
Salesiánské středisko mládeže
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Pomáháme mladým růst

Výroční 
zpráva

O ČINNOSTI 
A HOSPODAŘENÍ 2019



4

VÝ
RO

ČN
Í Z

PR
ÁV

A

Milí přátelé,

Rok 2019 je minulostí a  je příjemné se ohlédnout a  vidět 
mnoho aktivit a akcí, které se v něm uskutečnily a věříme, 
že splnily záměr, pro který byly určeny. Na následujících 
stránkách je jejich výčet i  počty účastníků. Jsem rád 
za děti, mladé lidi i rodiče s dětmi, které k nám přicházejí 

a  svým zájmem nás utvrzují, že naše činnost má smysl. 
Děkuji za jejich podporu i zpětnou vazbu.

Zároveň děkuji všem zaměstnancům na  různých pozicích a  s  různou 
zodpovědností, všem dobrovolníkům a  externistům pomáhajícím vytvářet 
vhodné prostředí, ve  kterém můžeme společně růst a  předávat pro nás 
důležité hodnoty a zároveň se dělit o dary každého z nás.

V  neposlední řadě děkuji všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují 
a pomáhají nám v růstu našeho díla.

Rád bych několik akcí, které se v uplynulém roce uskutečnily, vyzdvihl.

Po  několika letech jsme společně s  dalšími třemi salesiánskými středisky 
(České Budějovice, Praha, Zlín) uspořádali pro naše dobrovolníky, animá-
tory a  některé zaměstnance pouť do  Turína. Mohli jsme prožít několik dní 
v místech, kde působil don Bosko a kde se vznikala velká salesiánská ro-
dina. Měli jsme možnost poděkovat za naše dílo a zároveň poprosit, abychom 
dokázali uskutečňovat odkaz dona Boska v dnešní době.

Během podzimních prázdnin jsme se zaměstnanci prožili dvoudenní vzdělávání 
a teambuilding na Jezírku (pracoviště Lipky), celé akce proběhla pod vedením 
lektorů z Lužánek. Vytvořila se tak příležitost být spolu, lépe poznat sami sebe 
i druhé a něco se naučit.

8. prosince jsme oslavili 80 let příchodu salesiánu do Brna-Žabovřesk. Prožili 
jsme vděčnost za první salesiány, kteří spolu s lidmi kolem nich vytvořili dobrý 
základ tohoto díla a také velkou radost, že můžeme v tomto díle pokračovat 
a rozvíjet ho.

K  této příležitosti vznikl slogan NOHAMA V BRNĚ SRDCEM V NEBI, který 
parafrázuje jednu z rad dona Boska „Kráčejte nohama po zemi, ale srdcem 
buďte v nebi“. A to také přeji nám všem do dalšího roku.

Jiří Baláš

ředitel střediska

Úvodní slovo
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Naše
organizace

údaje o organizaci
Název: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
Sídlo: Foerstrova 3088/2, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČ: 65348702

Právní forma: Školská právnická osoba
Typ školského zařízení: Dům dětí a mládeže 
Rezortní identifi kátor: 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

Kontakty: 
Telefon: 541 213 110
 E-mail: stredisko@brno.sdb.cz
  Web: brno.sdb.cz
Bankovní účet pro provoz střediska: 

200 16 15 823 / 2010  Fio banka, a.s.

Bankovní účet pro veřejnou sbírku 
na rekonstrukci sálu pod kostelem 
a přilehlých prostor 
280 16 72 789 / 2010  Fio banka a.s.

činnost střediska
Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání, 
typ: středisko volného času – dům dětí a mládeže. V souladu s posláním 
zřizovatele se v pedagogické činnosti řídí principy preventivního výchovného 
systému Dona Boska. Zřizovatel Salesiánská provincie Praha je církevní orga-
nizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiáni Dona 

činnost střediska
Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání, 
typ: středisko volného času – dům dětí a mládeže. V souladu s posláním 
zřizovatele se v pedagogické činnosti řídí principy preventivního výchovného 
systému Dona Boska. Zřizovatel Salesiánská provincie Praha je církevní orga-
nizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiáni Dona 
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Boska na území České republiky a je evidována v Rejstříku evidovaných 
právnických osob Ministerstva kultury ČR. 

