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dobrodružná. Jsem velice rád, že jsme tím společně 
prošli a  že nás celým procesem provedl Pavel Kaplan, 
kterému moc děkuji. Důležitý krok jsme udělali, teď 
nás čekají kroky následující a  to postupně směřovat 
k vytyčeným cílům.

V září jsme měli tu čest přivítat v našem díle hlavního 
představeného salesiánů Ángela Fernándeze Artimeho 
a  při této příležitosti být hostiteli setkání pro asi 500 
mladých lidí. I  toto setkání provázely dlouhé přípravy, 
které přinesly svůj užitek. 

Vnímám, že pokud ve svém životě investujeme svůj čas 
a energii do něčeho smysluplného, tak to přinese plo-
dy – dlouhodobou vnitřní radost a naplnění. A to jsem 
v tomto roce opravdu prožil.

Směr, kterým se chceme vydat v roce 2018, známe. Teď 
je na  nás, abychom uskutečňovali postupné kroky ve-
doucí k cíli. Přeji nám všem, ať nás tato cesta k němu 
dovede a přinese své plody.

     JIŘÍ BALÁŠ

Milí přátelé,

kalendářní rok 2017 je úspěšně za  námi 
a  při zpětném pohledu vidím mnoho dětí, 
mladých lidí a  jejich rodičů, kteří se účastnili 
různých akcí a pravidelných aktivit. Vedle nich 
jsou zaměstnanci, externisté a  dobrovolníci, 
kteří pestrou nabídku připravovali, vytvářeli 
zázemí a předávali své dovednosti, zkušenosti 
a nadšení. Velice jim děkuji za jejich čas a na-
sazení. Zároveň také děkuji všem dárcům 
a  dobrodincům, kteří jakýmkoliv způsobem 
naši činnost podpořili. 

V tomto roce proběhlo strategické plánování střediska 
na tříleté období – proces, který začal na jaře. Společně 
jsme se zamýšleli nad posláním Salesiánů Dona Bos-
ka, ze kterého vychází poslání střediska. Následovalo 
přemýšlení a  promýšlení individuální, které přineslo 
důležitý materiál pro čtyřdenní strategické plánování 
na konci června. Opět jsme si dali před sebe naše po-
slání, které jsme v  jednotlivých pedagogických sek-
cích rozpracovávali do  strategických cílů a  potom 
do konkrétních kroků. Práce to byla náročná a zároveň 
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Poslání a cíle střediska
Poslání

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí 
a  mládeže Brno-Žabovřesky pomáhá dětem 
a  mládeži v  rozvoji mezilidských vztahů 
a  v  osobním růstu včetně jeho duchovního 
rozměru. 

Své poslání realizuje prostřednictvím Volné 
oratoře, Kroužků zájmového vzdělávání, Klu-
bu maminek a dalších aktivit, které vycházejí 
z  preventivního výchovného systému Dona 
Boska.

Cíle

– Pomocí individuálního přístupu a zájmu o každého  
 pomáhat dětem a  mladým objevovat jejich vlohy 
  a dobré předpoklady a dále je rozvíjet.

– Vytvářením rodinného prostředí podporovat zapo- 
 jení dětí a  mladých do  společnosti a  předcházet 
 sociálně-patologickým jevům.

– Aktivní přítomností mezi dětmi a mladými vychová- 
 vat k základním lidským a křesťanským hodnotám.

– Pomáhat dětem a  mladým nacházet smysl jejich 
 života.

3O středisku

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 pros-
tor 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. 
Účastníci kroužků a ti, kteří 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 Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy.
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Hlavní činnost

5.1 Sekce Kroužky zájmového   
 vzdělávání
Základní informace

Kroužky zájmového vzdělávání jsou jedním ze základ-
ních pilířů činnosti střediska. V  pravidelných a  organi-
zovaných aktivitách umožňují zaměřit se na  stěžejní 
cílovou skupinu děti a  mládeže. Nabízíme aktivity 
od předškolního věku po dospělost. Jednotlivé kroužky 
jsou pestré ve  svém zaměření a  náplni, ale přesto je 
spojuje společný jmenovatel. Je jím individuální přístup 
a  snaha o  vyvážený rozvoj osobnosti člověka v  duchu 
preventivního systému Dona Boska.  

V roce 2017 bylo v nabídce střediska 
celkem 127 kroužků zájmového 
vzdělávání s  896 účastníky (údaje 
k 31. 10. 2017).

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 vytvářet motivačně 
a  odborně silné prostředí otevřené pro práci s  více 
i méně talentovanými zájemci.

