým jevům.

 > Aktivní přítomností mezi dětmi 
a  mladými vychovávat k  základním 
lidským a křesťanským hodnotám.

 > Pomáhat dětem a mladým nacházet 
smysl jejich života.

HESLO PRO ŠKOLNÍ ROK

Kalendářní rok 2016 zahrnuje dva roky 
školní. V  každém z  nich se při své čin-
nosti inspirujeme heslem.
Pro školní rok 2015/2016 to bylo heslo 
SPOLEČNĚ
Pro školní rok 2016/2017 heslo 
MÁME NA CO NAVÁZAT

A  o  tom všem jsou i  ferraty – leze se 
společně a máš na co navázat.

8

VÝROČNÍ
ZPRÁVA



4 ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA

Každý člen party, která spolu vyráží 
na  ferraty má ve  skupině své místo a  svůj 
úkol. Někdo je vedoucí výpravy, druhý za-
jišťuje proviant, vybavení, další je řidič a ne-
zapomeňme na odborného instruktora … 

Střediskový ferratový tým byl v roce 2016 
strukturován následně:

Ředitel střediska (statutární zástupce)

DVA ZÁKLADNÍ ÚTVARY 

Pedagogický
Podpůrný

4.1. PEDAGOGICKÝ ÚTVAR SE SKLÁDÁ 
ZE TŘÍ HLAVNÍCH SEKCÍ A NĚKOLIKA 
SPECIALIZOVANÝCH PROGRAMŮ

HLAVNÍ SEKCE 

>  Kroužky zájmového vzdělávání
>  Volná oratoř
>  Klub maminek

SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY

>  VYKROČ – preventivní program pro školy
>  Dobrovolníci – Program rozvoje 
     dobrovolnictví v SaSM Brno-Žabovřesky
>  Tábory – pobytové akce v období 
     hlavních prázdnin

4.2. PODPŮRNÝ ÚTVAR ZAJIŠŤUJE 
ČINNOSTI V OBLASTI

>  Ekonomické
>  Administrativní
>  Fundraisingové
>  PR a propagace
>  Technického zázemí

9



Tak jak jsou skalní ferraty různé obtíž-
nosti a délky, tak jsou rozdílné i aktivi-
ty střediska. Dají se k  ferratám směle 
přirovnat. Každá má své označení, 
svou trasu, v některých úsecích se po-
tkávají a kříží, ale nástup a cíl je společ-
ný. Abychom dosáhli vrcholu, musíme 
se navzájem podporovat a pomáhat si, 
vrchol hory si pak užijeme společně, 
protože sdílená radost je dvojnásobná 
radost!

HLAVNÍ ČINNOST

5.1 SEKCE KROUŽKY ZÁJMOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

Kroužky zájmového vzdělávání jsou jed-
ním ze základních pilířů činnosti středis-
ka. V  pravidelných a  organizovaných 
aktivitách umožňují zaměřit se na  stě-
žejní cílovou skupinu děti a  mládež 
– od  předškolního věku po  dospělost. 
Jednotlivé kroužky jsou pestré ve svém 

5AKTIVITY
STŘEDISKA
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5
zaměření a náplni, ale přesto je spojuje 
společný jmenovatel – je jím individu-
ální přístup a snaha o vyvážený rozvoj 
osobnosti člověka v duchu preventivní-
ho systému Dona Boska.  

Kroužky zájmového vzdělávání nabí-
zíme v těchto oblastech

OBLASTI PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

 > Sportovní oddělení
 > Výtvarné a keramické oddělení
 > Hudební oddělení
 > Mediálně-technické oddělení
 > Dramaticko-taneční oddělení
 > Oblast vzdělávacích kroužků

POSLÁNÍ SEKCE

Vzdělávat a  doprovázet děti, mládež, 
dospělé i  rodiče v  činnostech, které si 
sami zvolí, ve  výchovném stylu, který 
zdůrazňuje ucelený rozvoj osobnosti 
před výkonem, opírá se o  individuální 
přístup, křesťanské hodnoty a laskavost.

Zapojením odborníků i  nadšenců vy-
tvářet motivačně a  odborně silné pro-
střední otevřené pro práci s více i méně 
talentovanými zájemci.

Nabízet zejména činnosti umožňují-
cí dlouhodobé doprovázení člověka 
od  předškolního věku po  dospělost, 
které doplňují nebo rozvíjejí vzdělávací 
činnost škol a  liší se způsobem předá-
vání výchovně-vzdělávacího obsahu. 

Tradičně

Probíhaly kroužky pro děti od předškol-

ního věku po dospělost ve všech zmíně-
ných oblastech. Počet kroužků i  jejich 
naplněnost je tradičně vysoká a  neby-
lo tomu jinak ani v roce 2016. K 31. 10. 
2016 bylo nabízeno 127 kroužků s 896 
účastníky.

Jednotlivé kroužky představily náplň 
své činnosti v rámci vystoupení na dvou 
akademiích (Závěrečné a Vánoční), kte-
ré navíc doplnili účastníci hudebních 
kroužků o dvě hudební besídky.

Děti z  keramických kroužků se úspěš-
ně zapojily do 2 celostátních soutěží – 
v soutěži To je hlína jsme obsadili druhé 
místo a v soutěži časopisu Golem jsme 
se umístili na  místě prvním. Keramika 
také prezentovala středisko na  Vánoč-
ních trzích na Zelném trhu. 

Víte že: během celého roku se spotře-
bovaly téměř 4 tuny hlíny?

Vedle keramických a výtvarných krouž-
ků je další stabilně se rozvíjející oblastí 
oblast sportovní. Běžné tréninky byly 
v jednotlivých sportech doplněny pořá-
dáním přátelských utkání, turnajů a te-
matických pobytových akcí.

Nově

Ve  školním roce 2015/2016 kroužko-
vá sekce navázala na  vnitřní analýzu 
a  tvorbu strategického plánu se zapo-
jením interních pracovníků, externistů 
a spolupracujících dobrovolníků. Vznikl 
tak výhled pro oblast kroužků na tříleté 
období, ze kterého vyplývá tendence 
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zaměřit se na rozvoj kvality nabízených 
kroužků a  podporu vzdělání a  rozvoje 
kompetencí vedoucích. 

Při zahájení nového školního roku se 
pravidelná zájmová činnost dočkala 
několika novinek, které tak v  pestrosti 
nabídky doplnily již tradiční a oblíbené 
kroužky. Nově se podařilo některé ob-
lasti činnosti uchopit v  rámci vznikají-
cích oddělení – organizačních jednotek, 
které usnadňují  plánování činnosti a dr-
žení dobré úrovně nabízených aktivit. 

