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Název:

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
Sídlo: Foerstrova 3088/2, 616 00 Brno-Žabovřesky w | IČO: 65348702

Právní forma: Školská právnická osoba
Typ školského zařízení: Dům dětí a mládeže
Rezortní identifikátor: 600 030 229
Ředitel (statutární orgán): Mgr. Jiří Baláš
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha
Složení rady ŠPO: Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D.,
Mgr. Ing. Michal Svoboda, Mgr. Vojtěch Sivek
Zapsáno v rejstříku školských právnických osob MŠMT:
ve složce 2006 pod poř. č. 067
Datum zřízení Salesiánského střediska mládeže: 01. 09. 1995
Zapsání do rejstříku školských právnických osob: 29. 06. 2006
Doplňková činnost
Pronájem a půjčování movitých věcí
Pronájem nebytových prostor
Velkoobchod a maloobchod
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
Kontakty:
Telefon: 541 213 110
E-mail: stredisko@brno.sdb.cz
Web: brno.sdb.cz
Banka: 372 327 573 / 0300 (ČSOB)
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Milí přátelé,
předkládám vám ohlédnutí za kalendářním rokem 2018. Při pohledu do kalendáře proběhl další naplněný rok, při kterém se uskutečnilo mnoho pravidelných aktivit, příležitostných akci a příměstských a pobytových táborů. Uskutečnilo se mnoho
hodin příprav, plánování, promýšlení, realizací a hodnocení. Své zkušenosti a dovednosti vložili do společného díla zaměstnanci, dobrovolníci a externisté. Mnoho věcí
běželo již automaticky a mělo svůj rytmus, ale za vším bylo mnoho hodin individuální
a společné práce. Všem, kteří se na tomto díle podíleli a podílejí, patří velký DÍK.
Jsem také vděčný za materiální, finanční i duchovní podporu, které se nám dostalo a stále dostává. Díky tomu může dílo v Brně-Žabovřeskách růst.
Každý rok má nějaké mimořádné události, které ho ovlivní nebo mu dají nějaké
zabarvení. I v tomto je několik, které je důležité zmínit:
Začátkem dubna proběhla kontrolní návštěva České školní inspekce, která tři dny
hodnotila naši činnost. Výsledek byl pozitivní a bylo příjemné slyšet ocenění a pochvalu za činnost, kterou děláme.
Další velkou událostí byly personální změny, které během roku probíhaly. Mnohé
z nich byly plánované, takže byl prostor na hledání nových členů. Velká proměna
proběhla v týmu Otevřeného klubu ORC, kde se v září vyměnil celý tým a od října se
uskutečnila změna vedoucí.
Od září jsme posílili technickou sekci o nového správce a také jsme zřídili novou sekci křesťanské výchovy. Na podzim proběhly změny na pozici recepční.
Se začátkem školního roku 2018/2019 jsme začali realizovat projekt Pomáháme
mladým růst v rámci Výzvy Šablony II pro SVČ z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání MŠMT.
A od října jsme se pustili do výstavby nového zázemí hokejbalového hřiště za finanční podpory Salesiánské provincie Praha, Jihomoravského kraje, Nadace přátel Dona
Boska a vlastních zdrojů.
Změny přinášejí nové impulsy a těch se nám v tomto roce dostalo vrchovatě.
Přeji všem dostatek pozitivních změn a impulsů pro pracovní i osobní život.
										
Jiří Baláš

SLOVO ŘEDITELE
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3.1 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. 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.

3.2 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, Klubu 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 zapojení dětí a mladých do společnosti a předcházet sociálně-patologickým jevům.
Aktivní přítomností mezi dětmi a mladými vychovávat k základním lidským a křesťanským hodnotám.
Pomáhat dětem a mladým nacházet smysl jejich života.