4.1 Ředitel střediska 
Statutární zástupce 

4.2 Pedagogický útvar 
Skládá se 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

4.3 Podpůrný útvar 
Zajišťuje činnosti v oblasti

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

4 5Organizační 
struktura

Aktivity 
střediska
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Přehled kroužků zájmového vzdělávání

šk. rok 2016/2017 
stav k 30. 6. 2017

šk. rok  2017/2018 
stav k 31. 10. 2017

počet 
kroužků

počet 
účastníků

počet 
kroužků

počet 
účastníků

sportovní
Fotbal 8 159 8 150

Futsal 1 14 1 13

Historický šerm 1 30 1 24

Hokejbal 3 42 3 42

Hopsálci 1 12 1 15

Pohybové  
a míčové hry

1 9 1 10

Kondiční cvičení 10 1 1 10

Sport+ 1 9 1 8

Stolní tenis 3 33 3 34

Minivolejbal 1 14 1 16

Volejbal 2 42 3 45

výtvarné
Keramika 14 156 16 155

Keramika – asistence 1 6 1 7

Keramika kreativ 1 7 1 7

Tvoření ze skla 1 7 1 8

Výtvarka 1 11 1 9

hudební
Bicí 3 3 3 3

Cappella Polyphoni-
ca Salesiana

1 37 1 37

Flétna 5 5 6 6

Hudební dílna 4 48 4 44

Improvizace na klavír 2 2 2 2

Klavír 30 30 27 27

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

Oblasti pravidelné činnosti 

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

VÍTE, ŽE?

Salesiánské středisko se opět úspěšně zúčastnilo celos-
tátní soutěže To je hlína, kde klienti keramických a výt-
varných kroužků obsadili ve  svých kategoriích jedno  
1., čtyři 2. a dvě 3. místa?

Kvízová otázka  
(správné odpovědi najdete na str. 38)

Na co se v kroužcích zájmového vzdělávání nejvíce 
zaměřujeme?

a) Precizní výkony 
b) Rozvoj osobnosti 
c) Hlídání dětí
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5.2  Sekce Volná oratoř – ORC
Základní informace

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  dobrovolníci a  vytvářejí pro 
ně bezpečný prostor, ve  kterém se mohou 
cítit přijati, smysluplným způsobem v  klubu 
prožívat volný čas, budovat nová přátelství 
a rozvíjet mezilidské vztahy. 

Volná oratoř je otevřena v pracovním týdnu od pondělí 
do pátku a o víkendech i v neděli. 

Mládež může přijít kdykoliv v  otevíracích hodinách, 
navštívit nealkoholický bar, kde si může zapůjčit 
společenskou hru nebo se účastnit nabízených 
programů. Například si v  herně zahrát ping-pong, 
stolní fotbálek, šipky, kulečník, zatančit si na tanečních 
podložkách nebo si zahrát na Xboxu. Mládež od 12 let 
může navštěvovat každý všední den posilovnu. Ven-
kovní prostory nabízí možnost zahrát si fotbal, hokejbal 
a další sporty.

Hlavní cílovou skupinou volné oratoře jsou mladí 
ve  věku 12 – 18 let. Proto i  aktivity pořádané během 
roku 2017 byly cíleny na tento věk.

Kytara 13 13 13 13

Liška Bystrouška  
aneb Průvodce 
hudebním světem

2 17 2 18

Muzikohraní 2 15 2 17

Sólový zpěv 2 2 2 2

taneční a dramatické
Baby aerobic 1 13 x x

Dance mix 1 15 1 18

Dramaťáček 1 11 x x

Dramaťák 1 11 2 20

Happy Theatre 1 5 1 6

Muzikál 1 16 1 16

Taneční workshop 1 13 2 17

mediální a technické
Dabing a moderování 1 7 1 8

Elektrotechnika 2 20 2 19

Fotografický kroužek 1 6 1 6

Kutil 1 6 1 6

Média+ 1 7 1 7

Modelář 1 7 1 6

Videokroužek 1 6 1 6

další vzdělávací
Angličtina 1 5 1 4

Broučci 1 15 1 12

Italština 2 13 2 11

Kuchtík 1 7 1 8

Škola vaření 1 4 1 4

Šachy 1 6 1 5

CELKEM 115 865 127 896

Činnost a  vybavení kroužků zájmového vzdělávání je finančně podporo-
váno statutárním městem Brnem, Magistrátem města Brna - Odbor školství 
mládeže a tělovýchovy a dary fyzických i právnických osob.
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VÍTE, ŽE?

Ve  Volné oratoři – ORCu děláme i  parkour? Každé 
pondělí odpoledne venku nebo v sále.

Kvízová otázka

Co je to Úterák?

a) Klient, který chodí jen v úterý 
b) Úterní tvořivé programy v ORCu 
c) Přezdívka pro úterního vedoucího dne

 
Činnost a vybavení volné oratoře je finančně podporová-
no statutárním městem Brnem, Magistrátem města Brna 
- Odbor sociální péče z programu Prevence kriminality.

5.3  Sekce Klub maminek
Základní informace

Klub maminek  nabízí velkou škálu kroužků pro děti 
předškolního věku s  rodiči či prarodiči.  Je také základ-
nou pro další  potenciální  klientelu kroužků, táborů 
a volné oratoře, podporuje spolupráci s rodiči a zvyšuje 
pozitivní povědomí veřejnosti o Salesiánském středisku. 
Společně tak pomáhá vychovávat děti na základě peda-
gogiky a spirituality Dona Boska. Cílovou skupinou této 
sekce jsou děti předškolního věku (0–6 let) společně 
s jejich rodiči (převážně maminkami).