hlavní činnost
Pedagogická činnost střediska je v souladu se školským zákonem posky-
tování zájmového vzdělávání. Uskutečňuje se zejména těmito formami:

 Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační   
činností (tj. včetně jednorázových akcí)

 Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

 Táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo,   
kde středisko vykonává svoji pravidelnou činnost

 Osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací   
pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, činností vedoucích 
 k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví

 Individuální prací, zejména vytvářením podmínek 
 pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů

 Využitím otevřené nabídky spontánních činností

doplňková činnost
 Poradenská a konzultační činnost

 Pronájem a půjčování movitých věcí

 Pronájem nebytových prostor

 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Služby v oblasti administrativní správy a organizačně 
 hospodářské povahy

 Velkoobchod a maloobchod

 Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 Zprostředkování obchodu a služeb

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 otevřeného klubu, 
kroužků zájmového vzdělávání, klubu maminek, křesťanské výchovy 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.

organizační  struktura

vedoucí 
otevřeného 
klubu volné 
oratoře

vedoucí administrativní 
sekce

• fundraser
• recepční
• PR pracovník
• spávce IT
• aministrativní pracovník

• koordinátor animátoři-dobrovolníci  • koordinátor praktikanti  • koordinátor 
VYKROČ - Preventivní programy pro školy • koordinátor příležitostné akce  

• koordinátor tábory a pobytové akce

• účetní
• pokladník

• techničtí pracovníci

ekonom

pracovníci oddělení     pracovníci oddělení     pracovníci oddělení     pracovníci oddělení

vedoucí 
křesťanské 
výchovy

vedoucí 
kroužků 
zájmového 
vzdělávání

vedoucí 
klubu 
maminek

vedoucí technické 
sekce

Ř E D I T E L Ř E D I T E L

DALŠÍ OBLASTI SASM

PEDAGOGICKÝ ÚTVAR PODPŮRNÝ ÚTVAR

V E D O U C Í  O D D Ě L E N Í
  • sportovní   • výtvarné   • hudební   

• taneční a dramatické   • mediální 
a technické  • další vzdělávací
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Zájmové
vzdělávání
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 sekce kroužky
nabízí zájmové aktivity pro školní děti, mládež i  dospělé v  pěti 
odděleních: sportovním, výtvarném, hudebním, dramaticko-taneč-
ním a mediálně-technickém. 

KERAMICKÁ DÍLNA • TŘI HŘIŠTĚ • TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO 
MEDIÁLNÍ A ELEKTROTECHNICKÉ KROUŽKY • DÍLNA • MUZIKÁLOVÁ 
TVORBA • LOUTKOHERCI • INDIVIDUÁLNÍ I SKUPINOVÁ VÝUKA HUD-
BY • VÝTVARNÝ ATELIÉR • VÍKENDOVKY • TURNAJE • VYSTOUPENÍ
a DALŠÍ AKCE

V číslech celkem počet účastníci

pravidelná činnost 
kroužky zájmového vzdělávání

132 878

příležitostné akce
turnaje, vystoupení, výstavy atd.

11 328

víkendové akce
pobytové akce během školního roku

7 122

Pravidelná
činnost

SPORTOVNÍ ODDĚLENÍ

počet účastníci

Atletika 1 12

Fotbal 9 171

Hokejbal 2 30

Hopsálci 1 16

Volejbal 3 58

Sebeobrana 1 12

Sport+ 1 15

Sportovní hry 1 9

Stolní tenis 3 36

Co mají společného Hopsálci, Sportovní hry, 
Sport+ a Atletika? Radost z pohybu, všeobecný 

sportovní rozvoj, pestrost činností a her, ale 
hlavně věkovou návaznost.