Náplň zájmových kroužků jde ruku 
v  ruce s  posláním celého salesiánské-
ho díla v duchu preventivního systému 
Dona Boska, tuto skutečnost podporu-
jeme také přípravou metodické příručky 
pro duchovní rozvoj v kroužcích, na kte-
ré jsme v roce 2016 začali pracovat.

PŘÍKLADY NOVINEK V KROUŽCÍCH 

Hudební kroužky

 > Hudební oddělení rozšířilo nabídku in-
dividuální výuky. Od září 2016 mohou 
děti nově navštěvovat kroužky: Bicí, 
Sólový zpěv a Improvizaci na klavír.

Mediální a technické kroužky

 > S  úspěšným rozvojem mediálně-
-technického oddělení souvisí také 
rozšíření nabídky o tři nové kroužky:

 > Kutil – v nové dílně se účastníci krouž-
ku učí podmanit si kladiva, dlátka, pil-
níky, pájky nebo vrtačky a zvládat zá-
sady správné a bezpečně práce s nimi.

 > Videokroužek – reportáže, streamo-
vání, i lmy, audio, postprodukce. 
Kroužek probíhá v nově vybavované 
mediálně-technické učebně.

 > Dabing a  moderování – účastníci 
se postupně zdokonalují v  umění 
ovládání vlastního hlasu, veřejné-
ho vystupování či tvorby reportáží 
a  v  práci se související technikou. 
Moderování si zkoušejí také přímo 
na akcích pořádaných Střediskem. 

Dramatické kroužky

 > Dramaťáček – základy divadelních 
dovedností pro děti od 5 let.

Vzdělávací kroužky

 > Italština pro začátečníky – doplnění  
kroužku italštiny o kurz pro začínající 
zájemce.

AKTIVITY
STŘEDISKA
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PŘEHLED KROUŽKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

šk. rok 2015/2016 šk. rok 2016/2017

stav k 30. 06. 2016 stav k 31. 10. 2016

     počet
kroužků

počet 
účastníků

počet
kroužků

počet
účastníků

sportovní

Baby aerobic 1 10 1 9

Fotbal 8 152 8 150

Futsal 1 9 1 13

Historický šerm 1 35 1 24

Hokejbal 3 48 3 42

Hopsálci 1 14 1 15

Minivolejbal 1 19 1 16

Pohybové a míčové hry 1 5 1 10

PowerFit – Kondiční cvičení 1 3 1 10

Sport+ 1 16 1 8

Stolní tenis 3 35 3 34

Volejbal 2 25 3 45

výtvarné

Keramika 16 165 16 155

Tvoření ze skla 1 8 1 8

Výtvarka 1 8 1 9

hudební

Bicí x x 3 3

Cappella Polyphonica 
Salesiana

1 37 1 37

Flétna 2 4 6 6

Hudební dílna 4 32 4 44

Improvizace na klavír x x 2 2

Klavír 31 31 27 27

13
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AKTIVITY
STŘEDISKA

Kytara 10 10 13 13

Liška Bystrouška aneb Prů-
vodce hudebním světem

1 10 2 18

Muzikohraní 1 14 2 17

Sólový zpěv x x 2 2

taneční a dramatické

Dance mix 1 18 1 18

Divadelní škola 1 11 x x

Dramaťák 1 11 2 20

Happy Theatre 1 9 1 6

Muzikál 1 10 1 16

Taneční workshop 2 24 2 17

mediální a technické

Animovaný i lm 1 2 x x

Dabing a moderování x x 1 8

Elektrotechnika 1 10 2 19

Fotograi cký kroužek 1 5 1 6

Kutil x x 1 6

Média+ 1 5 1 7

Modelář 1 6 1 6

Reportéři 1 2 x x

Videokroužek x x 1 6

další vzdělávací

Angličtina 2 11 1 4

Broučci 1 12 1 12

Italština 1 6 2 11

Klubovna – příprava 
Supermana

1 5 x x

Kuchtík 2 12 1 8

Němčina 1 4 x x
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Šachy 1 6 1 5

Škola vaření 1 6 1 4

CELKEM 115 865 127 896

Činnost a  vybavení kroužků zájmového vzdělávání je � nančně podporováno Statutárním 
městem Brnem, Magistrátem města Brna – Odbor školství mládeže a tělovýchovy.

5.2  SEKCE VOLNÁ ORATOŘ – ORC

Otevřený klub neboli Volná oratoř je 
místo, kam mohou přijít děti a  mladí 
lidé od 6 do 26 let. V prostorách oratoře 
se mladým věnují zaměstnanci a  dob-
rovolníci a  vytvářejí pro ně bezpečný 

prostor, ve kterém se mohou cítit přija-
ti. V klubu mohou smysluplným způso-
bem prožívat volný čas, budovat nová 
přátelství a  rozvíjet mezilidské vztahy. 
Prostory volné oratoře jsou otevřeny 
každý den mimo soboty. Otevírací doba 
je od 14:00 do 19:00, kdy ve čtvrtek je 
otevřeno do 17:45 a v pátek do 20:00.

Mládež může přijít kdykoliv v  otevíra-
cích hodinách, navštívit nealkoholický 

bar, kde si může zapůjčit společenskou 
hru nebo se účastnit nabízených pro-
gramů. V  herně si zahrát ping-pong, 
stolní fotbálek, šipky, kulečník, zatančit 
si na  tanečních podložkách a  zahrát si 
Xbox. Mládež od 12 let může navštěvo-
vat každý všední den posilovnu. Ven-
kovní prostory nabízí možnost zahrát si 
fotbal, hokejbal a další sporty.

POSLÁNÍ SEKCE

Posláním Volné oratoře je doprovázet 
děti a mladé lidi na jejich životní cestě. 
Na  základě principů salesiánské peda-
gogiky vytváříme prostředí k  rozvoji 
mezilidských vztahů a osobnímu růstu.

OBLASTI PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

TRADIČNĚ

Posilovna – Je dostupná pro klienty 
od  12 let, kteří mohou cvičit na  růz-
ných posilovacích strojích. Posilovna 
v roce 2016 byla navštívena v průběhu 
roku celkem 1212x mladými lidmi, kteří 
spolu poměřují síly, ovšem také spolu-
pracují a starší zaučení dobrovolníci po-
máhají mladším příchozím se správným 
cvičením.