Poslání sekce

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

Oblasti pravidelné činnosti 

– Sportovní aktivity 
– Deskové hry 
– Posilovna 
– Tvořivé programy 
– Klub Krtek 
– Soutěže 

Návštěvnost volné oratoře

Věkové složení účastníků volné oratoře v roce 2017 

Věk Počet klientů 
(unikátních 

uživatelů)

Počet klientů 
(procentní 
vyjádření)

6–11 let 28 17

12–18 let 90 56 %

19–26 let 30 19 %

27 a více 13 8 %

Celkem 161 100
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27 a více



Přehled pravidelných aktivit Klubu maminek

šk. rok 2016/2017 šk. rok 2017/2018

Stav k 30. 6. 2017 stav k 31. 10. 2017

počet 
kroužků

počet 
účastníků

počet 
kroužků

počet 
účastníků

Klub maminek 1 204 1 168

Pohybové
Čiperčata 2 42 2 51

Čiperky 2 41 2 39

Mámo pojď si hrát 1 32 1 33

Slunečnice 1 10 1 10

Veverky x x 1 13

Výtvarné
Hravé šikulky 2 28 2 24

Keramické šikulky 1 12 2 16

Výtvarné šikulky 3 32 2 22

Hudební
Zpívánky 6 75 6 62

Vzdělávací
Angličtina 3 32 3 41

Klubíčko 1 16 1 16

Leťs speak English 1 9 2 20

Zvídánky 1 8 1 13

CELKEM 25 541 27 528
 

Pro své členy pořádal v  roce 2017 Klub maminek jed-
norázové akce, které reflektují občanský a církevní rok, 
roční období, lidové zvyky a  přirozenou cestou rozvíjí 
rodinnou soudržnost. 

Poslání sekce

Prioritou ve všech aktivitách je pro nás dítě a vnímání 
toho, co potřebuje. Jednou z  klíčových součástí naší 
činnosti je komplexní podpora a utužování vztahu rodič 
– dítě a podpora hezkých vztahů v rodině. Pomáháme 
nalézt rodičům smysluplnost v jejich rolích matka/otec. 
Inspirujeme rodiče, jak se věnovat svým dětem v rámci 
společně stráveného času. Cílem naší práce je také ro-
zvíjet mezilidské vztahy v rámci skupiny a podporovat 
socializaci klientů.

VÍTE, ŽE?

V roce 2017 uspořádal Klub maminek poprvé Den pro 
rodinu? V  hravém sobotním odpoledni mohly jednot-
livé rodiny na několika stanovištích utužovat rodinné 
vztahy a cvičit vzájemnou spolupráci.

Kvízová otázka

Jak se jmenuje přírodovědný kroužek Klubu maminek?

a) Zkoumánky 
b) Průzkumník 
c) Zvídánky

Činnost a  vybavení pravidelných 
aktivit Klubu maminek je finančně 
podporováno statutárním městem 
Brnem, Magistrátem města Brna - 
Odbor zdraví z dotačního programu 
na podporu rodiny.
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5.4  Příležitostné akce 2017
Příležitostné akce jsou organizovány napříč sekce-
mi a  v  jejich vzájemné spolupráci. Odráží významné 
mezníky v  občanském i  církevním kalendáři či re-
agují na  aktuální dění ve  středisku. Jejich smyslem je 
nevšedním a  zajímavým způsobem podpořit činnost 
střediska v  průběhu školního roku. Jsou specifické 
svojí různorodostí – tzn. zaměřením, obsahem, formou, 
dobou konání a  její délkou, velikostí, návštěvností aj. 
Do jejich pořádání se zapojují desítky dobrovolníků, bez 
kterých by mnoho akcí nebylo možné zrealizovat.  

Přehled příležitostných akcí během školního roku 2017

Hudební:

– Koncerty duchovní hudby sboru Cappella  
 Polyphonica Salesiana 
– Hudební besídka závěrečná 
– Vánoční akademie 
– Vánoční hudební besídka

Dramatické:

– Vystoupení divadelního kroužku Happy  
 Theater 
– Vystoupení kroužku Muzikál

Výtvarné:

– Velikonoční tvoření 
– Workshop pro keramické lektorky 
– RAKU výpal 
– Tvoření adventních věnců

Sportovní:

– Volejbalový maraton 
– Salesiánský svalouš 
– Fotbalový turnaj o pohár střediska – mladší 
– Fotbalový turnaj o pohár střediska – starší

Dlouhodobé sportovní turnaje:

– Fofr Cup – jarní hokejbalový turnaj 
– PHML – podzimní hokejbalová miniliga

Různé:

– Setkání mládeže s hlavním představeným  
 salesiánů Dona Boska 
– Společenský večer střediska 
– Karneval v KM 
– Tříkrálová koleda v KM 
– Vítání jara v KM 
– Den pro rodinu 
– Křížovka (křížová cesta) pro mladé 
– Úterák 
– Dětský den 
– Výstava keramiky při noci kostelů 
– Závěrečné dopoledne KM 
– Minská street party 
– Závěrečný táborák 
– Otevírání Volné oratoře (ORC) 
– Potáborové setkání Lovců mamutů 
– Martinská slavnost 
– Adventní věnec pro Žabovřesky 
– Mikuláš v KM 
– Mikuláš v ORCu 
– Vánorcový krabičák 
– Živý Betlém 2017

Vzdělávací a společenské akce pro zaměstnance 
a dobrovolníky:

– Animátorské porady 
– Vepřové hody 
– ŠLE – školení letních expertů 
– Babytreff  
– Free stage 
– Táborová after party 
– Úvodní školení pro animátory a zaměstnance 
– Náhradní úvodní školení 
– Předvánoční setkání18
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5.5  Tábory a pobytové akce 2017
TÁBORY

Naše tábory mají styl. Vychází ze salesiánské 
pedagogiky a  charakterizují ho zejména in-
dividuální přístup a snaha o vyvážený rozvoj 
osobnosti člověka.

Ve středisku jsme v roce 2017 tradičně nabídli 
tři typy táborových akcí:

Chaloupky  

Pobytové tábory vycházející ze salesiánské tradice. 
Jejich základním rysem je osobní přístup, nižší počet 
účastníků a nabídka duchovního programu. 

Příměstské tábory 

Vícedenní akce s pestrým programem, probíhající přímo 
v prostorách střediska. 

Tábory pro rodiny 

Nabídka letní pobytové činnosti pro rodiny, která převážně 
navazuje na celoroční působení Klubu maminek. 

Chaloupky
Název věková 

skupina
počet 

účastníků
FallOut: Ministrantský 
tábor

11–15 11

Severská sekera 15–26 8

Ztratila se pohádka 8–11 17

Expedice časobrána 9–12 12

Fotbalový tábor 13–18 16

Bradavice – škola čar 
a kouzel

10–14 20

Záchranáři: mise Ingliš 11–14 25

NaTruc 13–16 23

Příležitostné akce jsou pořádány nad běžný program 
kroužků, volné oratoře i  klubu maminek. Vyžadují 
nadšence, jsou náročné na  organizaci, na  spolupráci, 
na  pracovní i osobní čas, ale zato se odmění… nád-
hernými výkony, milými setkáními a  pocitem z  dobře 
vykonané a smysluplné práce.

VÍTE, ŽE?

Adventní věnec, který visel nad vchodem do  budovy 
Městské části Brno–Žabovřesky, pocházel z  našeho 
výtvarně-keramického oddělení?

 
Kvízová otázka

Kolik dětí se zúčastnilo Dětského dne na téma  
Cirkus v roce 2017?  
(Rodiče a další doprovod nejsou započítáni.)

a) 78 
b) 128 
c) 218

 
Pořádání příležitostných akcí v  roce 2017 bylo finančně 
podpořeno z  dotace statutárního města Brna, Magistrá-
tu města Brna - Odboru školství, mládeže a  tělovýchovy. 20
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Dance camp 12–16 19

Volejbalový tábor 12–15 20

Zlatokopecká výprava 
ministantů

7–12 12

Smršť 10–13 20

Celkem se 12 pobytových táborů tzv. chaloupek 
zúčastnilo 203 účastníků.

Příměstské tábory
Název věková 

skupina
počet 

účastníků
Lovci mamutů 7–11 12

Tajemná zahrada 5–7 26

Fotbalové léto 8–12 27

The White Giraffe 7–10 15

Barvy a rytmy světa 7–11 26

Celkem se pěti příměstských táborů zúčastnilo  
106 účastníků.

Tábory pro rodiny
Název věková 

skupina
počet 

účastníků
Čtyři uši na mezi (Tři 
studně)

0–99 46

Čtyři uši na mezi (Jal-
ovec)

0–99 74

Tábor rodin na Rejvíze 0–99 32

Celkem se tří táborů pro rodiny zúčastnilo  
152  účastníků.

POBYTOVÉ AKCE

Tyto pobytové akce probíhají mimo hlavní prázdniny 
o víkendech během školního roku s cíleným zaměřením 
na vybrané skupiny. Během víkendových setkání se děti 
mohou lépe poznat v  rámci oblasti, kterou navštěvují, 

rozvinout a upevnit vztahy ve skupině a intenzivněji se 
věnovat činnosti, která je náplní jednotlivých kroužků či 
dalších aktivit. 

V  roce 2017 obohatily pobytové akce běžnou náplň 
kroužků, volné oratoře, táborové, animátorské 
a  vzdělávací činnosti a  staly se jedním z  významných 
vrcholů v pravidelné zájmové činnosti.

Pobytové akce během roku 2017
Typ počet akcí počet účastníků
Vzdělávací 5 37

Duchovní 2 35

Kroužkové 7 80

Potáborová setkání 2 21

Animátorské 3 32

VÍTE, ŽE?

Nejsilnější zážitky tentokrát nepřipravili dětem vedoucí, 
ale počasí? První velká bouřka naučila ministranty 
hlasitě se modlit a druhá napomohla vzornému úklidu 
čučické farní zahrady, včetně složení velkého tee-pee.