O STŘEDISKU
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4.1 Ředitel střediska – statutární zástupce
4.2 Pedagogický útvar se skládá ze čtyř hlavních
sekcí a několika specializovaných programů
4.2.1. Hlavní sekce
Kroužky zájmového vzdělávání
Volná oratoř
Klub maminek
Křesťanská výchova

4.2.2. Specializované programy
VYKROČ – preventivní program pro školy
Dobrovolníci – Program rozvoje dobrovolnictví v SaSM Brno-Žabovřesky

4.3 Podpůrný útvar zajišťuje činnosti v několika oblastech
Ekonomická
Administrativní
Fundraising
PR a propagace
Technické zázemí

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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5.1 Pravidelná činnost
5.1.1 Sekce Kroužky zájmového vzdělávání
Základní informace
Kroužky zájmového vzdělávání jsou jedním ze základních pilířů činnosti střediska.
V pravidelných a organizovaných aktivitách umožňují zaměřit se na stěžejní cílovou
skupinu děti a mládež. Nabízíme avšak aktivity od předškolního věku až po dospělost. Jednotlivé kroužky jsou pestré ve svém zaměření a náplni, ale přesto je spojuje
společný jmenovatel, jímž je individuální přístup a snaha o vyvážený rozvoj osobnosti
člověka v duchu preventivního systému Dona Boska.  
V roce 2018 bylo v nabídce střediska celkem 129 kroužků zájmového vzdělávání
s 826 účastníky (údaje k 31. 10. 2018).
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 prostřední otevřené pro práci s více i méně talentovanými zájemci.
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
AKTIVITY STŘEDISKA
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5.1.2 Sekce Otevřený klub – ORC
Základní informace
Otevřený klub ORC, někdy zvaný i volná oratoř, je místo, kam mohou přijít děti a mladí
lidé od 6 do 26 let. V prostorách klubu se mladým věnují zaměstnanci a dobrovolníci
a vytvářejí pro ně bezpečný prostor, ve kterém se mohou cítit přijati, smysluplným
způsobem prožívat volný čas, budovat nová přátelství a rozvíjet mezilidské vztahy.
ORC je otevřen v týdnu pondělí až pátek a o víkendech také v neděli. Mládež může
přijít kdykoliv v otevíracích hodinách, navštívit nealkoholický bar, zapůjčit a zahrát
si společenskou hru nebo se účastnit nabízených programů. V herně je možné si
zahrát ping-pong, stolní fotbálek, šipky, kulečník, zatančit si na tanečních podložkách
a zahrát si na Xbox. Mládež od 12 let může navštěvovat každý všední den posilovnu.
Venkovní prostory nabízí možnost zahrát si fotbal, hokejbal a další sporty.
Hlavní cílovou skupinou otevřeného klubu jsou mladí ve věku 12–18 let. Průměrná
návštěvnost se v roce 2018 pohybovala od 27 do 42 osob za den (v závislosti na ročním období).
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
Kariérové poradenství
Pravidelné doučování
Filmové večery – Klub komunikace
v cizím jazyce
Sportovní aktivity
Deskové hry
Posilovna
Tvořivé programy
Klub Krtek
Soutěže
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5.1.3 Sekce Klub maminek
Základní informace
Klub maminek nabízí velkou škálu kroužků pro děti předškolního věku s rodiči či
prarodiči. Je také základnou 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 pedagogiky
a spirituality Dona Boska. Cílovou skupinou této sekce jsou děti předškolního věku
(0–6 let) společně s jejich rodiči (převážně maminkami).
V roce 2018 nabízel Klub maminek 25 kroužků s celkem 294 účastníky – předškolními
dětmi. Dospělých (= maminek) bylo v aktivitě „Klub maminek“ registrováno celkem 169.
Poslání sekce
Prioritou ve všech aktivitách je pro nás dítě a vnímání toho, co potřebuje. Jedou 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. Cílem naší práce je také rozvíjet mezilidské vztahy v rámci skupiny
a podporovat socializaci klientů.
Oblasti pravidelné činnosti
Pohybové kroužky
Výtvarné kroužky
Hudební kroužky
Vzdělávací a rozvojové kroužky
Akce k občanským i církevním svátkům