5
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Krtek – Klub Krtek je nabízený každý 
čtvrtek všem, kteří navštěvují otevřený 
klub. Program je primárně určený pro 
věkovou kategorii kolem 12 let. Pro-
gram je tvořen z  kreativních, dobro-
družných, sportovních a další aktivit.

Úterní programy – V  průběhu celého 
úterního dne byly pro děti připravené 
krátké aktivity, kdy za jejich splnění zís-
kali razítko. Odměněni byli všichni, kteří 
se do  soutěže zapojili. Na  konci roku 
poté probíhá vyhlášení absolutního ví-
těze a předání věcných cen.

NOVĚ

V průběhu roku 2016 vytvořili zaměst-
nanci a  dobrovolníci Volné oratoře 
společně s klienty návrh loga a nového 
vizuálního stylu Volné oratoře. Logo 
skládající se z  písmen ORC1 je zkráce-
nou verzí slova oratoř.

V souladu s novým vizuálním stylem byl 
upraven i  prostor herny. Klienti se sami 
podíleli, pod vedením a za spolupráce za-
městnanců a  dobrovolníků, např. na  vý-
robě sedaček z palet a na výmalbě stěn.

Během roku byl také zprovozněn Face-
book - www.facebook.com/orcbrno

AKCE 

Oprava herny a  slavnostní otvírání – 
V  průběhu podzimních prázdnin byla 
za pomoci klientů opravena herna a ná-
sledně byla slavnostně otevřena. Účast-

1 ORC je klienty dlouhodobě používaný 
hovorový název Volné oratoře

níci si i  sami vyrobili novou paletovou 
sedačku.

Adventní programy – V adventní době 
proběhla vánoční fotosoutěž Crazy Vá-
nORCe, kde bylo za cíl vyfotit ve skupi-
ně nebo kategorii jednotlivec nejvíce 
bláznivou vánoční fotku, kde vítěz byl 
zvolený pomocí hlasování veřejnosti 
na  Facebooku. Dalším adventním pro-
gramem byly Adventní tvořivé dílničky, 
kde si účastníci mohli vyrobit vánoční 
krabičky, ozdoby na stromeček a mno-
ho dalších výrobků. V  ORCu také pro-
běhlo setkání s  Mikulášem, který na-
vštěvoval účastníky klubu i  zájmových 
kroužků.

NÁVŠTĚVNOST VOLNÉ ORATOŘE

Přehled návštěvnosti Volné oratoře 
v  kalendářním roce 2016 podle věku 
klientů:

8 %

26 %

49 %

17 %

Návštěvnost podle věku

6–11

12–18

19–26

27 a více

AKTIVITY
STŘEDISKA



PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VOLNÉ ORATOŘE V KALENDÁŘNÍM ROCE 2016 PODLE MĚSÍCŮ

Měsíc počet osob počet dní průměr os/den

Leden 544 23 23,65

Únor 703 23 30,57

Březen 776 24 32,33

Duben 1116 25 44,64

Květen 1005 25 40,20

Červen 825 23 35,87

Září 672 25 26,88

Říjen 623 21 29,67

Listopad 725 24 30,21

Prosinec 479 19 25,21

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI VOLNÉ ORATOŘE V KALENDÁŘNÍM ROCE 2016 PODLE MĚSÍCŮ

počet dní průměr os/den

Činnost a vybavení volné oratoře je � nančně podporováno Statutárním městem Brnem, Magist-
rátem města Brna – Odborem sociální péče z programu Prevence kriminality.

5.3 SEKCE KLUB MAMINEK

Klub maminek nabízí velkou škálu krouž-
ků pro děti předškolního věku s rodiči či 
prarodiči.  Je také základnou pro další po-
tenciální klientelu kroužků, táborů a Vol-

né oratoře, podporuje spolupráci s rodiči 
a zvyšuje pozitivní povědomí veřejnosti 
o  Salesiánském středisku. Společně tak 
pomáhá vychovávat děti na základě pe-
dagogiky a spirituality Dona Boska. 

Návštěvnost podle osob (průměr osob/den)
50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

měsíc             1           2             3           4            5           6            9           10         11          12          
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POSLÁNÍ SEKCE

Prioritou ve všech aktivitách je pro nás 
dítě a  vnímání toho co potřebuje. Je-
dou z klíčových součástí naší činnosti je 
komplexní podpora a utužování vztahu 
rodič-dítě, podpora hezkých vztahů 
v  rodině. Pomáháme nalézt rodičům 
smysluplnost v jejich rolích matka/otec. 
Inspirujeme rodiče jak se věnovat svým 
dětem při společně stráveném čase. Cí-
lem naší práce je také rozvíjet mezilid-
ské vztahy v rámci skupiny a podporo-
vat socializaci klientů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou Klubu maminek jsou 
děti předškolního věku (0-6 let) společ-
ně s jejich rodiči

OBLASTI PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

Tradičně

Rok 2016 byl v první půli zaměřen v sou-
ladu s  heslem školního roku na  téma 
Společně. Lektorky se zaměřily na  to, 
aby s rodiči a dětmi společně vytvářely 
pozitivní a tvůrčí atmosféru v kroužcích, 

na slavnostech a na pobytových akcích 
pro rodiny. Na  základě své kvalii kace 
a  zkušeností podporují rodiče, aby se 
svým dětem v  raném věku co nejvíce 
věnovali a inspirují je nápady pro aktiv-
ní náplň času s dětmi v době, kdy jsou 
s nimi na mateřské dovolené.

Rodiče si mohou pro své děti vybrat 
z  bohaté nabídky aktivity pohybové, 
výtvarné, hudební, aktivity zaměřené 
na přípravu dětí na vstup do MŠ, na vý-
uku angličtiny, či na volnou hru. 

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT 
KLUBU MAMINEK
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AKTIVITY
STŘEDISKA

šk. rok 20015/16 šk. rok 2015/16

stav k 30. 06. 2016 stav k 31. 10. 2016

počet 
kroužků

počet
účastníků

počet
kroužků

počet
účastníků

Klub maminek 1 266 1 171

Pohybové

Čiperčata 3 68 2 48

Čiperky 3 59 2 36



Stávající nabídku kroužků doplnily v září 
dva nové: 

 > Zvídánky –  zaměřené na aktivní po-
znávání světa kolem nás 

 > Let‘s speak English - konverzace an-
gličtiny pro rodiče s  dětmi od  dvou 
let

AKCE

Kromě pravidelných aktivit - kroužků 
pořádá klub maminek jednorázové 
akce, které připomínají křesťanské svát-

ky a lidové tradice. Tyto akce jsou nabí-
zeny všem členům Klubu maminek.