Kvízová otázka

U  salesiánů se můžete setkat se specifickým poj-
menováním pro pobytové akce  trvající 6 až 7 dní pro 
menší skupiny v počtu cca 15–25 dětí. Jak senazývají?

a) Chaloupky 
b) Domečky 
c) Pobyťáky

22
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SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY

5.6  Vykroč – vzdělávací programy 
pro školy

Popis programu

„Vykroč“ je série tematických vzdělávacích 
programů, určených třídám 2. stupně 
základní školy nebo ekvivalentním 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 průřezovým 
tématům z  Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro základní vzdělávání. Konkrétně 
jde o  Osobnostní a  sociální výchovu 
a  Mediální výchovu.  Programy rovněž pod-
porují rozvoj klíčových kompetencí a to ko-
munikativní a sociálně-personální. 

Oblast rozvoje komunikace a spolupráce

– Vykroč do střediska  
– Vykroč k ostatním  

Programy s  cílem pomoci správně  rozvíjet  spolupráci 
a komunikaci ve třídě a tím předcházet sociálně patolo-
gickým jevům, zejména šikaně.

Oblast mediální výchovy

– Vykroč k sociálním sítím

Mediální program pro 6. třídy zabývající se bezpečnos-
tí na  internetu a  sociálních sítích  (např. zveřejňováním 
osobních údajů, zabezpečením svých profilů), kyberšika-
nou a dalšími souvisejícími sociálně patologickými jevy.

– Vykroč k médiím  
– Vykroč – Pan Facebook

Mediální programy pro 8. a  9. třídy ZŠ 
(primy a  sekundy víceletých gymnázií) 
zaměřující se na  bezpečnost na  sociál-
ních sítích, mediální gramotnost, reklamu 
a kritické myšlení. 

Realizace programu

Realizačními dny programů „Vykroč“ 
byly v  roce 2017 čtvrtky a  pátky 
dopoledne. Programy probíhaly v  pros-
torách střediska mládeže. Zúčastnily se 
jich třídní kolektivy z  brněnských škol 
ZŠ Sirotkova, ZŠ Jana Babáka, ZŠ nám. 
Svornosti, Cyrilometodějská církevní ZŠ, 
Cyrilometodějské gymnázium, SOŠ peda- 
gogická a Skautský oddíl ze Zlína.

Celkem se programů zúčastnilo 807 žáků 
z 37 tříd (podrobněji viz tabulka). 

Návštěvnost programů Vykroč v roce 2017
Program Počet realizací Počet žáků

Vykroč do střediska 11 381

Vykroč k ostatním 4 77

Vykroč k médiím 5 209

Vykroč – Pan  
Facebook

2 120

Vykroč k sociálním sítím 5 125

CELKEM 27 598

VÍTE, ŽE?

Program  Vykroč k  sociálním  sítím byl pro žáky 6. tříd 
vytvořen na  podnět a  objednávku pedagogů základ-
ních škol?

24
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Kvízová otázka

Z jaké organizace byli účastníci programu „Vykroč 
k médiím“ ze Zlína?

a) Základní škola 
b) Salesiánský klub mládeže 
c) Skaut

Realizace preventivních programů pro školy „VYKROČ“ je 
finančně podporována statutárním městem Brnem, Mag-
istrátem města Brna - Odborem sociální péče z programu 
Prevence kriminality.

5.7  Program rozvoje  
dobrovolnictví v SaSM  
Brno-Žabovřesky

Popis programu

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

Program rozvoje dobrovolnictví navazuje 
na dobré vedení a management dobrovol-
nictví, jehož výsledky lze vidět v  hlubším 
vtažení dobrovolníků do  rozvoje činnosti, 
kdy měli možnost podílet se na směřování 
organizace, formulaci poslání a celkové ro-
zvoji činnosti při animátorských poradách 
a jiných grémiích. 

Realizace programu

Dobrovolníci v  salesiánském středisku se během roku 
2017 podíleli na realizaci aktivit v rámci klíčových oblastí 
činnosti střediska – Volná oratoř, kroužky zájmového 
vzdělávání, pravidelné a  příležitostné akce, letní tábo-
ry. Oblast zapojení byla určena vzájemnou dohodou 
s  ohledem na  preference a  schopnosti konkrétního 
dobrovolníka během vstupního rozhovoru s koordiná-
torem dobrovolníků. Pro dobrovolníky jsou pravidelně 
pořádány vzdělávací, společenské a  další akce. Jejich 
cílem je osobnostní a  profesní rozvoj, výměna (nejen) 
pedagogických zkušeností, ale také stmelení kolektivu 
a  vytváření příjemného motivačního zázemí pro jejich 
další činnost. Mladí dobrovolníci se dále vzdělávají 
na  víkendových kurzech Salesiánské školy animátorů 
(SŠA), které pořádá Salesiánská Asociace Dona Bos-
ka (SADBA) ve  spolupráci se Salesiánskými středisky 
mládeže v ČR.