AKTIVITY STŘEDISKA
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5.1.4 Sekce Křesťanská výchova
Základní informace
Kroužky Křesťanské výchovy podporují růst duchovní oblasti života dětí a mladých
lidí. Jsou tak jedním z pilířů vyváženého rozvoje osobnosti v duchu preventivního
systému Dona Boska. Program probíhá v malých skupinách už od předškolního věku
až do ukončení základního vzdělání. Na tyto kroužky navazují další skupiny, které
ale už nejsou organizační součástí sekce Křesťanské výchovy. Vedle koedukovaných
skupin, které se zabývají křesťanskou naukou a etickými principy, jsou dvě skupiny
čistě chlapecké. Tvoří je tzv. ministranti, chlapci, kteří se kromě témat společných
pro všechny, zabývají službou při liturgii a je zde větší důraz na týmovou spolupráci.
Poslání sekce
Vzdělávat děti a mládež co se týká
obsahu víry křesťanů a doprovázet je k uplatňování křesťanských
morálních zásad. Jsme si totiž vědomi, že vedle intelektuálního rozvoje osobnosti a laskavého osobního přístupu, je výchova k víře
jedním z pilířů celostního rozvoje
osobnosti.
Zapojit do této výchovy jak odborníky, tak vzdělané dobrovolníky,
kteří zásady, kterým učí, předávají
především svým životním stylem.
Nabízet navazující aktivity i mimo
rámec kroužku během školního
roku, prázdninové tábory a aktivity,
které jsou pro starší děti a mládež
a navazují na základní okruh vzdělávání v rámci sekce Křesťanské
výchovy.
Oblasti pravidelné činnosti
Výuka náboženství pro školní děti a mládež
Ministranti
Příprava k 1. svatému přijímání
Vzdělávání předškolních dětí formou her
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5.1.5 Statistiky pravidelné činnosti pedagogických sekcí
Přehled pravidelných aktivit pedagogických sekcí k 31. 10. 20181
SEKCE KROUŽKY
Jazykové

Angličtina
Explorers
Italština

POČET KROUŽKŮ

POČET ÚČASTNÍKŮ

2
1
1

12
7
8

1
1
1

6
9
7

1
14
1
1
1
2

6
156
10
9
6
16

5
5
1
29
15
2
1
2
2
2

5
5
4
29
15
22
17
19
2
2

2
2
1
3
1
1
1
2

13
17
5
18
7
6
8
10

Vzdělávací

Gastroteam
Hravý kuchtík
Šachy
Výtvarné

Aranžér
Keramika
Keramika Asistence+
Keramika Kreativ
Tvoření ze skla
Výtvarka
Hudební

Bicí
Flétna
Kapela
Klavír
Kytara
Liška Bystrouška
Muzikál
Muzikohraní
Sólový zpěv
Ukulele
Mediální a technické

Dabing a moderování
Elektrotechnika
Filmová škola
Kutil
Mediální přípravka
Modelář
Robotika
Videokroužek
Taneční a dramatické
1

 Termín pro zjišťování počtu účastníků pravidelných aktivit pro výkonový výkaz MŠMT Z 15-01
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Dance mix
Dramaťák
Happy Theatre
Taneční workshop

1
1
1
1

17
9
5
16

7
1
2
1
1
1
1
3
2

143
19
28
18
17
10
15
34
39

počet kroužků

počet kroužků

1
1

14
15

1

7

POČET KROUŽKŮ

POČET ÚČASTNÍKŮ

4
1

34
8

1
1
1

9
12
11

1
5

16
59

2
2
1
1

38
22
26
15

1

169

Sportovní

Fotbal
Fotbalová přípravka
Hokejbal
Hopsálci
Minivolejbal
Pohybové a míčové hry
Sport+
Stolní tenis
Volejbal
Sekce Otevřený klub ORC
Vzdělávací

Doučování pravidelné
Filmové večery
Sportovní

Parkour
SEKCE KLUB MAMINEK
JAZYKOVÉ

Angličtina
Leťs speak English
Výtvarné

Hravé Šikulky
Keramické Šikulky
Výtvarné Šikulky
Hudební

Hudební školička
Zpívánky
Pohybové

Čiperčata
Čiperky
Mámo pojď si hrát
Veverky
Všeobecné

Klub maminek
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Klubíčko
Pátky pro mamky
Radovánek
Zvídánky
Sekce Křesťanská výchova
Vzdělávací

Broučci
Ministranti
Náboženství
Příprava na 1. sv. přijímání
CELKEM pravidelné aktivity

1
2
1
1

12
15
12
5

počet kroužků

počet účastníků

1
2
8
1

8
25
62
12

170

1432

Přehled nabídky pravidelných činností všech pedagogických sekcí podle oblastí
v roce 2018
Vzdělávací a všeobecné
Jazykové
Výtvarné
Hudební
Mediální a technické
Taneční a dramatické
Sportovní a pohybové
Celkem