 > Tříkrálová koleda

 > Masopust

 > Vítání jara

 > Letniční slavnost

 > Závěrečné dopoledne Klubu maminek 

 > Letní pobytové akce pro rodiče s dětmi

 > Martinská slavnost  

 > Slavnost sv. Mikuláše 

ky a lidové tradice. Tyto akce jsou nabí-

Letní pobytové akce pro rodiče s dětmi
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Mámo pojď si hrát 1 37 1 37

Slunečnice 1 9 1 12

Veverky 1 14 x x

Výtvarné

Cvrčci 2 15 x x

Hravé šikulky 2 24 2 26

Keramické šikulky 2 22 1 7

Rozmarýnci 2 15 x x

Šikulky 3 33 3 38

Hudební

Zpívánky 6 75 6 78

Vzdělávací

Angličtina 3 43 3 40

Klubíčko 1 17 1 20

Leťs speak English x x 1 10

Zvídánky x x 1 10

CELKEM 30 697 25 533

Nově



Činnost a  vybavení pravidelných 
aktivit Klubu maminek je � nančně 
podporováno Statutárním městem 
Brnem Magistrátem města Brna Od-
borem zdraví z  dotačního programu 
na podporu rodiny.

5.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 
2016

Tato ferrata je jednou těch, které 
jsou velice náročné, vyčerpáva-
jící a jen pro nadšence, ale zato 
se odmění nádhernými výhledy 
a euforií po dosažení cíle.

Tak i příležitostné akce jsou jak-
si „navíc“ nad běžný program 
kroužků, volné oratoře i  klubu 
maminek, vyžadují nadšence, 
jsou náročné na  organizaci, 
na  spolupráci, na  čas pracovní 
i osobní, zato se odmění … nád-
hernými výkony, milými setkání-
mi a pocitem z dobře vykonané 
a smysluplné práce.

Příležitostné akce jsou organi-
zovány napříč sekcemi a v jejich 
vzájemné spolupráci. Odráží 
významné mezníky v  občan-
ském i  církevním kalendáři či 
reagují na aktuální dění ve stře-
disku. Jejich smyslem je ne-
všedním a  zajímavým způso-
bem podpořit činnost střediska 
v  průběhu školního roku. Jsou 
specii cké svojí různorodos-
tí – tzn. zaměřením, obsahem, 
formou, dobou konání a její dél-

Činnost a  vybavení pravidelných 
aktivit Klubu maminek je � nančně 
podporováno Statutárním městem 
Brnem Magistrátem města Brna Od-
borem zdraví z  dotačního programu 

5.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 

Tato ferrata je jednou těch, které 
jsou velice náročné, vyčerpáva-
jící a jen pro nadšence, ale zato 
se odmění nádhernými výhledy 

Tak i příležitostné akce jsou jak-
si „navíc“ nad běžný program 
kroužků, volné oratoře i  klubu 
maminek, vyžadují nadšence, 
jsou náročné na  organizaci, 
na  spolupráci, na  čas pracovní 
i osobní, zato se odmění … nád-
hernými výkony, milými setkání-
mi a pocitem z dobře vykonané 

Příležitostné akce jsou organi-
zovány napříč sekcemi a v jejich 
vzájemné spolupráci. Odráží 
významné mezníky v  občan-
ském i  církevním kalendáři či 
reagují na aktuální dění ve stře-
disku. Jejich smyslem je ne-
všedním a  zajímavým způso-
bem podpořit činnost střediska 
v  průběhu školního roku. Jsou 
specii cké svojí různorodos-
tí – tzn. zaměřením, obsahem, 
formou, dobou konání a její dél-
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kou, velikostí, návštěvností, aj. Do jejich 
pořádání se zapojují desítky dobrovol-
níků, bez kterých by mnoho akcí nebylo 
možné zrealizovat.  

PŘEHLED PŘÍLEŽITOSTNÝCH AKCÍ 
BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2016

Hudební

 > Koncerty duchovní hudby sboru 
Cappella polyphonica salesiana

 > Hudební besídka

 > Vánoční akademie

Dramatické

 > Vystoupení kroužku Divadelní škola - 
Divadelní klauzury

 > Vystoupení divadelního kroužku 
Happy Theater

 > Představení kroužku Dramaťák

Výtvarné

 > Velikonoční tvoření

 > Tvorba kokedam

 > RAKU výpal

 > Tvoření adventních věnců

 > Vánoční tvoření

Sportovní

 > Fotbalový zápas o pohár 
střediska – Saloši vs. Sirotci 

 > Hokejbalový turnaj

 > Fotbalový turnaj o pohár střediska 
– mladší

 > Fotbalový turnaj o pohár 
střediska – starší

Dlouhodobé sportovní turnaje

 > Podzimní hokejbalová miniliga

 > Fofr Cup

 > Brněnská Salesiánská Volejbalová Liga

Různé

 > Živý Betlém 2016

 > Společenský večer střediska

 > Tříkrálová koleda v KM

 > Dětský maškarní karneval

 > Masopust v KM

 > Vítání jara v KM

 > Křížovka (křížová cesta) pro mladé

 > Slavnost Letnic v KM

 > Dětský den

 > Závěrečná akademie

 > Závěrečné dopoledne KM

 > Závěrečný táborák

 > Otevírání herny Volné oratoře (ORCu)

 > Martinská slavnost

 > Mikuláš v KM

 > Mikuláš ve Volné oratoři (ORCu)

Vzdělávací a  společenské akce pro 
zaměstnance a dobrovolníky

 > Vepřové hody

 > Sportovní školení

 > Babytreff  

 > Postní i lmové duely
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 > Free stage

 > Úvodní školení pro animátory 
a zaměstnance

 > Náhradní úvodní školení

 > Animátorské porady

 > Adventní čtení pod lampou

 > Předvánoční setkání

Pro pořádání venkovních příležitost-
ných akcí byl v  roce 2016 v  salesián-
ském areálu ve  spolupráci střediska 
a místní komunity salesiánů vybudován 
přírodní ami teátr. Slavnostní otevření 
za  přítomnosti představitelů Střediska, 
Místní komunity Salesiánů a  zástupců 
městské části Brno-Žabovřesky proběh-
lo při Martinské slavnosti, která je jed-
nou z  velkých příležitostných akcí a  je 
hojně navštěvovaná klienty střediska 
i širokou veřejností.

Na  vybudování a  vybavení přírodního 
ami teátru se i nančně podílely také 
Místní komunita Salesiánů, Nadace přátel 
Dona Bosca, Nadace Veronica, Městská 
část Brno-Žabovřesky a jednotliví dárci.