V době realizace programu bylo do dlouhodobé činnosti 
a aktivit střediska zapojeno 93 dobrovolníků a odpraco-
vali celkem 5 784,5 hodin. V porovnání s rokem 2016 se 
jedná o  nárůst akreditovaných dobrovolníků o 30 osob.

Následující tabulka zaznamenává zapojení akredi-
tovaných dobrovolníků v rámci jednotlivých sekcí a ak-
tivit střediska:26
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Činnost  
v jednotlivých 
sekcích  
a aktivitách

Aktivity Zapojení 
dobrovolníci

Celkový 
počet do-

brovolnic. 
počet hodin

Průměrný 
počet 
hodin 

na osobu
Aktivity a chod 
volné oratoře

6x týdně 25 1405 56

Kroužky 
zájmového 
vzdělávání

30 + 39 53 1095 20

Pravidelné 
a příležitostné 
akce

31 50 444,5 9

Tábory  
a pobytové akce

17+11 48 2840 59

VE VŠECH 
ČINNOSTECH

93 5784,5 62

Nedílnou součástí programu rozvoje dobrovolnictví je 
soustavné a pravidelné vzdělávání, jehož cílem je nejen 
osobnostní rozvoj, ale také stmelení kolektivu a tvorba 
motivačního zázemí pro jejich činnost. 

Akce pro dobrovolníky za rok 2017 v číslech:

Akce Typ akce Počet 
akcí 

za rok

Počet účastníků 
celkem/dobro-

volníci
Úvodní školení školící, organizační, 

BOZP, PO, první pomoc 
vzdělávací, motivační

2 90/38, 23/17

Animátorské porady vzdělávací, 
organizační, motivační, 
stmelovací

7 41/17, 52/14, 
63/25, 48/17, 
47/24, 56/31, 

56/27
SŠA – salesiánská 
škola animátorů

vzdělávací,  
rozvojová, motivační, 
mezistředisková  
výměna zkušeností

5 8/5, 5/4, 6/2, 
10/10, 8/8

1 30 kroužků v období leden – červen 2017 a 39 kroužků v období září – prosinec 201 
2 Na táborech a pobytových akcích je do statistik započítána odpracovaná doba 8 hod. za den 
3 Nejedná se o součet hodnot ve sloupci, ale o reálný počet dobrovolníků. Mnoho z nich se 
 zapojuje do více aktivit střediska.

ŠLE – školení letních 
expertů

vzdělávací pro vedoucí 
letních táborů

1 23/7

Duchovní obnovy osobnostní a duchovní 
rozvoj

2 20/6, 15/6

Předvánoční animá-
torské setkání

stmelovací, motivační 1 70/31

Free stage - na ukon-
čení školního roku

stmelovací, motivační 1 100/45

Výčet vzdělávacích akcí podpořených v rámci projektu:

– Úvodní školení (např. praktické školení v první  
 pomoci a požární ochraně) 
– Animátorské porady (např. březnové pedagogické  
 téma s externím lektorem) 
– SŠA – Salesiánská Škola Animátorů 
– ŠLE – Školení Letních Expertů 
– Vzdělávací kurzy hrazené jednotlivcům (např.   
 akreditovaný kurz Zdravotníka zotavovacích akcí)     

VÍTE, ŽE?

Další informace o dobrovolnících uvádíme v části Lidé 
ve středisku bod 6.2 Animátoři-Dobrovolníci?

Kvízová otázka

Jak se říká dobrovolníkům v salesiánském prostředí?

a) animátor 
b) asistent 
c) pomocník

Realizace Programu rozvoje dobrovolnictví v  SaSM Brno-
Žabovřesky je finančně podporována Ministerstvem vnitra 
ČR, Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality.

1

2

3

28

VÝ
RO

ČN
Í Z

PR
ÁV

A

292017



Lidé 
ve středisku

6.1  Zaměstnanci

Počet zaměstnanců v pracovním poměru 25

Počet osob na mateřské dovolené a rodičovské dovolené 5

Počet zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení činnosti 4

Počet zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce 49

Lidé v organizaci v roce 2017

Statutární orgán: Jiří Baláš, SDB – ředitel

Podpůrný útvar: Hana Hudcová – vedoucí sekce, administrativa | Ayan Warfa  
–  ekonom, účetní | Pavel Melichárek – fundraising | Adéla Nečasová – fundrais-
ing, praktikanti |  Anežka Hesová – public relatinons | Josef Bradáč – správce IT 
a Salesianivali.cz | Irena Plchová a Pavla Fráňová – recepce | Ondřej Přikryl a Iva 
Pichalová – technické zázemí   

Pedagogický útvar:

Kroužky zájmového vzdělávání: Lenka Drexlerová – vedoucí sekce    
Klára Báčová |Jiří Baláš, SDB | Radim Bína4 | Josef Bradáč | Karolína Burzová | 
Milada Davidová |  Milena Alday Delgado4 | Jana Demjanová | Olga Ekslerová 
| Eva Fertigová |  Naděžda Fousková | Martin Friedl | Anežka Hesová | Evženie 
Holubová | Lenka Honecová | Jan Hudec | Dominik Janko | Iveta Juřenčáková4 
| Petra Juřenčáková | Darina Končalová | Jitka Kotrašová |Jan Kozel | Lucie 
Kubešová | Vlastimil Kubíček | Michaela Kulísková | Petra Kuželová | Eva Ky-
jovská | Eva Liškutinová, FMA | David Minster |Dominika Návratová | Václav 
Ondračka | Jiřina Pleská | Pavel Plšek |Zuzana Prudíková | Boris Prudík4 | Martin 
Příhoda |  Martin Ptáčník | Petra Ryšavá | Vojtěch Ryšavý |Lenka Schormová 
| Ludmila Šikulová |Bohumil Šindelář | Anna Širůčková | Petra Škarabelová | 
Radka Těšíková | Marie Tkadlecová, FMA | Libor Vašátko |  Tomáš Vaněk | Pavel 
Vaněk | Jan Vlasák4 | Libor Všetula, SDB | Jáchym Zeman | Ondřej Zukal

6 Volná oratoř: Adéla Nečasová – vedoucí sekce 
Jiřina Marková | Ondřej Zukal4 | Zdislava Poláčková |Vlastimil Vajďák, SDB | 
Jan Hudec | Josef Bradáč | Pavel Melichárek | Marie Tkadlecová, FMA | Jan 
Kozel (od 09/2017) | David Minster

Klub maminek:  Zuzana Prudíková – vedoucí sekce
Jana Demjanová | Naděžda Fousková | Jitka Kotrašová | Evženie Holubová | 
Marie Tkadlecová, FMA | Helena Buchtová | Eva Kyjovská | Klára Báčová

Specializované programy:  

– Ondřej Zukal – koordinátor dobrovolníků,  
 koordinátor programu Vykroč (do 08/2017) 
– Lenka Drexlerová – koordinátor  
 dobrovolníků, koordinátor táborů 
– Dominik Janko – koordinátor programu  
 Vykroč (od 09/2017) 
   

6.2  Animátoři-dobrovolníci 
Animátoři - dobrovolníci

Základní informace

Animátoři, jak v  salesiánském prostředí 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 li-
dem a  jejich výchově. Nejčastěji se jedná o  studenty středních a  vysokých 
škol, ale ani dospělí pracující či lidé důchodového věku nejsou výjimkou. Svojí 
přítomností dávají středisku stále novou energii a specifický mladistvý chara-
kter. Jen díky nim dokážeme poskytovat naše služby v takové míře a kvalitě.

Živá „animátorská kultura“ vytvářená kolektivy mladých nadšených lidí láká 
stále nové dobrovolníky k pravidelnému zapojení a službě. Noví dobrovolníci 
přichází z řad klientů, po odborné školní praxi absolvované v našem středisku 
nebo na doporučení svých přátel již zapojených v dobrovolnické službě. 

Při práci s  dobrovolníky se dlouhodobě postupuje dle projektu „Program 
rozvoje dobrovolnictví v  SaSM Brno-Žabovřesky“, který je akreditován  
Ministerstvem vnitra ČR. Podrobnosti jsou uvedeny v  části Specializované 
programy bod 5.7.

4   do 06/201730
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Činnost dobrovolníků zahrnuje některé (případně i všechny) z následujících 
aktivit:

– asistence v otevřeném klubu ORC: obsluha nealkoholického baru spojená 
s půjčováním her a sportovních pomůcek, iniciace her a spontánních akti-
vit, zapojování účastníků do společných aktivit a do kolektivu aj.

– asistence v kroužku zájmového vzdělávání dle náplně konkrétní aktivity: 
pomoc s chystáním pomůcek, vedení vybraných částí hodiny, individuální 
pomoc účastníkům kroužku aj. 

– pomoc s  plánováním a  realizací příležitostných akcí: chystání pros-
tor a  pomůcek před akcí, vedení části programu či obsluha jednotlivých 
stanovišť, následný úklid po akci aj.

– pomoc s plánováním a realizací letních táborů a pobytových akcí: příprava 
táborové základny, příprava a  realizace jednotlivých aktivit, plnění vy-
braných táborových rolí a souvisejících úkolů aj.

Do  organizace a  realizace příležitostných akcí se rovněž zapojuje i  mnoho 
příležitostných (tedy neakreditovaných) dobrovolníků. Často je jedná o  sa-
motné zaměstnance a klienty střediska, rodiče účastníků, lidi z místní farnosti 
a další přátele střediska.

VÍTE, ŽE?

V roce 2017 se takto nepravidelně zapojilo dalších 70 lidí, kteří odpracovali 
1118 hodin?

6.3  Praktikanti 

Základní informace

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, sportovních a  dalších humanitních oborů. 
V roce 2017 absolvovalo svoji praxi celkem 36 studentů.

Tradičně vykonával praxi ve středisku i praktikant z Finska, což bylo možné 
díky dlouhodobé spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně-právní v Brně. 

Během celého roku 2017 uskutečnili studenti více jak 1247 hodin praxe.