MEDIÁLNĚ-TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

počet účastníci

Dabing a moderování 1 7

Fotíš, fotím, fotíme 2 14

Videokroužek 2 9

Tvorba PC her 1 5

Elektrotechnika 2 16

Robotika 1 6

Modelář 1 6

Kutil 4 24

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ

počet účastníci

Angličtina 2 13

Vaření 3 17

Šachy 1 8

Příležitostné akce
FOTBALOVÉ TURNAJE • HOKEJBALOVÝ TURNAJ FOFR CUP • 
ÚČAST NA TANEČNÍCH SOUTĚŽÍCH • KONCERT V AMFITEÁTRU • 
HUDEBNÍ BESÍDKY • PŘEDSTAVENÍ LOUTKOVÉHO DIVADLA • RAKU 
VÝPAL • VÝTVARNÝ WORKSHOP • VÝTVARNÉ VÝSTAVY K VÝROČÍ 
PŘÍCHODU SALESIÁNŮ DO BRNA • ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE

ŠABLONY II:  projektový den Výtvarný workshop Ztracené umění
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VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ

počet účastníci

Keramika 14 156

Kreativ Litera 1 10

Šití 1 6

Tvoření ze skla 1 8

Výtvarka 2 23

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ

počet účastníci

Bicí 6 6

Flétna 6 5

Kapela 1 4

Klavír 29 30

Kytara 13 15

Muzikohraní 4 56

Ukulele 3 7

Sólový zpěv 2 2

DRAMATICKO-TANEČNÍ ODDĚLENÍ

počet účastníci

Dramaťák 1 8

Happy Theater 1 4

Muzikál 1 15

Dance Mix 1 16

Moderní tanec 1 13

Taneční přípravka 1 10
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sekce otevřený klub 
 – ORC
Je místem, kam chodí děti a mladí lidé od 6 do 26 let. V prostorách se 
mohou účastnit nabízených aktivit a navázat kamarádské vztahy. Dá 
se tu například navštívit nealkoholický bar, půjčit si společenskou hru, 
zahrát si ping-pong, stolní fotbálek, šipky, kulečník, zaposilovat si, 
zatančit si na tanečních podložkách, vyblbnout se u X-boxu, venku si 
zahrát fotbal, hokejbal anebo jen tak posedět a popovídat si s ostat-
ními. Jde nám o to být s dětmi a mladými lidmi na jejich životní cestě. 
Na základě principů salesiánské pedagogiky vytváříme prostředí k ro-
zvoji mezilidských vztahů a osobnímu růstu.

PING-PONG • KULEČNÍK • KALČO • STOLNÍ HRY • FOTBAL
• HOKEJ-BAL • CHŮDY • SCHOVKA • PARKUR • DOUČOVÁNÍ • KVÍZY
• TVOŘENÍ • POVÍDÁNÍ

V číslech celkem: počet účastníci

pravidelné aktivity – spontánní 
každodenní činnost

x 384

pravidelné aktivity – zájmové 
vzdělávání, kluby

4 48

příležitostné akce – soutěže, tvoření, 
turnaje atd.

12 533

víkendové akce – pobytové akce 
během školního roku

1 99

Pobytové akce
účastníci termíny

mediálně-technické

Sleep & Walk 5 26.–27. 4. 2019

MediTech 2019 20 3.–5. 5. 2019

sportovní soustředění

Volejbalová víkendovka 22 5.–7. 4. 2019

Volejbalová víkendovka 20 11.–13. 10. 2019

výtvarné

Řídím si svou loďku 16 25.–26. 1. 2019

Naučím tě to mami 20 29.–30. 3. 2019

hudební 
soustředění

39

Muzikálové soustředění 14 22.–24. 2. 2019

Hudební víkendovka 25 23.–24. 3. 2019
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Vrcholem dne byla hra na pašeráky, ve které 
děti projevily, že jsou jedna velká parta, 

protože se rozhodly společně bojovat proti 
„policajtům“ a pomáhat si navzájem z vězení, 
namísto toho, aby se okrádaly mezi sebou, 

jak bývá v této hře zvykem.

z  volejbalové víkendovky

Letíme výš. Pomáháme mladým růst 
nejen v oboru kroužku, ale také ve vztazích 

s druhými a v umění žít dobrý a šťastný 
život. (…)

Kroužky letí! – heslo Závěrečné akademie

Všichni říkáme, že chceme žít 
v laskavějším světě… Proč někdo 

prostě nezačne?

z úvodu k postní aktivitě „Pošli to dál“



Pobytové akce
účastníci termín

Přespávačka v ORCu 9 17.-18. 5. 2019

 sekce Klub maminek
Nabízí výtvarné, hudební pohybové a další aktivity pro rodiče s malými 
dětmi. Pořádá také tábory, pobytové a příležitostné akce. Veškerou 
činností podporujeme sounáležitost rodiny.