Pořádání příležitostných akcí v  roce 
2016 bylo i nančně podpořeno z dota-
ce Statutárního města Brna Magistrátu 
města Brna Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy.

5. 5 TÁBORY A POBYTOVÉ AKCE 
2016

TÁBORY  

Kdy jindy vyrazit na  ferratové horské 
chodníčky než o prázdninách.

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

Během letních prázdnin nabízíme tři 
typy táborových akcí:

Chaloupky – Tradiční pobytové tábory 
vycházející ze salesiánské tradice. Jejich 
základním rysem je osobní přístup, nižší 
počet účastníků a nabídka duchovního 
programu. V roce 2016 jsme v červenci 
a  srpnu uspořádali 12 pobytových tá-
borů pro 213 dětí.

Příměstské tábory – Stále více roste 
zájem o tuto formu tábora. Příměstské 
tábory probíhají přímo v  prostorách 
Střediska. Na  5 příměstských táborech 
si prázdnin užívaly 103 děti.
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Tábory pro rodiny s dětmi – Nabídka letní činnosti navazující na celoroční působe-
ní Klubu maminek. Se 151 účastníkem byly plně obsazeny všechny 3 tábory.

Název věková skupina počet účastníků

CHALOUPKY

Fotbalový tábor 11-14 17

Plavba Jitřního poutníka 7-10 18

Tajuplná země 10-14 19

Severská sekera 15-26 9

Dance camp 12-16 20

Zachraň se kdo můžeš!!! 10-13 20

VoŽIVOT. A o to jde 13-16 20

Eragon 9-12 15

Ministrantská chaloupka 9-14 17

Broučci na prázdninách 5-8 14

Volejbalový tábor 9-13 22

Čučická smršť 8-12 22

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Pohádkový rok 5-7 21

The Wizard of Oz 7-11 12

Katsurův příběh 6-9 12

Hudební tábor 6-10 27

Fotbalové léto 7-10 31

TÁBORY PRO RODINY S DĚTMI

Púovo zátiší v Čučicích 0-99 25

Púovo zátiší na Moravci 0-99 54

Púovo zátiší na Jalovci 0-99 72
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POBYTOVÉ AKCE

Během školního roku probíhají různé 
pobytové akce převážně s  cíleným za-
měřením na  vybrané skupiny. V  roce 
2016 se uskutečnilo také několik no-
vých pobytových akcí. Jednalo se ze-
jména  o aktivity v rámci kroužků a jed-
notlivých oddělení, které obohatily 

běžnou náplň kroužků a  vedle táborů 
se staly jedním z  významných vrcholů 
v  pravidelné zájmové činnosti. Během 
víkendových setkání se děti mohly lépe 
poznat v rámci oblasti, kterou navštěvu-
jí, rozvinout a upevnit vztahy  ve skupi-
ně a více intenzivně se věnovat činnosti, 
která je náplní jednotlivých kroužků.

POBYTOVÉ AKCE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Typ počet akcí počet účastníků

Vzdělávací 4 32

Duchovní 2 32

Kroužkové 10 141

Potáborová setkání 4 44
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SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY

5.6 VYKROČ – VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY PRO ŠKOLY

Popis programu

Vykroč je série tematických vzdělá-
vacích programů, určených třídám 2. 
stupně základní školy nebo ekviva-
lentním ročníkům víceletých gymnázií. 
Programy pracují s  principy zážitkové 
pedagogiky a vycházejí z myšlenky, že 
člověk se nejlépe učí tím, co sám zažije. 

Tematicky odpovídají vybraným prů-
řezovým tématům z Rámcového vzdě-
lávacího programu pro základní vzdě-
lávání. Konkrétně jde o  Osobnostní 
a sociální výchovu a Mediální výchovu. 
Programy rovněž podporují rozvoj klí-
čových kompetencí a to komunikativní 
a sociálně-personální. 

Cíle a nabídka

Vykroč do střediska a Vykroč k ostat-
ním  jsou programy  jejichž cílem je 
pomoci správně rozvíjet spolupráci 

a komunikaci ve třídě a tím předcházet 
sociálně patologickým jevům, zejména 
šikaně. 

Vykroč k médiím a Vykroč –Pan Face-
book jsou mediální programy pro 8. 
a 9. třídy ZŠ (primy a sekundy víceletých 
gymnázií) a zaměřují se na bezpečnost 
na  sociálních sítích, mediální gramot-
nost, na reklamu a kritické myšlení. 

Realizace programu

V  roce 2016 absolvovaly programy Vy-
kroč třídy z těchto škol: ZŠ Sirotkova, ZŠ 
Jana Babáka, ZŠ nám. Svornosti, WZŠ 
Plovdivská, Cyrilometodějská církev-
ní ZŠ a  Cyrilometodějské gymnázium 
a SOŠ pedagogická. Celkem se progra-
mů zúčastnilo 807 žáků z  37 tříd (po-
drobněji viz tabulka). Oproti minulému 
roku se jedná o zvýšený počet realizací 
(nárůst zaznamenaly mediální progra-
my), na který jsme reagovali rozšířením 
nabídky termínů. Od  školního roku 
2016/17 tedy programy probíhají nejen 
v pátky dopoledne, ale nově i ve čtvrtky.
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NÁVŠTĚVNOST PROGRAMŮ VYKROČ V ROCE 2016

Program Počet realizací Počet žáků

Vykroč do 
střediska

7 162

Vykroč k ostatním 8 172

Vykroč k médiím 11 216

Vykroč – Pan Facebook 11 257

CELKEM 37 807



Připravujeme

V  reakci na  poptávku ze spolupracu-
jících škol o  mediální program i  pro 
mladší ročníky, vytváříme nový me-
diální program pro 6. třídy – Vykroč 
k sociálním sítím. Tento program, kte-
rý se zabývá bezpečností na  internetu 
a sociálních sítích (např. zveřejňováním 
osobních údajů, zabezpečením svých 
proi lů), kyberšikanou a  dalšími souvi-
sejícími sociálně patologickými jevy, 
budeme nabízet ve 2. pololetí školního 
roku 2016/17.

Realizace preventivních programů pro školy 
VYKROČ je � nančně podporována Statutár-
ním městem Brnem, Magistrátem města Brna, 
Odborem sociální péče z programu Prevence 
kriminality.