POČET KROUŽKŮ

POČET ÚČASTNÍKŮ

23
9
23
70
15
4
26
170

371
69
235
195
84
47
431
1432

AKTIVITY STŘEDISKA

19

Přehled návštěvnosti Otevřeného klubu ORC podle věku za kalendářní rok 2018
Věk

6–11 let
12–18 let
19–26 let
27 a více
Celkem

osob

%

161
147
23
2
333

48,4 %
44,1 %
  6,9 %
  0,6 %
100 %

5.2 Příležitostné akce 2018
Do kategorie příležitostné akce zařazujeme všechny aktivity pořádané některou z pedagogických sekcí či programů, případně organizované střediskem ve spolupráci
s farností a komunitou. Tyto akce buď doplňují a rozvíjí pravidelnou činnost nebo
reagují na významné mezníky občanského a církevního kalendáře.
Přehled pořádaných příležitostných akcí v průběhu kalendářního roku 2018
Počet účastníků 2

Akce
Hudební

Hudební besídka závěrečná
Vánoční akademie
Hudební besídka

36
145
40

Dramatické

Happy Theater – Loutkolotoč
Happy Theater – Bod zlomu
Vystoupení kroužku Dramaťák
2

20

aktivní účastníci

AKTIVITY STŘEDISKA

4
5
11

2

Muzikálový večírek

15

Výtvarné

Velikonoční tvoření
Instalace světelných keramických objektů
Keramika Nikola Seko
Zakouřená keramika
Rakupálení
RAKU výpal
Vernisáž děl výtvarných kroužků v divadle Barka

180
26
30
25
4
9
28

Sportovní

Fotbalový turnaj o pohár střediska – mladší
Fotbalový turnaj o pohár střediska – starší
Fofr Cup – jarní hokejbalový turnaj

52
46
50

Různé

Karneval v KM
Tříkrálová koleda v KM
Společenský večer střediska
Vítání jara v KM
Den pro rodinu
Křížovka (křížová cesta) pro mladé
S Jendou na stěnu
Fotoworkshop
Dětský den
Závěrečná akademie
Závěrečné dopoledne KM
Den otevřené zadní branky
Závěrečný táborák
Beauty day
Týdny otevřených dveří v KM
Vánoční krabice od bot
Martinská slavnost
Beauty setkání
Vystřel si!
Adventní kalendář
Tvoření adventních věnců
Mikuláš v KM
Mikuláš ve Volné oratoři (ORCu)
Středisko na Zelňáku
Živý Betlém 2018
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136
95
137
101
168
27
8
4
343
40
200
51
80
26
42+65 +38
235
55
7
67
98
500
210
11
27
290
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Vzdělávací a společenské akce pro zaměstnance a dobrovolníky
Animátorské porady
Setkání salesiánských pracovníků - programy pro školy
Vepřové hody
Free stage
Táborová after party
Úvodní školení pro animátory a zaměstnance
Náhradní úvodní školení
Předvánoční setkání

45–69
15
27
50
39
95
21
72

5.3 Tábory a pobytové akce 2018
5.3.1 Tábory
Ve středisku jsme v roce 2018 tradičně nabídli tři typy táborových akcí, jejichž základním rysem je návaznost na celoroční činnost, nižší počet účastníků, důraz na osobní
přístup a nabídka duchovního programu.
Pobytové tábory vycházející ze salesiánské tradice zážitkovou formou rozvíjet
osobnost dětí a mládeže.
Příměstské tábory s cíleným programem, které jako svou základnu využívají prostory střediska.
Pobytové tábory pro rodiny s převážně předškolními dětmi navazující na celoroční
působení Klubu maminek.
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Typ a název
Pobytové tábory

věková skupina

počet účastníků

#LIFE
15–17
14
.avi A vy
13–16
16
Adrenalin XVI.
19–26
19
DPH a co přidáš ty?
12–15
22
Mimoni zasahují
7–10
19
Rytíři kulatého stolu
11–15
17
Severská sekera
15–26
8
Skupina 7
13–16
19
Smršť
10–12
22
Tajemství Kryštofa Kolumba
9–12
21
Tunguzský meteorit
9–13
17
Vzhůru na palubu
7–13
22
Celkem se 12 pobytových táborů tzv. Chaloupek zúčastnilo 216 účastníků
Příměstské tábory

Bubny, tance, slunce
7–12
Edudant a Francimor
5–7
Fotbalový tábor
8–11
Hejbni kostrou
7–11
Hraničářův učeň
8–11
Volejbalový tábor
11–16
Ztracená perla
6–10
Celkem se sedmi příměstských táborů zúčastnilo 145 účastníků

