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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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SLOVO ŘEDITELE 7

Milí	přátelé,	

	 předkládám	vám	ohlédnutí	za kalendářním	rokem	2018.	při	pohledu	do kalen-
dáře	proběhl	další	naplněný	rok,	při	kterém	se	uskutečnilo	mnoho	pravidelných	akti-
vit,	příležitostných	akci	a příměstských	a pobytových	táborů.	uskutečnilo	se	mnoho	
hodin	příprav,	plánování,	promýšlení,	realizací	a hodnocení.	své	zkušenosti	a doved-
nosti	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	do-
stalo	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 po-
chvalu	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	sek-
ci	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 finanč-
ní	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
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3.1 Kdo jsme a o co usilujeme
salesiánské	středisko	mládeže	v Brně-Žabovřeskách	je	centrum	volného	času,	ve kte-
rém	 se	mladí	 lidé	mohou	 setkávat	 a  růst	 v  prostředí,	 které	 staví	 na  všeobecných	
a křesťanských	hodnotách.	Široká	nabídka	zájmových	aktivit,	vzdělávacích	a zážit-
kových	programů	a osobní	přístup	vychovatelů	a animátorů	dávají	dětem	i dospělým	
prostor	pro	osobní	rozvoj	a vytváření	pozitivních	mezilidských	vztahů.	název	„sale-
siánské“	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	stáva-
jí	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	provin-
cií	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	dě-
tem	a mládeži	v rozvoji	mezilidských	vztahů	a v osobním	růstu	včetně	jeho	duchovní-
ho	rozměru.	své	poslání	realizuje	prostřednictvím	volné	oratoře,	kroužků,	zájmového	
vzdělávání,	klubu	maminek	a dalších	aktivit,	které	vycházejí	z preventivního	výchov-
ného	systému	dona	Boska.

cíle

	 pomocí	individuálního	přístupu	a zájmu	o každého	pomáhat	dětem	a mladým	ob-
jevovat	jejich	vlohy	a dobré	předpoklady	a dále	je	rozvíjet.

	 vytvářením	rodinného	prostředí	podporovat	zapojení	dětí	a mladých	do společ-
nosti	a předcházet	sociálně-patologickým	jevům.

	 aktivní	přítomností	mezi	dětmi	a mladými	vychovávat	k základním	lidským	a křes-
ťanským	hodnotám.

	 pomáhat	dětem	a mladým	nacházet	smysl	jejich	života.
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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



AKTIVITY STŘEDISKA12

akTiviTy STŘediSka5



AKTIVITY STŘEDISKA 13

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 dospě-
lost.	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,	do-
spělé	i rodiče	v činnostech,	které	si	sami	
zvolí,	 ve  výchovném	 stylu,	 který	 zdůraz-
ňuje	ucelený	rozvoj	osobnosti	před	výko-
nem,	opírá	se	o individuální	přístup,	křes-
ťanské	hodnoty	a laskavost.

zapojením	odborníků	i nadšenců	vytvářet	
motivačně	a odborně	silné	prostřední	ote-
vřené	pro	práci	s více	i méně	talentovaný-
mi	zájemci.

nabízet	 zejména	 činnosti	 umožňující	
dlouhodobé	doprovázení	člověka	od před-
školního	věku	po dospělost,	které	doplňu-
jí	 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
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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 roč-
ním	období).

Poslání sekce

posláním	volné	oratoře	je	doprovázet	děti	a mladé	lidi	na jejich	životní	cestě.	na zá-
kladě	 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 sa-
lesiánském	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 klí-
čových	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	strá-
veném	 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
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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  doprová-
zet	 je	k uplatňování	křesťanských	
morálních	zásad.	jsme	si	totiž	vě-
domi,	že	vedle	intelektuálního	roz-
voje	osobnosti	a  laskavého	osob-
ního	 přístupu,	 je	 výchova	 k  víře	
jedním	 z  pilířů	 celostního	 rozvoje	
osobnosti.	

zapojit	do této	výchovy	jak	odbor-
níky,	 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	vzdě-
lávání	 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 PoČeT krouŽkŮ PoČeT ÚČaSTníkŮ
jazykové
angličtina 2 12
explorers 1 7
italština 1 8
vzdělávací 
gastroteam 1 6
hravý	kuchtík 1 9
Šachy 1 7
výTvarné
aranžér 1 6
keramika 14 156
keramika	asistence+ 1 10
keramika	kreativ 1 9
tvoření	ze	skla 1 6
výtvarka 2 16
HudeBní
Bicí 5 5
Flétna 5 5
kapela 1 4
klavír 29 29
kytara 15 15
liška	Bystrouška 2 22
Muzikál 1 17
Muzikohraní 2 19
sólový	zpěv 2 2
ukulele 2 2
mediální a TecHnické
dabing	a moderování 2 13
elektrotechnika 2 17
Filmová	škola 1 5
kutil 3 18
Mediální	přípravka 1 7
Modelář 1 6
robotika 1 8
videokroužek 2 10
TaneČní a dramaTické