5.7 PROGRAM ROZVOJE DOBROVOL-
NICTVÍ V SASM BRNO-ŽABOVŘESKY

Popis programu

Program rozvoje dobrovolnictví v SaSM 
Brno-Žabovřesky je akreditovaným 
programem u Ministerstva vnitra ČR č.j. 
MV-122023-5/OBP-2015 z  2. 10. 2015. 
Jeho smyslem je dlouhodobě rozvíjet 
a  podporovat prestiž dobrovolnictví, 
motivovat a  formovat mladé zapojené 
dobrovolníky a v širším kontextu je vést 
k životnímu stylu angažovaného a uvě-
domělého člověka. 

Program rozvoje dobrovolnictví nava-
zuje na  dobré vedení a  management 
dobrovolnictví, jehož výsledky lze vidět 
v hlubším vtažení dobrovolníků do roz-
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voje činnosti, kdy měli možnost podílet 
se na  směřování organizace, formulaci 
poslání a  celkově rozvoji činnosti při 
animátorských poradách a  jiných gré-
miích. 

Realizace programu

Zavedení a promyšlené uchopení pozi-
ce klíčových pracovníků pro jednotlivé 
animátory přineslo pružnou komuni-
kaci, vedení a  zajištění bezprostřední 
zpětné vazby. Akce pro dobrovolníky se 
setkávají s ohlasem, o čemž svědčí i vel-
ká účast na nich. Práce s dobrovolníky 
v organizaci je nyní záležitostí a úlohou 
všech. 

V  době realizace programu bylo 
do  dlouhodobé činnosti a  aktivit stře-
diska zapojeno 63 dobrovolníků. V po-

rovnání s předchozími roky značně na-
rostlo zapojení v oblasti letních táborů 
a  pobytových akcí, které také souvisí 
s  i lozoi í střediska tento typ akcí více 
podporovat. Nepatrný pokles celko-
vého počtu zapojených dobrovolníků 
v  porovnání s  předchozím rokem má 
přímou souvislost s  kariérním růstem 
a  profesním rozvojem dobrovolníků, 
kdy se dlouhodobě zapojení dobrovol-
níci díky absolvování patřičného vzdě-
lání zapojili do  činnosti střediska jako 
externí spolupracovníci (např. vedoucí 
kroužků s  uzavřenou pracovní smlou-
vou).

Následující tabulka zaznamenává za-
pojení akreditovaných dobrovolníků 
v rámci jednotlivých sekcí a aktivit stře-
diska:
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Činnost v jednotlivých 
sekcích a aktivitách

Aktivity Zapojení 
dobrovolníci

Počet 
odpracovaných 
dobrovolnických hod.

Aktivity a chod volné 
oratoře

6x týdně 26 1606,5

Kroužky zájmového 
vzdělávání

30 + 372 32 887,5

Příležitostné akce 29 23 445

Tábory a pobytové akce 21+7 41 13153

VE VŠECH ČINNOSTECH 634 4254 

2 30 kroužků v období leden - červen 2016 a 37 kroužků v období září - prosinec 2016
3 Na táborech a pobytových akcích je do statistik započítána odpracovaná doba 8 hod. za den
4 Nejedná se o součet hodnot ve sloupci, ale o reálný počet dobrovolníků. Mnoho z nich se zapojuje 

do více aktivit střediska.



Živá „animátorská kultura“ vytvářená 
kolektivy mladých nadšených lidí láká 
stále nové dobrovolníky k  pravidelné-
mu zapojení a  službě. V  roce 2016 se 
mezi stávající dobrovolníky průběžně 
zapojilo 13 nových lidí. Většinou noví 
dobrovolníci přichází z  řad klientů, 
po  odborné školní praxi absolvované 
v našem středisku nebo na doporučení 

svých přátel již zapojených v dobrovol-
nické službě. 

Dobrovolníci přinášejí do  činnosti 
s dětmi a rodinami nadšení a zápal, kte-
rý ideálně doplňuje profesionální práci 
zaměstnanců. Díky jejich množství a zá-
jmu může středisko mládeže nabízet 
vyhledávané aktivity a  služby ve  spá-
dové oblasti svého působení. Práce 
s  dobrovolníky je tak v  dlouhodobých 
strategiích střediska jedním z  nosných 
a nepostradatelných pilířů.

Další informace o dobrovolnících uvádí-
me v části Lidé ve středisku – Animátoři

Realizace Programu rozvoje dobrovolnictví 
v  SaSM Brno-Žabovřesky je � nančně podpo-
rována Ministerstvem vnitra ČR odborem bez-
pečnostní politiky a prevence kriminality. 
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6 LIDÉ
VE STŘEDISKU

6.1 ZAMĚSTNANCI 

 > Zaměstnanci na HPP 25 
(z toho 5 na mateřské a rodičovské dovolené)

 > DPČ   5

 > DPP 36

LIDÉ V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE 
STŘEDISKA V ROCE 2016

 > Statutární orgán: Jiří Baláš, SDB – ředitel

PODPŮRNÝ ÚTVAR 

> Hana Hudcová – vedoucí sekce, admini-
strativa > Ayan Warfa  –  ekonom, účetní > 
Pavel Melichárek – fundraising > Adéla Ne-
časová – fundraising, praktikanti > Anežka 
Hesová – public relatinons > Josef Bradáč 
– správce IT a Salesianivali > Irena Plchová 
a Pavla Fráňová – recepce > Ondřej Přikryl 
a Iva Pichalová – technické zázemí

PEDAGOGICKÝ ÚTVAR

Kroužky zájmového vzdělávání 

> Dominik Liberda – vedoucí sekce 
(do 08/2016) > Lenka Drexlerová – vedoucí 
sekce (od 09/2016)

Jiří Baláš, SDB > Radim Bína > Josef Bradáč 
> Karolína Burzová > Milada Davidová >  
Milena Alday Delgado > Jana Demjanová 
> Olga Ekslerová > Eva Fertigová > Na-
děžda Fousková > Martin Friedl > Marcel 
Frolek > Anežka Hesová > Evženie Holu-
bová > Lenka Honecová > Jan Hudec > 
Kateřina Chroustová > Iveta Juřenčáková 
> Petra Juřenčáková > Barbara Kolářová > 
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Darina Končalová > Jitka Kotrašová > Jan Kozel 
>Lucie Kubešová > Vlastimil Kubíček > Michae-
la Kulísková > Petra Kuželová > Eva Kyjovská > 
Eva Liškutinová FMA > David Minster > Václav 
Ondračka > Jiřina Pleská > Zuzana Prudíková > 
Boris Prudík > Martin Příhoda >  Martin Ptáčník 
> Petra Ryšavá > Vojtěch Ryšavý > Janina Sacho-
vá, FMA > Lenka Schormová > David Skoruša > 