25
22
28
24
15
18
13

Tábory pro rodiny

Z pohádky do pohádky I.
0–99
Z pohádky do pohádky II.
0–99
Celkem se dvou táborů pro rodiny zúčastnilo 157 účastníků

78
79

5.3.2 Pobytové akce
Pedagogické sekce pořádají během školního roku také pobytové akce s cíleným zaměřením na konkrétní skupiny a to ve čtyřech oblastech:
Kroužkové – slouží k rozvoji a prohloubení znalostí a dovedností získaných v pravidelných aktivitách, upevňují vztahy ve skupině, nabízí možnost intenzivněji se
věnovat činnosti.
Duchovní – na začátku adventu a postu nabízí salesiáni prostor pro růst v duchovní oblasti.
Potáborová setkání – nabízí dožití táborových zážitků pro děti i vedoucí
Vzdělávací – v roce 2018 se jednalo o blok vzdělávacích víkendů pro střediskové
dobrovolníky.
AKTIVITY STŘEDISKA
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Pobytové akce během roku 2018
Typ

Duchovní
Kroužkové
Potáborová setkání
Vzdělávací
CELKEM

počet akcí

počet účastníků

2
15
4
4
25

28
245
41
21
335

5.4 Specializované programy
5.4.1 Vykroč – vzdělávací programy pro školy
Základní informace
Programy Vykroč nabízené střediskem vychází z RVP ZV a jeho průřezových témat. Programy Vykroč do střediska a Vykroč k ostatním zaměřené na komunikaci a spolupráci
ve třídě pokrývají průřezové téma 6.1 Osobnostní a sociální výchova, dále podporují
rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně komunikativní a sociálně-personální. Mediální
program Vykroč k sociálním sítím, pokrývá průřezové téma 6.6 Mediální výchova.
Realizace programu
V roce 2018 bylo realizováno celkem 20 jednotlivých programů „Vykroč“ s celkem
586 žáky II. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.
Návštěvnost programů Vykroč v roce 2018
Program

Vykroč do střediska
Vykroč k ostatním
Vykroč – Pan Facebook
Vykroč k sociálním sítím
CELKEM

Počet realizací

5
12
1
9
27

Počet žáků

112
263
11
200
586

5.4.2 Program rozvoje dobrovolnictví
		
v SaSM Brno-Žabovřesky
Základní informace
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 uvědomělého člověka.
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Realizace programu
Dobrovolníci v salesiánském středisku se podílejí na realizaci aktivit v rámci klíčových oblastí činnosti střediska – otevřený klub, kroužky zájmového vzdělávání, pravidelné a příležitostné akce, letní tábory.
Působení dobrovolníků zahrnuje některé (případně i všechny) z následujících aktivit:
asistence v otevřeném klubu ORC,
asistence v kroužcích zájmového vzdělávání dle náplně konkrétní aktivity,
asistence v aktivitách Klubu maminek,
asistence v aktivitách křesťanské výchovy,
pomoc s plánováním a realizací příležitostných akcí,
pomoc s plánováním a realizací letních táborů a pobytových akcí.
Oblast zapojení je určena vzájemnou dohodou s ohledem na preference a schopnosti
konkrétního dobrovolníka během vstupního rozhovoru s koordinátorem dobrovolníků.
Konkrétně dobrovolníci pomáhají především v činnostech jako je např.:
komunikace s klienty,
půjčování materiálů a pomůcek pro aktivity,
obsluha nealkoholického baru,
pořádání různých aktivit,
pomoc při vedení a realizaci pedagogických plánů zájmových kroužků,
pomoc při pořádání příležitostných a pobytových akcí a letních táborů,
spolupráce při psaní zpráv a článků z uskutečněných akcí.

AKTIVITY STŘEDISKA
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Středisko mládeže zajišťuje dobrovolníkům pro tyto činnosti technické, materiální
a administrativní zázemí a odborné vedení skrze funkční management dobrovolnictví. Pro výkon služby byli všichni proškoleni na úvodním školení a dále připravováni
a podporováni skrze náplň pravidelných „animátorských porad“ a dalších akcí a pravidelnou komunikaci s klíčovými pracovníky, kteří v práci s dobrovolníky plní funkci
mentorů a metodických patronů.
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.
Následující tabulka zaznamenává zapojení akreditovaných dobrovolníků v rámci
jednotlivých sekcí a aktivit střediska za rok 2018:
Činnost
v jednotlivých
sekcích
a aktivitách