TVOŘENÍ • CVIČENÍ • ZPÍVÁNÍ • ANGLIČTINA • PRÁCE S HLÍNOU •
HRY • POHÁDKY • PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE • SLAVNOSTI • PROGRAMY 
PRO POSÍLENÍ RODINNÝCH VZTAHŮ

V číslech celkem: počet účastníci

pravidelná činnost - kroužky 
zájmového vzdělávání

24 324

příležitostné akce pro rodiny 
s předškolními dětmi

6 843

Pravidelná činnost
VÝTVARNÁ  

počet účastníci

Keramické šikulky 1 13

Výtvarné šikulky 2 18

POHYBOVÁ

počet účastníci

Cvičení s opičkou Žofkou 1 26

Čiperky a Čiperčata 2 49

Mámo pojď si hrát 1 30

Veverky 1 17

Pravidelná činnost

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ, KLUBY

účastníci

Parkour 13

Doučování 18

ŠABLONY II:

klub komunikace v cizím 
jazyce Filmový klub

7

klub zábavné logiky 
a deskových her Gambler

10

SPONTÁNNÍ AKTIVITY

účastníci

registrovaní v aktivitě 
Otevřený klub ORC

                                    384

ŠABLONY II:

kariérové poradenství osobní setkávání 20

workshop A co děti? 10

Příležitostné akce
UNLOCK • BEAUTY DAY • POŠLI TO DÁL!
• KULEČNÍKOVÝ TURNAJ • MÁŠ TO 
KOUSEK • DEN OTEVŘENÉ ZADNÍ BRANKY
• ZÁVĚREČNÝ TÁBORÁK • ORC CASINO • 
#ADOPTUJSIBABIDĚDU • MIKULÁŠ ORC • 
FILM S PIZZOU 

1514

Unlock – soutěž probíhající na pozadí 
činnosti Orcu. Děti ji mohou využít a zapojit se 

do ní, je otevřená i pro nově přichozí děti. Během 
soutěže sbírají nápovědy, aby na závěr rozluštily 
klíč k zámku, kterým otevřou kofr (truhlu). První 

člověk získá obsah truhly a všichni úspěšní 
řešitelé jsou zařazeni do slosování o ceny.

Pravidla hry Unlock
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 sekce Křesťanská     
výchova
Spolupracuje s farností Panny Marie Pomocnice a doprovází děti 
i dospělé v jejich duchovním životě. Ten je jedním z pilířů vyváženého 
rozvoje osobnosti v duchu preventivního systému Dona Boska. 
Nabídka pravidelných aktivit zahrnuje výuku náboženství, schůzky 
ministrantů, přípravy ke svátostem a další aktivity s křesťanským 
programem. 

NÁBOŽENSTVÍ • MINISTRANTI • VÝLETY • SOUTĚŽE • SPOLEČENSTVÍ
• PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ • BIŘMOVÁNÍ • DUCHOVNÍ OBNOVY

V číslech celkem: počet účastníci

pravidelná činnost 
– kroužky zájmového 
vzdělávání

15 149

příležitostné akce 
– výlety, soutěže 

6 93

víkendové akce 
– pobytové akce 
během školního roku

2 27

HUDEBNÍ

počet účastníci

Hudební školička 1 14

Zpívánky 5 60

VZDĚLÁVACÍ

počet účastníci

Angličtina 4 44

Let’s speak English 1 6

OSTATNÍ

počet účastníci

Klubíčko 1 13

Pátky pro mamky 2 16

Radovánek 2 18

Příležitostné akce

MIKULÁŠ • KARNEVAL SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ • VÍTÁNÍ JARA
• DEN PRO RODINU • TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ • ZÁVĚREČNÉ 
DOPOLEDNE POHÁDKOVÝ LES

1716

Příležitostné akce

MIKULÁŠ • KARNEVAL SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ
• DEN PRO RODINU • TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DOPOLEDNE POHÁDKOVÝ LES

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Kytara, fl étna a tamburíny 
se osvědčily jako vhodný 
hudební doprovod. Je moc 
pěkné, když zpěv a fl étna znějí 
i cestou mezi jednotlivými 
zastávkami. Moreně udělat 
kratší paže, aby neohrožovala 
široké okolí.