1	 	termín	pro	zjišťování	počtu	účastníků	pravidelných	aktivit	pro	výkonový	výkaz	MŠMt	z	15-01
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dance	mix 1 17
dramaťák 1 9
happy	theatre 1 5
taneční	workshop 1 16
SPorTovní
Fotbal 7 143
Fotbalová	přípravka 1 19
hokejbal 2 28
hopsálci 1 18
Minivolejbal 1 17
pohybové	a míčové	hry 1 10
sport+ 1 15
stolní	tenis 3 34
volejbal 2 39

Sekce oTevŘený kluB orc PoČeT krouŽkŮ PoČeT krouŽkŮ
vzdělávací
doučování	pravidelné 1 14
Filmové	večery 1 15
SPorTovní
parkour 1 7

Sekce kluB maminek PoČeT krouŽkŮ PoČeT ÚČaSTníkŮ
jazykové
angličtina 4 34
leťs	speak	english 1 8
výTvarné
hravé	Šikulky 1 9
keramické	Šikulky 1 12
výtvarné	Šikulky 1 11
HudeBní
hudební	školička 1 16
zpívánky 5 59
PoHyBové

čiperčata 2 38
čiperky 2 22
Mámo	pojď	si	hrát 1 26
veverky 1 15
vŠeoBecné
klub	maminek 1 169
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klubíčko 1 12
pátky	pro	mamky 2 15
radovánek 1 12
zvídánky 1 5

Sekce kŘeSťanSká výcHova PoČeT krouŽkŮ PoČeT ÚČaSTníkŮ
vzdělávací
Broučci 1 8
Ministranti 2 25
náboženství 8 62
příprava	na 1.	sv.	přijímání 1 12

celkem pravidelné aktivity 170 1432

Přehled nabídky pravidelných činností všech pedagogických sekcí podle oblastí 
v roce 2018  

PoČeT krouŽkŮ PoČeT ÚČaSTníkŮ
vzdělávací	a všeobecné 23 371
jazykové 9 69
výtvarné 23 235
hudební 70 195
Mediální	a technické 15 84
taneční	a dramatické 4 47
sportovní	a pohybové 26 431
celkem 170 1432
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Přehled návštěvnosti otevřeného klubu orc podle věku za  kalendářní rok 2018  
věk oSoB %
6–11	let 161 48,4 %
12–18	let 147 44,1 %
19–26	let 23 		6,9 %
27	a více	 2 		0,6 %
celkem 333 100 %

5.2  Příležitostné akce 2018
do kategorie	příležitostné	akce	zařazujeme	všechny	aktivity	pořádané	některou	z pe-
dagogických	 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      

 2

 
 

akce PoČeT ÚČaSTníkŮ 
HudeBní 
hudební	besídka	závěrečná 36
vánoční	akademie 145
hudební	besídka 40
dramaTické
happy	theater	–	loutkolotoč 4
happy	theater	–	Bod	zlomu 5
vystoupení	kroužku	dramaťák 11

2	 	aktivní	účastníci

2
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Muzikálový	večírek 15
výTvarné
velikonoční	tvoření 180
instalace	světelných	keramických	objektů 26
keramika	nikola	seko	 30
zakouřená	keramika 25
rakupálení 4
raku	výpal 9
vernisáž	děl	výtvarných	kroužků	v divadle	Barka 28
SPorTovní
Fotbalový	turnaj	o pohár	střediska	–	mladší 52
Fotbalový	turnaj	o pohár	střediska	–	starší 46
Fofr	cup	–	jarní	hokejbalový	turnaj 50
rŮzné
karneval	v kM 136
tříkrálová	koleda	v kM 95
společenský	večer	střediska 137
vítání	jara	v kM 101
den	pro	rodinu 168
křížovka	(křížová	cesta)	pro	mladé 27
s jendou	na stěnu 8
Fotoworkshop 4
dětský	den 343
závěrečná	akademie 40
závěrečné	dopoledne	kM 200
den	otevřené	zadní	branky 51
závěrečný	táborák 80
Beauty	day 26
týdny	otevřených	dveří	v kM 42+65	+38
vánoční	krabice	od bot 235
Martinská	slavnost 55
Beauty	setkání 7
vystřel	si! 67
adventní	kalendář 98
tvoření	adventních	věnců 500
Mikuláš	v kM 210
Mikuláš	ve volné	oratoři	(orcu) 11
středisko	na zelňáku 27
Živý	Betlém	2018 290
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vzdělávací a společenské akce pro zaměstnance a dobrovolníky 
 