Aktivity

Aktivity a chod
6x týdně
otevřeného klubu
Kroužky zájmového
3
37 + 36
vzdělávání
Pravidelné
30
a příležitostné akce
Pobytové akce
9
Tábory a pobytové akce
19
Ve všech činnostech

Zapojení
dobrovolníci

Celkový
počet dobrovolnic.
hodin

Průměrný
počet hodin
na osobu

30

1450

48,3

56

1195,5

21,3

45

536,5

12

15
30
112

267
2539 4
5988

17,8
84,5
53,5

U jednotlivých činností je zahrnut součet všech dobrovolníků, kteří se na realizaci
dané činnosti  v průběhu roku 2018 podíleli. V souhrnu veškeré činnosti je uveden počet zapojených dobrovolníků odpovídající počtu uzavřených smluv. Dobrovolnickou
službu v tomto roce vykonávalo celkem 112 akreditovaných dobrovolníků (z toho
82 v pravidelné dlouhodobé činnosti a 30 během léta na pobytových a příměstských
táborech), průměrná délka služby každého jednotlivce je okolo 53 hodin ročně.

5.4.3 Šablony II – projekt Pomáháme mladým růst
Základní informace
Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy  v rámci Výzvy Šablony II, části VI. Aktivity pro střediska volného času
3
4
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období leden - červen 2018 + období září – prosinec 2018
Na táborech a pobytových akcích je do statistik započítána odpracovaná doba 8 hod. za den

AKTIVITY STŘEDISKA

jsme v září 2018 zahájili projekt Pomáháme mladým růst (registrační číslo projektu
dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009686. Projekt je určen pro posílení pedagogického zázemí a zvýšení kompetencí pedagogů střediska.
Realizace programu
V roce 2018 začali ve středisku působit dva kariéroví poradci a jeden školní asistent.
Svoji činnost zahájil i nový klub komunikace v cizím jazyce „Filmové večery“ s promítáním  filmů v původním anglickém znění. Organizačně zaštítila tyto aktivity sekce Otevřený klub ORC, ale kariérové poradenství, pomoc školního asistenta i účast
na Filmových večerech byla určena pro všechny zájemce bez rozdílu.
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liDÉ VE STŘEDISKU

AKTIVITY STŘEDISKA

6.1 ZAMĚSTNANCI
Počet zaměstnanců v pracovním poměru
Počet osob na mateřské dovolené a rodičovské dovolené
Počet zaměstnanců pracujících na dohodu o pracovní činnosti
Počet zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce

27
4
6
58

Lidé střediska v pracovněprávním vztahu v roce 2018
Statutární orgán
Jiří Baláš, SDB – ředitel
Podpůrný útvar
Hana Hudcová – vedoucí sekce, administrativa | Ayan Warfa   –   ekonom, účetní |
Pavel Melichárek – fundraising | Adéla Nečasová – fundraising, praktikanti | Anežka
Hesová – public relations | Josef Bradáč – správce IT a webu | Irena Plchová – recepce | Pavla Fráňová – recepce | Iva Pichalová –  zázemí | Alena Kubešová – recepce
(od 10/2018)
Vít Kobza – správce objektů a majetku | Ondřej Přikryl – údržba
Pedagogický útvar
Kroužky zájmového vzdělávání:  Lenka Drexlerová – vedoucí sekce
Klára Báčová |Jiří Baláš, SDB | Josef Bradáč | Helena Buchtová | Vojtěch Bureš | Karolína Burzová | Milada Davidová | Jana Demjanová | Olga Ekslerová | Eva Fertigová
| Naděžda Fousková | Martin Friedl | Anežka Hesová | Romana Helanová | Evženie
Holubová | Lenka Honecová | Jan Hudec | Dominik Janko | Petra Juřenčáková | Darina Končalová | Jitka Kotrašová |Jan Kozel | Aleš Král | Lucie Kubešová | Vlastimil
Kubíček | Michaela Kulísková | Petra Kuželová | Eva Kyjovská | Eva Liškutinová FMA |
David Minster | Kateřina Mošťková | Dominika Návratová | Václav Ondračka | Ondřej
Pavlas | Adam Píža | Pavel Plšek | Zita Polanská | Zuzana Prudíková | Martin Příhoda
| Petra Ryšavá | Vojtěch Ryšavý | Monika Sadílková | Viktor Steingart | Gabriela Šenková | Gabriela Šikulová | Ludmila Šikulová | Anna Širůčková | Petra Škarabelová | Viliam
Šulla | Radka Těšíková | Marie Tkadlecová FMA | Jiří Vácha | Libor Vašátko |  Tomáš
Vaněk | Pavel Vaněk | Libor Všetula, SDB | Jáchym Zeman | Pavel Zmrzlík
Otevřený klub ORC: Adéla Nečasová (do 9/2018) | Radka Těšíková (od 10/2018)
– vedoucí sekce
AKTIVITY STŘEDISKA
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David Němeček | Anežka Žižlavská | Darina Končalová | Jiřina Marková | Zdislava Poláčková | Vlastimil Vajďák, SDB | Jan Hudec | Josef Bradáč | Pavel Melichárek | Marie
Tkadlecová, FMA | Jan Kozel | Zdeněk Jančařík, SDB | Jiří Vácha
Křesťanská výchova: Pavel Glogar, SDB
Eva Liškutínová, FMA| Klára Báčová |Taťjana Frodlová | Zdeněk Jančařík, SDB | Zdeněk Kyjovský | Vít Hanák | Pavel Gistinger | Marie Tkadlecová, FMA | Lenka Procházková | Jan Stuchlík, SDB
Klub maminek: Zuzana Prudíková – vedoucí sekce
Jana Demjanová | Naděžda Fousková || Jitka Kotrašová | Evženie Holubová | Kateřina Rybníčková | Marie Tkadlecová, FMA | Helena Buchtová | Eva Kyjovská | Klára
Báčová
Specializované programy:  
Lenka Drexlerová – koordinátor dobrovolníků, koordinátor táborů
Radka Těšíková – koordinátor dobrovolníků
Lucie Kubešová – koordinátor programu Vykroč