Ze zápisu akce Vítání jara



Pravidelná činnost
počet účastníci

Broučci 1 9

Kvítka 1 13

Ministranti 2 26

Náboženství 7 56

Příprava na I. sv. přijímání 1 16

Příprava na biřmování 1 23

Spolčo pro holky – starší 1 6

Příležitostné akce
PROJEKTOVÝ DEN KULTURA A NÁBOŽENSTVÍ VELKOMORAVSKÉ 
ŘÍŠE • SOBOTNÍ VÝLETY • RORÁTY • TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 

Pobytové akce

účastníci termín

Ministrantská 
přespávačka

13 27.–28. 4. 2019

Dívčí výlet do Prahy 17 7.–8. 5. 2019

Výlet do Prahy 7 4.–5. 10. 2019

Víkendovka biřmo I 21 25.-27. 10. 2019

Postní duchovní obnova 16 8.–10. 3. 2019

On The Road 15 29. 11.–1. 12. 2019

„Někdo se s (Bohem) setká v kostele, někdo v přírodě, 
někdo v knihách, v obrazech nebo v lidech. Někdo úplně 
náhodou nebo dokonce omylem, když to nejmíň čeká. 

(…) A najednou je tu Někdo s velký Ň. Občas tenhle 
zážitek máme na dosah ruky, jen po něm sáhnout!“

z duchovního programu pro animátory

1918VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019



Velké 
příležitostné 
akce
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Velké příležitostné akce pořádáme ve  spolupráci jednotlivých sekcí 
střediska (kroužky, volná oratoř, klub maminek a křesťanská výchova) 
a nabízíme je nejen návštěvníkům střediska a jejich rodinám, ale celé 
široké veřejnosti.

Jde o čtyři velké akce spojené s důležitými událostmi roku (Vánoce, 
Velikonoce, Den dětí a svátek svatého Martina). Díky nabízenému pro-
gramu mohou děti i dospělí prožít tyto svátky inspirativně aspolečně. 

V číslech celkem: termín počet účastníků

Velikonoční tvoření 9. 4. 2019 200

Dětský den 2. 6. 2019 682

Martinská slavnost 12. 11. 2019 465

Živý Betlém 24. 12. 2019 306

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

VELIKONOČNÍ INSPIRACE • DÍLNY A AKTIVITY PRO MLADŠÍ I STARŠÍ 
DĚTI • VAJEČNÉ KAKTUSY • PLETENÍ POMLÁZEK • BALZÁM NA RTY
• ZÁCLONOVÉ GIRLANDY • BARVENÍ VAJÍČEK • PEČENÍ HOSTIÍ • 
SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY • SPREJOVÁNÍ NA ZEĎ

DĚTSKÝ DEN – TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

HRY A SOUTĚŽE • HUDBA • TANEC
• TOMBOLA • LANOVÉ AKTIV-
ITY • OBČERSTVENÍ • IGRÁČEK 
PRO KAŽDÉHO • 28 POVOLÁNÍ 
A ŘEMESEL • 80 DOBROVOLNÍKŮ

MARTINSKÁ SLAVNOST

DIVADLO A HUDBA • LEGENDA O SVATÉM MARTINOVI • LAM-
PIONOVÝ PRŮVOD • STŘEDOVĚKÁ DRUŽINA • POSELSTVÍ 
O ŠTĚDROSTI A LÁSCE • MARTINSKÉ ROHLÍČKY  • NĚCO NA ZUB 
A PRO ZAHŘÁTÍ • VYSTOUPENÍ ŠERMÍŘŮ • JEDINEČNÁ ATMOSFÉRA
• VYDATNÝ DÉŠŤ