Spolupracující školy počet 
praktikantů

hodin  
praxe

VŠ

Masarykova univerzita, fakulta sportovních studií 9 128

Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií 1 54

Masarykova univerzita, fakulta sociální pedagogiky 2 53

Masarykova univerzita, fakulta filozofická 1 20

Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta  
pedagogická

2 48

Univerzita Karlova, evangelická teologická fakulta 3 82

Univerzita Karlova, husitská teologická fakulta 1 20

VO
Š

Evangelická akademie, VOŠ sociálně právní 4 100

JABOK – VOŠ sociálně pedagogická a teologická 1 60

SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska 2 89

Obchodní akademie, SOŠ a VOŠ Brno 1 60

Střední průmyslová škola a VOŠ Sokolská, Brno 1 70

Etelä-Pohjanmann Opisto, Finland 1 100

SŠ

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově 5 303

Střední škola informatiky, poštovnictví 
a finančnictví Brno

1 60

Každý z praktikantů si dle svého studijního zaměření vybral z nabízených pravi-
delných a příležitostných aktivit střediska. Mnozí z nich se během své odborné 
praxe zapojili i do více oblastí působnosti střediska.

Praktikantům se individuálně věnuje koordinátor praktikantů, který s daným 
studentem komunikuje před praxí i během celé praxe a zároveň je průběžně 
v kontaktu s vedoucími aktivit.

VÍTE, ŽE?

Není žádnou výjimkou, že někteří 
z  praktikantů se do  střediska 
vracejí i  po  skončení své povinné 
praxe a působí zde dál jako dobro-
volníci?  
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7.1   Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné  
organizace ve zkráceném rozsahu ke dni  
31. 12. 2017 (v tisících Kč):

7 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2017

Označení 
a

NÁKLADY 
b

Činnost

hlavní hospodářská celkem % z celku

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2594 139 2733 23,76

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0 0

A. III. Osobní náklady 8637 16 8653 75,2

A. IV. Daně a poplatky 2 0 2 0,02

A. V. Ostatní náklady 76 0 76 0,66

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek

37 0 37 0,32

A. VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0 0

A. VIII. Daň z příjmů 0 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 11346 155 11501 100 %

Označení 
a

VÝNOSY 
b

Činnost

hlavní hospodářská celkem % z celku

B. I. Provozní dotace 8153 0 8153 72,57

B. II. Přijaté příspěvky 320 13 333 2,96

B. III. Tržby za vlastní výkony a zboží 2443 292 2735 24,35

B. IV. Ostatní výnosy 12 0 12 0,11

B. V. Tržby z prodeje majetku 1 0 1 0,01

VÝNOSY CELKEM 10929 305 11234 100 %
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -417 150 -267

D. Výsledek hospodaření po zdanění -417 150 -26734
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7.2.  Rozvaha pro nevýdělečné organizace 
ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2017  
(v tisících Kč):

Označení 
a

AKTIVA 
b

Stav k prvnímu dni účetního období 
1

Stav k poslednímu dni účetního období 
2

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) 222 237
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 94 94

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 184 235

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -56 -92

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 1165 1173
B. I. Zásoby celkem 19 17

B II. Pohledávky celkem 97 95

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 973 1002

B. IV. Jiná aktiva celkem 76 59

AKTIVA CELKEM (A. + B.) 1387 1410

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.) 67 -169
A. I. Jmění celkem 667 113

A. II. Výsledek hospodaření celkem -600 -282

B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 1320 1579
B. I. Rezervy celkem 0 0

B II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

B. III. Krátkodobé závazky celkem 716 832

B. IV. Jiná pasiva celkem 604 747

PASIVA CELKEM (A. + B.) 1387 1410
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Chceme poděkovat všem institucím, individuálním a  firemním dárcům 
a dalším příznivcům, kteří podpořili v průběhu roku 2017 naši činnost.

Naše poděkování za finanční, 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. 
– BIBUS s. r. o. 
– FalkGroup, s. r. o. 
– Camea spol, s. r. o. 
– Navláčil stavební firma, s. r. o. 
– Datart international, a. s. 
– a všem dalším firemním a individuálním dárcům a příznivcům 

Velmi si vážíme dobré a kvalitně navázané spolupráce s dalšími salesiánský-
mi středisky, Salesiánským hnutím mládeže, základními, středními i vysoký-
mi školami. Velké poděkování patří také animátorům a  praktikantům, kteří 
pomáhají v našem středisku.

Bez vaší podpory by nebylo možné zajistit dobré zázemí pro velký počet dětí 
a mladých lidí. 

Bez vaší podpory bychom nemohli pomáhat mladým růst.

 Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Správné odpovědi na kvízové otázky: 5.1 b), 5.2 b), 5.3 c), 5.4 c), 5.5 a), 5.6 c), 5.7 a)

8  SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 
A PODĚKOVÁNÍ
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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 

JAK SE K NÁM DOSTANETE

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 

Salesiánské středisko mládeže
– dum dětí a mládeže Brno-Žabovřesky

Pomáháme mladým růst