6.2 DOBROVOLNÍCI
Základní informace
V roce 2018 se do činnosti střediska zapojilo 112 dobrovolníků (z toho 82 v pravidelné celoroční činnosti a 30 v době letních prázdnin na pobytových a příměstských
táborech), kteří odpracovali 5988 hodin.
Podílejí se na realizaci aktivit v rámci klíčových oblastí činnosti střediska:
otevřený klub ORC,
kroužky zájmového vzdělávání,
aktivity Klubu maminek,
křesťanská výchova,
pravidelné a příležitostné akce,
pobytové akce a letní tábory.
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 5.4.2.
Živá „animátorská kultura“ vytvářená kolektivy mladých nadšených lidí láká stále
nové dobrovolníky k pravidelnému zapojení a službě. Noví dobrovolníci přichází z řad
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klientů, po odborné školní praxi absolvované v našem středisku nebo na doporučení svých přátel již zapojených v dobrovolnické službě. Rovněž se zapojuje i mnoho
příležitostných (tedy neakreditovaných) dobrovolníků. Často je jedná o samotné zaměstnance a klienty střediska, rodiče účastníků, lidi z místní farnosti a další přátele
střediska.

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 studenti pedagogických, sociálních, sportovních a dalších humanitních oborů. V roce 2018 absolvovalo celkem 850 hodin praxe 23 studentů. Mezi nimi tradičně i praktikantka z Finska,
a to díky dlouhodobé spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně právní v Brně.
Spolupracující školy							
počet
praktikantů

název

VŠ

VOŠ
a SŠ

Masarykova univerzita, fakulta sportovních studií
Masarykova univerzita, fakulta sociální pedagogiky
Masarykova univerzita, fakulta filozofická
Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta pedagogická
Jihočeská univerzita České Budějovice, fakulta
teologická
JABOK – VOŠ sociálně pedagogická a teologická
SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska
CM gymnázium a střední odborná škola pedagogická
Brno
Mateřská škola Safírka
Obchodní akademie ELDO, o.p.s.
South Ostrobothnia folk high school, Ilmajoki, Finnland

CELKEM

6
6
1
1
1
2
2
1
1
1
1
23

Praktikantům se individuálně věnuje koordinátor praktikantů, který s daným studentem komunikuje před i během celé praxe a zároveň je průběžně v kontaktu s vedoucími aktivit.
Praktikanti si dle svého studijního zaměření vybrali z nabízených pravidelných a příležitostných aktivit střediska. Praxe byly realizovány v kroužcích zájmového vzdělávání, v Klubu maminek i v otevřeném klubu ORC, kde se účastnili se zaměstnanci,
dobrovolníky a klienty řízených i spontánních aktivit. Mnozí z praktikantů se během
své odborné praxe zapojili i do více oblastí působnosti střediska.
AKTIVITY STŘEDISKA
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PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2018
7.1   VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE VE 
ZKRÁCENÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč):