ŽIVÝ BETLÉM

SVATÁ RODINA • TŘI KRÁLOVÉ • OVEČKY • PASTÝŘI • SVAŘÁK • PO-
TRAVINOVÁ SBÍRKA • RODINY • SETKÁNÍ • PŘÁTELÉ • LETÍCÍ ANDĚL 
• POSELSTVÍ „O TOM CO SE VSKUTKU STALO

20192120



Pobytové 
akce
a tábory
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Během roku pořádáme tematicky zaměřené víkendové akce, o letních 
prázdninách pak příměstské i pobytové tábory pro všechny věkové 
kategorie. Styl těchto pobytových aktivit vychází ze salesiánské 
pedagogiky a je založený na individuálním přístupu ke každému dítěti, 
učení se zážitkem a snaze o vyvážený rozvoj osobnosti člověka. 
Během celého školního roku pořádáme tzv. víkendovky a přespávačky, 
většinou pro určitou skupinu nebo s tematickým zaměřením. 
Letní prázdniny patří pobytovým a příměstským táborům pro děti, 
mládež i rodiny s dětmi.

V číslech celkem: počet účastníci

Pobytové akce 32 386

Příměstské tábory 7 167

Pobytové tábory 13 381

Pobytové akce

Název počet 
účast-
níků

termín sekce
/program

Mezitáborko Vzhůru na pa-
lubu

12 11.–13. 1. 2019 tábory

Výtvarné přespání – Řídím si 
svou loďku

16 25.–26. 1. 2019 kroužky

SŠA – 7. víkend 5 1.–3. 2. 2019 dobrovolníci

Muzikálové soustředění 14 22.–24. 2. 2019 kroužky

Postní duchovní obnova 16 8.–10. 3. 2019 dobrovolníci

SŠA – 8. víkend 5 22.–24. 3. 2019 dobrovolníci

Hudební víkendovka 25 23.–24. 3. 2019 kroužky

Turín – animátorské putování 12 27. 3.–1. 4. 2019 dobrovolníci

Naučím tě to, mami 20 29.–30. 3. 2019 kroužky

Volejbalová víkendovka 22 5.–7. 4. 2019 kroužky

#PROLIIFE 12 12.–14. 4. 2019 tábory

Triduum 2 18.–19. 4. 2019 dobrovolníci

Sleep & Walk 5 26.–27. 4. 2019 kroužky
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Ministrantská víkendovka 13 27.–28. 4. 2019 křesťanská 
výchova

MediTech 2019 20 3.–5. 5. 2019 kroužky

Výlet do Prahy 14 7.–8. 5. 2019 křesťanská 
výchova

Přespávačka v ORCu 9 17.–18. 5. 2019 otevřený 
klub

SŠA – 9. víkend 5 7.–9. 6. 2019 
dobrovolníci

Výlet do Prahy 7 4.–5. 10. 2019 křesťanská 
výchova

Volejbalová víkendovka 20 11.–13. 10. 2019 kroužky

Sarlat – a co princezna? 14 11.–13. 10. 2019 tábory

SŠA – 1. víkend 2 18.–20. 10. 2019 dobrovolníci

Víkendovka biřmo I 21 25.–27. 10. 2019 křesťanská 
výchova

Teambuilding ORC 7 1.–2. 11. 2019 otevřený 
klub

Smršť – návštěva letoviska 9 8.–10. 11. 2019 tábory

SŠA – 2. víkend 2 22.–24. 11. 2019 dobrovolníci

On The Road 15 29. 11.–1. 12. 
2019

dobrovolníci

Fakt Je čas! 17 6.–8. 12. 2019 tábory

White Mirror 8 13.–15. 12. 2019 tábory

Návrat Malého prince 16 13.–15. 12. 2019 tábory

Muzikálová přespávačka 11 14.–15. 12. 2019 kroužky

Vánoční přespávačka 
Kreativ

10 20.–21. 12. 2019 kroužky

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ÚČASTNÍCI POBYTOVÝCH AKCÍ PODLE SEKCÍ/PROGRAMŮ

Příměstské tábory
Prostory a vybavení pro pravidelné zájmové 
vzdělávání neleží ladem ani o prázdninách 
a jsou využívány právě pro příměstské tábo-
ry. Výtvarná učebna, herna Klubu maminek, 
hudební herna, kuchyňka, venkovní hřiště, 
travnatá plocha, sál pod kostelem, pros-
tory otevřeného klubu, výtvarný a sportovní 
sklad slouží během léta jako prostor pro 
nejrůznější programy příměstských táborů.