animátorské	porady 45–69
setkání	salesiánských	pracovníků	-	programy	pro	školy 15
vepřové	hody 27
Free	stage 50
táborová	after	party 39
úvodní	školení	pro	animátory	a zaměstnance 95
náhradní	úvodní	školení 21
předvánoční	setkání 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	základ-
ním	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	pro-
story	střediska.	

	 pobytové	tábory	pro	rodiny	s převážně	předškolními	dětmi	navazující	na celoroční	
působení	klubu	maminek.	
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TyP a název věková SkuPina PoČeT ÚČaSTníkŮ
PoByTové TáBory
#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 25
edudant	a Francimor 5–7 22
Fotbalový	tábor 8–11 28
hejbni	kostrou 7–11 24
hraničářův	učeň 8–11 15
volejbalový	tábor 11–16 18
ztracená	perla 6–10 13
Celkem se sedmi příměstských táborů zúčastnilo 145 účastníků
TáBory Pro rodiny 
z pohádky	do pohádky	i. 0–99 78
z pohádky	do pohádky	ii. 0–99 79
celkem	se	dvou	táborů	pro	rodiny	zúčastnilo	157	účastníků

5.3.2  PoByTové akce

pedagogické	sekce	pořádají	během	školního	roku	také	pobytové	akce	s cíleným	za-
měřením	na konkrétní	skupiny	a to	ve čtyřech	oblastech:

 kroužkové	–	slouží	k rozvoji	a prohloubení	znalostí	a dovedností	získaných	v pra-
videlných	aktivitách,	upevňují	vztahy	ve skupině,	nabízí	možnost	 intenzivněji	se	
věnovat	činnosti.

 duchovní	–	na začátku	adventu	a postu	nabízí	salesiáni	prostor	pro	 růst	v du-
chovní	oblasti.

 Potáborová setkání –	nabízí	dožití	táborových	zážitků	pro	děti	i vedoucí
 vzdělávací	–	v roce	2018	se	jednalo	o blok	vzdělávacích	víkendů	pro	střediskové	
dobrovolníky.
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Pobytové akce během roku 2018 
 
TyP PoČeT akcí PoČeT ÚČaSTníkŮ
duchovní 2 28
kroužkové 15 245
potáborová	setkání 4 41
vzdělávací 4 21
celkem 25 335

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.	pro-
gramy	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 PoČeT realizací PoČeT ŽákŮ
vykroč	do střediska 5 112
vykroč	k ostatním 12 263  
vykroč	–	pan	Facebook 1 11
vykroč	k sociálním	sítím 9 200
celkem 27 586

5.4.2  Program rozvoje doBrovolnicTví  
     v SaSm Brno-ŽaBovŘeSky

základní informace

program	rozvoje	dobrovolnictví	v sasM	Brno-Žabovřesky	je	akreditovaným progra-
mem	u Ministerstva	vnitra	čr	č.j.	Mv-122023-5/oBp-2015	z 2.	10.	2015.	jeho	smys-
lem	je	dlouhodobě	rozvíjet	a podporovat	prestiž	dobrovolnictví,	motivovat	a formovat	
mladé	zapojené	dobrovolníky	a v širším	kontextu	je	vést	k životnímu	stylu	angažova-
ného	a uvědomělého	člověka.	
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realizace programu

dobrovolníci	v salesiánském	středisku	se	podílejí	na realizaci	aktivit	v rámci	klíčo-
vých	oblastí	činnosti	střediska	–	otevřený	klub,	kroužky	zájmového	vzdělávání,	pravi-
delné	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.
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středisko	mládeže	 zajišťuje	 dobrovolníkům	pro	 tyto	 činnosti	 technické,	materiální	
a administrativní	zázemí	a odborné	vedení	skrze	funkční	management	dobrovolnic-
tví.	pro	výkon	služby	byli	všichni	proškoleni	na úvodním	školení	a dále	připravováni	
a podporováni	skrze	náplň	pravidelných	„animátorských	porad“	a dalších	akcí	a pra-
videlnou	komunikaci	s klíčovými	pracovníky,	kteří	v práci	s dobrovolníky	plní	funkci	
mentorů	a metodických	patronů.

nedílnou	součástí	programu	rozvoje	dobrovolnictví	je	soustavné	a pravidelné	vzdě-
lávání,	 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
zaPojení 

doBrovol-
níci

celkový 
PoČeT doB-
rovolnic. 