Dominika Suchánková > Bohumil Šindelář > 
Anna Širůčková > Petra Škarabelová > Sabina 
Šlachtová > Jakub Švanda, SDB > Radka Těšíko-
vá > Marie Tkadlecová, FMA > Libor Vašátko > 

Tomáš Vaněk > Pavel Vaněk > Jan Vlasák > Libor 
Všetula, SDB > Jáchym Zeman > Ondřej Zukal

Volná oratoř

> Jakub Švanda, SDB – vedoucí sekce 
(do 10/2016) > Adéla Nečasová – vedoucí sekce 
(od 11/2016)

>Jiřina Marková > Ondřej Zukal > Vlastimil 
Vajďák, SDB > Vojtěch Meca > Josef Bradáč > 
Pavel Melichárek > Marie Tkadlecová, FMA > Ve-
ronika Vejlupková > David Minster

Klub maminek

> Zuzana Prudíková – vedoucí sekce > Jana 
Demjanová > Naděžda Fousková > Jitka Ko-
trašová > Evženie Holubová > Janina Sachová, 
FMA > Marie Tkadlecová, FMA > Helena Buchto-
vá > Eva Kyjovská 

Specializované programy  

> Ondřej Zukal – koordinátor programu Vykroč, 
koordinátor dobrovolníků > Dominik Liberda – 
koordinátor dobrovolníků
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6.2 ANIMÁTOŘI-DOBROVOLNÍCI 

Kdo jsou?

Animátoři, jak v  salesiánském prostře-
dí nazýváme dobrovolníky, jsou velmi 
důležitou a  nedílnou součástí našeho 
střediska a mnoha jeho aktivit. Jedná se 
o  nadšené lidi, kteří chtějí smysluplně 
věnovat svůj volný čas mladým lidem 
a  jejich výchově. Nejčastěji se jedná 
o  studenty středních a  vysokých škol, 
ale ani dospělí pracující či lidé důcho-
dového věku nejsou výjimkou. Svojí pří-
tomností dávají středisku stále novou 
energii a  specii cký mladistvý charak-
ter. Jen díky nim dokážeme poskytovat 
naše služby v takové míře a kvalitě.

Při práci s dobrovolníky se dlouhodobě 
postupuje dle projektu „Program rozvo-
je dobrovolnictví v SaSM Brno-Žabovřes-
ky“, který je akreditován Ministerstvem 
vnitra ČR 

Kde se zapojují?

Činnost dobrovolníků zahrnuje někte-
ré (případně i  všechny) z  následujících 
aktivit:

 > asistence v otevřeném klubu ORC:

obsluha nealkoholického baru spojená 
s půjčováním her a sportovních pomů-
cek, iniciace her a  spontánních aktivit, 
zapojování účastníků do  společných 
aktivit a do kolektivu aj.

 > asistence v kroužku zájmového vzdě-
lávání dle náplně konkrétní aktivity:

 > pomoc s chystáním pomůcek, vede-
ní vybraných částí hodiny, individu-
ální pomoc účastníkům kroužku aj. 

 > pomoc s plánováním a realizací příle-
žitostných akcí:

 > chystání prostor a  pomůcek před 
akcí, vedení části programu či obslu-
ha jednotlivých stanovišť, následný 
úklid po akci aj.

 > pomoc s  plánováním a  realizací let-
ních táborů a pobytových akcí:

 > příprava táborové základny, příprava 
a realizace jednotlivých aktivit, plně-
ní vybraných táborových rolí a souvi-
sejících úkolů aj.
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Dlouhodobě a pravidelně se zapojující 
dobrovolníci spadající do akreditované-
ho režimu MV ČR. V roce 2016 v našem 
středisku vykonávalo dobrovolnickou 
činnost 63 akreditovaných dobrovolní-
ků a společně odpracovali 4254 hodin. 

Do  organizace a  realizace příležitost-
ných akcí se rovněž zapojuje i  mnoho 
příležitostných (tedy neakreditova-
ných) dobrovolníků. Často je jedná o sa-
motné zaměstnance a klienty střediska, 
rodiče účastníků, lidi z  místní farnosti 
a další přátele střediska. V roce 2016 se 
takto nepravidelně zapojilo dalších 70 
lidí, kteří odpracovali 1118 hodin.

Jak je podporujeme?

Důležitou součástí našeho dobro-
volnického programu je i  soustavná 
podpora dobrovolnictví a  animátorů 
samotných. Tedy zajištění kvalitního 
zázemí, pravidelná formace v rámci mě-
síčních animátorských porad, pořádání 
dalších vzdělávacích, společenských 
a  jiných akcí pro animátory, možnost 

účasti na  externích vzdělávacích kur-
zech (zdravotní kurz, pedagogické mi-
nimum, Salesiánská škola animátorů) 
či poskytnutí prostoru k spontánně or-
ganizovaným aktivitám. Cílem je nejen 
osobnostní a profesní rozvoj pravidelně 
zapojených animátorů, ale také stme-
lení kolektivu, vytváření příjemného 
a  motivujícího prostředí a  vyjádření 
vděku za jejich pomoc.

V  roce 2016 se pro dobrovolníky-ani-
mátory konaly tyto akce:

 > Vzdělávací:

> Úvodní školení pro animátory 
    a zaměstnance

> Náhradní úvodní školení

> Animátorské vzdělávací 
    porady – pravidelně 1x za měsíc, 
    celkem 8 ročně

> Sportovní školení

 > Společenské:

> Společenský večer střediska

> Vepřové hody

> Postní i lmové duely

> Free stage

> Adventní čtení pod lampou

> Předvánoční setkání

 > Jiné:

> Duchovní obnovy – postní 
    a adventní

> Křížovka pro mladé
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Práce s  dobrovolníky v  našem zařízení je � -
nančně podporována Ministerstvem vnitra 
ČR, Odborem prevence kriminality.

6.3 PRAKTIKANTI

Kdo jsou

Praxi ve  středisku vykonávali studenti 
z různých středních, vyšších odborných 
a  vysokých škol nejen z  města Brna. 
Možnost praxe využívají především stu-
denti pedagogických, sociálních, spor-
tovních a  dalších humanitních oborů. 
V roce 2016 absolvovalo svoji praxi cel-
kem 17 studentů.

Díky navozené dlouhodobé spolupráci 
s Vyšší odbornou školou sociálně právní 
v Brně opět realizoval ve středisku praxi 
i student z Finska. 