Název počet účastníků termín

Malý Strom 14 1.–9. 7. 2019

Trpaslíkům na stopě 26 8.–12. 7. 2019

Pohádkově ve městě 37 15.–19. 7. 2019

Chvíli kovbojem 19 22.–26. 7. 2019

Hejbni kostrou! 23 22.–26. 7. 2019

Fotbalový tábor 24 29. 7.–2. 8. 2019

Divoký západ 24 12.–16. 8. 2019

Věř si a hraj fér.
Jen tak se nevzdávej.

Buď týmový hráč.
Hraj pro radost.

Hesla „Kostlympiády“ ze sportovního tábora 
Hejbni kostrou!

20192524



Pobytové tábory
Důležitou základnou pro mnoho letních táborů střediska je budova bývalé 
fary v Čučicích, okres Brno-venkov, spravovaná Místní komunitou Salesiánů 
Dona Boska v Brně-Žabovřeskách. Nabízí dostatečné a bezpečné zázemí 
pro vnitřní i venkovní aktivity – 32 postelí, vybavená kuchyň, jídelna, 
společenská místnost, velký dvůr, prostorná zahrada a jurta. 

Název počet 
účastníků

termín

Zpátky do pohádky I. 76 16.–21. 6. 2019

Severská sekera 8 2.–7. 7. 2019

Čarodějův synovec 22 3.–7. 7. 2019

Zpátky do pohádky II. 87 6.–12. 7. 2019

Smršť 26 7.–13. 7. 2019

Je Čas! 23 14.–20. 7. 2019

Cesta na sever 22 20.–27. 7. 2019

Black Mirror 16 28. 7.– 3. 8. 2019

Tučňáci: mise Jelimán 25 28. 7.–3. 8. 2019

VLC – Video & Lovely Crew 18 4.–10. 8. 2019

#LIIFE 16 18.–24. 8. 2019

Po stopách Malého prince 26 18.–24. 8. 2019

Sarlat 16 18.–24. 8. 2019
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Specializované
programy
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 Program VYKROČ
Preventivní programy pro školy VYKROČ jsou zacíleny na rozvoj kvalit-
ních vztahů v třídních kolektivech a na zlepšení orientace v důležitých 
a aktuálních tématech dnešní doby. 

Mají primárně preventivní charakter a  jsou postaveny na metodě zážitkové 
pedagogiky. Odpovídají průřezovým tématům RVP Osobnostní a  sociální 
výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana. 

Důležitým prvkem programů je návaznost, která lektorům umožní lépe poznat 
daný třídní kolektiv a přizpůsobit programy jeho potřebám. 

Rok 2019 byl pro programy VYKROČ velmi inovativní. Po důsledném vyhod-
nocení funkčnosti stávajících programů začal tým lektorů pracovat na novém 
konceptu „balíčků“ pro ročníky druhého stupně ZŠ a  odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií. Třídy si od  začátku školního roku 2019/2020 mohou 
objednat balíček, který obsahuje dva programy, na  každé pololetí jeden. 
Balíčky na  sebe navazují, takže mohou provázet třídní kolektiv od  začátku 
šestého ročníku až do konce devátého.

V číslech celkem: počet

školy 5

realizace programů 23

účastníci 504

Realizace programů v II. pololetí školního roku 2018/2019 

program počet realizací počet účastníků

Vykroč k ostatním 7 167

Vykroč k sociálním sítím 3 61

Realizace nových programů v I. pololetí školního roku 2019/2020

program počet realizací počet účastníků

Vykroč: ZTRACENI 8 178

Vykroč: ke SPOLUPRÁCI 5 98

+ jsou připraveny další navazující programy 

počet účastníků

Realizace nových programů v I. pololetí školního roku 2019/2020

počet účastníků



 Program DOBROVOLNÍCI
Dobrovolníci se v salesiánském středisku podílejí na realizaci aktivit v rámci 
klíčových oblastí střediska – otevřený klub, kroužky zájmového vzdělávání, 
pravidelné a příležitostné akce, pobytové akce a letní tábory.