Hodin

PrŮměrný  
PoČeT Hodin 

na oSoBu

aktivity	a chod	 
otevřeného	klubu 6x	týdně 30 1450 48,3

kroužky	zájmového	
vzdělávání 37	+	36	 56 1195,5 21,3

pravidelné	 
a příležitostné	akce 30 45 536,5 12

pobytové	akce 9 15 267 17,8
tábory	a pobytové	akce 19 30 2539 84,5
ve všech činnostech 112 5988 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	po-
čet	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	 období	leden	-	červen	2018	+	období	září	–	prosinec	2018 
4	 na	táborech	a	pobytových	akcích	je	do	statistik	započítána	odpracovaná	doba	8	hod.	za	den

3

4
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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	pe-
dagogického	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 pro-
mítáním		filmů	v původním	anglickém	znění.	organizačně	zaštítila	tyto	aktivity	sek-
ce	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 STŘediSku6
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6.1  ZAMĚstnAnCi 
počet	zaměstnanců	v	pracovním	poměru 27
počet	osob	na	mateřské	dovolené	a	rodičovské	dovolené 4
počet	zaměstnanců	pracujících	na	dohodu	o	pracovní	činnosti 6
počet	zaměstnanců	pracujících	na	dohodu	o	provedení	práce 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	–	recep-
ce	|	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	|	ka-
rolína	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	| Da-
rina	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	Šenko-
vá |	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	
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david	němeček	|	anežka	Žižlavská	|	darina	končalová	|	jiřina	Marková	| zdislava	po-
láčková	|	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	| zde-
něk	kyjovský	|	vít	hanák	|	pavel	gistinger	|	Marie	tkadlecová,	FMa	| lenka	procház-
ková |	jan	stuchlík,	sdB

klub maminek: zuzana	prudíková	–	vedoucí	sekce 
jana	demjanová	|	naděžda	Fousková	||	jitka	kotrašová	|	evženie	holubová	|	kate-
řina	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	pravi-
delné	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	doporuče-
ní	svých	přátel	již	zapojených	v	dobrovolnické	službě.	rovněž	se	zapojuje	i	mnoho	
příležitostných	(tedy	neakreditovaných)	dobrovolníků.	často	je	jedná	o	samotné	za-
městnance	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	vyso-
kých	škol	nejen	z	města	Brna.	Možnost	praxe	využívají	především	studenti	pedago-
gických,	sociálních,	sportovních	a	dalších	humanitních	oborů.	v	roce	2018	absolvo-
valo	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       

název PoČeT  
PrakTikanTŮ

vŠ

Masarykova	univerzita,	fakulta	sportovních	studií 6
Masarykova	univerzita,	fakulta	sociální	pedagogiky 6
Masarykova	univerzita,	fakulta	filozofická 1
univerzita	palackého	v	olomouci,	fakulta	pedagogická 1
jihočeská	univerzita	české	Budějovice,	fakulta	 
teologická 1

voŠ  
a SŠ

jaBok	–	voŠ	sociálně	pedagogická	a	teologická 2
sadBa	–	salesiánská	asociace	dona	Boska 2
cM	gymnázium	a	střední	odborná	škola	pedagogická	
Brno 1

Mateřská	škola	safírka 1
obchodní	akademie	eldo,	o.p.s. 1
south	ostrobothnia	folk	high	school,	ilmajoki,	Finnland 1

celkem 23

praktikantům	se	individuálně	věnuje	koordinátor	praktikantů,	který	s	daným	studen-
tem	komunikuje	před	i	během	celé	praxe	a	zároveň	je	průběžně	v	kontaktu	s	vedou-
cími	aktivit.