Víte že:  už v naší organizaci působilo 11 
i nských dobrovolníků?

Kde působí a co jim nabízíme

Každý z  praktikantů si dle svého stu-

dijního zaměření vybral z  nabízených 
pravidelných a  příležitostných aktivit 
střediska. Praxe byly realizovány v Klu-
bu maminek, kde se účastnili kroužků 
pro předškolní děti a  jejich maminky. 
Dále ve  Volné oratoři, kde se účastnili 
se zaměstnanci, dobrovolníky a klienty 
spontánních aktivit. Poslední oblastí 
pravidelného působení praktikantů 
jsou zájmově vzdělávací kroužky, kde 
se praktikanti zapojovali v  oblasti hu-
dební, sportovní, taneční, dramatické, 
mediální, technické a dalších aktivitách. 
Mnozí z praktikantů se během své od-
borné praxe zapojili i do více oblastí pů-
sobnosti střediska.

Každému praktikantu se individuálně 
věnuje koordinátor praktikantů, který 
s  daným studentem komunikuje před 
samotnou praxí i během ní.

Během celého roku 2016 tak uskutečnili 
studenti více jak 715 hodin praxe.
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7PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ  
ZA ROK 2016

7.1  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE KE DNI 
31.12.2016 (v Kč):

Označení 
a

NÁKLADY 
b

Činnost

hlavní hospodářská celkem % z celku

A. I. Spotřebované 
nákupy a nakupo-
vané služby

2 724 829 172 515 2 897 344 25,39

A. II. Změny stavu zásob 
vlastní činnosti  
a aktivace

0 0 0 0

A. III. Osobní náklady 8 388 860 16 080 8 404 940 73,66

A. IV. Daně a poplatky 5 353 0 5 353 0,05

A. V. Ostatní náklady 46 897 0 46 897 0,41

A. VI. Odpisy, prodaný 
majetek, tvorba 
a použití rezerv 
a opravných po-
ložek

55 544 0 55 544 0,49

A. VII. Poskytnuté  
příspěvky

500 0 500 0,00

A. VIII. Daň z příjmů 0 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 11 221 983 188 595 11 410 578 100 %

Označení 
a

VÝNOSY 
b

Činnost

hlavní hospo-
dářská

celkem % 
z celku

B. I. Provozní dotace 7 781 369 0 7 781 369 73,00

B. II. Přijaté příspěvky 123 181 0 123 181 1,16

B. III. Tržby za vlastní  
výkony a zboží

2 386 415 271 504 2 657 919 24,93

B. IV. Ostatní výnosy 96 992 0 96 992 0,91
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B. V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 10 387 957 271 504 10 659 461 100 %

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním

-834 026 82 909 -751 117

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění

-834 026 82 909 -751 117

7.2  ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 
KE DNI 31. 12. 2016 (v Kč):

Označení 
a

AKTIVA 
b

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

1

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

2

A.

A. I.

A. II.

A. III. 

A. IV.

Dlouhodobý majetek 
celkem (A.I. + A.II. + A.III. 
+ A.IV.)

60 524 221 977

Dlouhodobý nehmotný 
majetek celkem

18 000 93 650

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem

60 524 183 871

Dlouhodobý inanční 
majetek celkem

0 0

Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem

-18 000 -55 544

B.

B. I.

B II.

B. III.

B. IV.

Krátkodobý majetek 
celkem (B.I. + B.II. + B.III. 
+ B.IV.)

2 408 002 1 165 245

Zásoby celkem 9 487 18 824

Pohledávky celkem 137 541 97 149

Krátkodobý inanční  
majetek celkem

2 170 471 973 490

Jiná aktiva celkem 90 503 75 782

Aktiva celkem (A. + B.) 2 468 526 1 387 222
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Označení 
a

PASIVA 
b

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

3

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

4

A. Vlastní zdroje celkem 
(A.I. + A.II.)

820 548 67 349

A. I. Jmění celkem 934 852 666 940

A. II. Výsledek hospodaření 
celkem

-114 304 -599 591

B. Cizí zdroje celkem (B.I. 
+ B.II. + B.III. + B.IV.)

1 647 978 1 319 873

B. I. Rezervy celkem 0 0

B II. Dlouhodobé závazky 
celkem

0 0

B. III. Krátkodobé závazky 
celkem

938 124 716 063

B. IV. Jiná pasiva celkem 709 854 603 810

Pasiva celkem (A. + B.) 2 468 526 1 387 222
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VÝROČNÍ
ZPRÁVA

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2016



8 SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 
A PODĚKOVÁNÍ

37

Chceme poděkovat všem institucím, individuálním a iremním dárcům  
a dalším příznivcům, kteří podpořili v průběhu roku 2016 naši činnost.

Naše poděkování za inanční, duchovní a materiální podporu patří: 

 > Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy

 > Jihomoravskému kraji

 > Statutárnímu městu Brnu

 > Městské části Brno-Žabovřesky

 > Ministerstvu vnitra

 > Nadaci přátel Dona Bosca

 > Nadaci Veronica

 > Salesiánské provincii Praha

 > Místní komunitě Salesiánů Dona Boska v Brně-Žabovřeskách

 > Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách

 > Brněnským komunikacím a.s.

 > FalkGroup, s.r.o.

 > Camea spol, s r.o.

 > Navláčil stavební irma, s.r.o.

 > Datart international, a.s.

 > a všem dalším iremním a individuálním dárcům a příznivcům 

Velice si vážíme dobré a kvalitně navázané spolupráce s dalšími Salesiánskými stře-
disky, Salesiánským hnutím mládeže, základními, středními i  vysokými školami. 
Velké poděkování patří také animátorům a praktikantům, kteří pomáhají v našem 
středisku.

Bez Vaší podpory by nebylo možné zajistit tak kvalitní zázemí pro takový počet dětí 
a mladých lidí. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.



Salesiánské středisko mládeže
– dum dětí a mládeže Brno-Žabovřesky

Pomáháme mladým růst



KONTAKTY 
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky

Foerstrova 3088/2, 616 00  Brno-Žabovřesky
www.brno.sdb.cz

telefon: +420 541 213 110, e-mail: stredisko@brno.sdb.cz
banka: ČSOB  372 327 573 / 0300

GPS +49ˇ 12´ 58.77“ N, +16ˇ 34´ 44.25“ E  > Trolejbus č. 34, 36 zastávka 
Makovského nám.  >  Trolejbus č. 30 zastávka Přívrat  > Tramvaj č. 3, 11 
zastávka Mozolky  >  Autobus č. 44, 84, 67 zastávka Přívrat
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