Označení NÁKLADY
a
b

hlavní

Spotřebované
nákupy a
nakupované služby
Změny stavu zásob
A. II.
vlastní činnosti a
aktivace
A. III.
Osobní náklady
A. IV.
Daně a poplatky
A. V.
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný
majetek, tvorba
A. VI.
a použití rezerv a
opravných položek
Poskytnuté
A. VII.
příspěvky
A. VIII.
Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM
A. I.

Označení VÝNOSY
a
b

B. I.
B. II.

32

2 366

147

2 513

20,63 %

0

0

0

0

9 432
2
63

96
0
0

9 528
2
63

78,21 %
0,01 %
0,52 %

32

0

32

0,26 %

0

0

0

0

9
11 904

36
279

45
12183

0,37 %
100 %

hlavní

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní
B. III.
výkony a zboží
B. IV.
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje
B. V.
majetku
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaC.
ření před zdaněním
Výsledek hospodaD.
ření po zdanění

Činnost
hospodářská celkem % z celku

Činnost
hospodářská celkem

% z celku

9 147
130

0
0

9 147
130

72,75 %
1,03 %

2 843

433

3 276

26,05 %

18

0

18

0,15 %

3

0

3

0,02 %

12 141

433

12 574

100 %

246

190

436

237

154

391
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7.2   ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE VE ZKRÁCENÉM
ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)::
Označení

AKTIVA

a

b

A.

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

A. I.
A. II.
A. III.
A. IV.
B.

B. I.
B II.
B. III.
B. IV.
Aktiva
celkem

Označení

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

237

783

94

148

235

759

0

0

-92

-124

1 173

3 744

17
95

16
193

1 002

3 419

59

116

1 410

4 527

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

1

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný
majetek celkem
Dlouhodobý finanční
majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
Krátkodobý
majetek celkem
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční
majetek celkem
Jiná aktiva celkem
(A. + B.)

PASIVA

2

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem
(A.I. + A.II.)

-169

2 799

A. I.
A. II.

Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

113
-282

2 697
102

B.

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

1 579

1 728

0
0
832
747
1 410

0
0
989
739
4 527

3

B. I.
Rezervy celkem
B II.
Dlouhodobé závazky celkem
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
B. IV.
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
(A. + B.)

AKTIVITY STŘEDISKA

4

33

8

Podporují nás

Činnost a projekty Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Brno-Žabovřesky v roce 2018 podpořily firmy a organizace:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – dotace na celoroční provoz
EU ESIF OPVVV MŠMT – projekt Pomáháme mladým růst (kariérové poradenství,
osobní asistent, Filmové večery - klub komunikace v cizím jazyce)
Ministerstvo vnitra České republiky – Program rozvoje dobrovolnictví v SaSM Brno-Žabovřesky
Jihomoravský kraj – podpora sportovního zázemí Vybudování zázemí asfaltového hřiště
Statutární město Brno, magistrát města Brna - Provoz Salesiánského střediska
2018, Provoz sportovních aktivit, Klub maminek, Preventivní aktivity SaSM
Městská část Brno-Žabovřesky – Velké příležitostné akce
Salesiánská provincie Praha – Vybudování zázemí asfaltového hřiště
Nadace přátel Dona Bosca – Vybudování zázemí asfaltového hřiště
Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Brně-Žabovřeskách
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách
BIBUS s.r.o.
Brněnské komunikace a.s.
Camea spol, s r.o.
Datart international a.s.
FalkGroup, s.r.o.
Navláčil stavební firma, s.r.o.
Svými finančními dary podpořili středisko i individuální dárci z řad fyzických osob.

PODĚKOVÁNÍ

9
Děkujeme všem institucím, individuálním a firemním dárcům
a dalším příznivcům, kteří podpořili  v průběhu roku 2018 naši
činnost.
Děkujeme za materiální a finanční dary, osobní pomoc i duchovní podporu.
Bez vás by nebylo možné zajistit tak kvalitní zázemí pro takový počet dětí a mladých lidí.
Bez vaší podpory bychom nemohli pomáhat mladým růst.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

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
email: 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 Přívrat