praktikanti	si	dle	svého	studijního	zaměření	vybrali	z	nabízených	pravidelných	a	pří-
ležitostných	aktivit	střediska.	praxe	byly	realizovány	v	kroužcích	zájmového	vzdělá-
vání,	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.
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7.1			výkaz	zisku	a	ztráty	pro	nevýdělečné	organizace	ve	
zkrácenéM	rozsahu	ke	dni	31.	12.	2018	(v	celých	tisících	kč):

oznaČení 
a

náklady 
B

ČinnoST
Hlavní HoSPodáŘSká celkem % z celku

a.	i.
spotřebované	 
nákupy	a	 
nakupované	služby

2 366 147 2 513 20,63	%

a.	ii.
změny	stavu	zásob	
vlastní	činnosti	a	
aktivace

0 0 0 0

a.	iii. osobní	náklady 9 432 96 9	528 78,21	%
a.	iv. daně	a	poplatky	 2 0 2 0,01	%
A. V. ostatní	náklady	 63 0 63 0,52	%

a.	vi.

odpisy,	prodaný	
majetek,	tvorba	
a	použití	rezerv	a	
opravných	položek

32 0 32 0,26	%

a.	vii. poskytnuté	 
příspěvky 0 0 0 0

a.	viii. daň	z	příjmů 9 36 45 0,37	%
náklady celkem 11 904 279 12183 100 %

oznaČení 
a

výnoSy 
B

ČinnoST
Hlavní HoSPodáŘSká celkem % z celku

B.	i. provozní	dotace 9 147 0 9 147 72,75	%
B.	ii. přijaté	příspěvky 130	 0 130 1,03	%

B.	iii. tržby	za	vlastní	
výkony	a	zboží 2	843 433 3 276 26,05	%

B.	iv. ostatní	výnosy 18 0 18 0,15	%

B.	v. tržby	z	prodeje	
majetku 3 0 3 0,02	%

výnoSy celkem 12 141 433 12 574 100 %

c. výsledek	hospoda-
ření	před	zdaněním 246 190 436

D. výsledek	hospoda-
ření	po	zdanění 237 154 391

PŘeHled o HoSPodaŘení  
za rok 20187
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7.2			rozvaha	pro	nevýdělečné	organizace	ve	zkrácenéM	
rozsahu	ke	dni	31.	12.	2018	(v	celých	tisících	kč)::

oznaČení 
a

akTiva 
b

STav k Prvnímu 
dni ÚČeTníHo 

oBdoBí 
1

STav k PoSlední-
mu dni ÚČeTníHo 

oBdoBí 
2

a.
dlouHodoBý  
majeTek celkem  
(a.i. + a.ii. + a.iii. + a.iv.)

237 783

a.	i. dlouhodobý	nehmotný	maje-
tek	celkem 94 148

a.	ii. dlouhodobý	hmotný	 
majetek	celkem 235 759

a.	iii.	 dlouhodobý	finanční	 
majetek	celkem 0 0

a.	iv. oprávky	k	dlouhodobému	
majetku	celkem -92 -124

B.
kráTkodoBý  
majeTek celkem  
(B.i. + B.ii. + B.iii. + B.iv.)

1 173 3 744

B.	i. zásoby	celkem 17 16
B	ii. pohledávky	celkem 95 193

B.	iii. krátkodobý	finanční	 
majetek	celkem 1	002 3 419

B.	iv. jiná	aktiva	celkem 59 116
aktiva 
celkem (a. + B.) 1 410 4 527

oznaČení 
a

PaSiva 
b

STav k Prvnímu 
dni ÚČeTníHo 

oBdoBí 
3

STav k PoSlední-
mu dni ÚČeTníHo 

oBdoBí 
4

a. vlaSTní zdroje celkem  
(a.i. + a.ii.) -169 2 799

a.	i. jmění	celkem 113 2 697
a.	ii. výsledek	hospodaření	celkem -282 102

B. cizí zdroje celkem  
(B.i. + B.ii. + B.iii. + B.iv.) 1 579 1 728

B.	i. rezervy	celkem 0 0	
B	ii. dlouhodobé	závazky	celkem 0 0
B.	iii. krátkodobé	závazky	celkem 832 989
B.	iv. jiná	pasiva	celkem 747 739
Pasiva celkem  (a. + B.) 1 410 4 527



PodPorují náS8
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	Br-
no-Žabovřesky

	 jihomoravský	kraj	–	podpora	sportovního	zázemí	vybudování	zázemí	asfaltové-
ho	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.
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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	du-
chovní	podporu.

Bez	vás	by	nebylo	možné	zajistit	tak	kvalitní	zázemí	pro	tako-
vý	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	za-
stávka	Makovského	nám.	>	trolejbus	č.	30	zastávka	přívrat	>	tram-
vaj	č.	3,	11	zastávka	Mozolky	>	autobus	č.	44,	84,	67	zastávka	přívrat