Pro práci s dobrovolníky má středisko zpracován „Program rozvoje dobrovol-
nictví v SaSM Brno-Žabovřesky“ s akreditací u Ministerstva vnitra ČR v oblasti 
dobrovolnické služby. 

Prostřednictvím programu se dlouhodobě daří rozvíjet a podporovat stávající 
prestiž dobrovolnictví v  našem zařízení, motivovat a  formovat mladé zapo-
jené dobrovolníky a v širším kontextu je vést k životnímu stylu angažovaného 
a uvědomělého člověka.

HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH AKTIVIT, NAPLNĚNÍ CÍLŮ

Počet dlouhodobých a krátkodobých 
akreditovaných dobrovolníků, kteří se 
do projektu zapojili
V roce 2019 se v rámci podpořeného pro-
jektu zapojilo 129 dobrovolníků (z toho 94 
v pravidelné celoroční činnosti a 35 dalších 
pouze v době letních prázdnin na poby-
tových a příměstských táborech), kteří 
odpracovali 6542,9 hodin.

Vyhodnocení úspěšnosti a přínosu 
projektu dle dalších kritérií uvedených 
v žádosti o dotaci pro rok 2019

stanovená kritéria plán realizace

Zapojený počet dlouhodobých 
dobrovolníků

70 94 dobrovolníků 
v pravidelné činnosti 

Počet uspořádaných animátorských 
porad

7 7 informačně-
vzdělávacích setkání

Stabilní počet zúčastněných 
dobrovolníků na animátorských 
poradách

30 24 účastníků 
průměrně

Počet dalších akcí pro dobrovolníky 
(duchovní obnovy, příležitostné akce)

5 9 akcí

Realizace kurzu rozšiřujícího kompe-
tence dobrovolníků

1 2 semináře

Počet dobrovolníků zapojených  do 
dlouhodobých vzdělávacích kurzů (SŠA)

6 7 přihlášených 
dobrovolníků

Aktualizace a tisk metodické příručky (Příručka 
animátora) – v roce 2019 byly zahájeny přípravy 
změny koncepce práce s dobrovolníky a příručka 
bude aktualizována po jejich ukončení. 

 Program ŠABLONY II
Projekt Pomáháme mladým růst je roce 2019 ve středisku realizován 
druhým rokem v rámci výzvy MŠMT Operačního programu pro výzkum, 
vývoj a vzdělávání ŠABLONY II - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR 
v prioritní ose 3.

Personální šablony
2.VI/1  Školní asistent
 Školní asistent úzce spolupracoval s pedagogy otevřeného klubu 
ORC, s vedoucími kroužků zvláště tanečních a při přípravách a realizaci 
střediskových akcí

2.VI/3  Kariérový poradce
 Oba kariéroví poradci se průběžně setkávali s dětmi a mladými 
v otevřeném klubu ORC i v kroužcích, připravili a zrealizovali worshop pro 
rodiče „A co děti?“,  s programem kariérového poradenství se zúčastnili táborů
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„Nebudu chodit kolem horké kaše. Prostě 
nás vyhnali ze střediska, jen tak bez výbavy! 
(…) Nakonec jsme všichni přežili jen díky 
plamenům našich srdcí a zvýšené emisi 
úsměvů… a taky díky debatě o požáru 
Národního divadla. Dodatek pro ochránce 
zvířat: Psy jsme nakonec sníst nemuseli.“

Davidovy zážitky z animátorské porady
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Ostatní šablony

2.VI/4  Vzdělávání pedagogických pracovníků téma Inkluze
 Akreditovaný dvoudenní kurz Inkluze pro pedagogy byl zaměřený 

na inkluzi v pedagogickém kolektivu SVČ a svým vyústěním překvapil 
mnohé účastníky. Jeho výstupy však našly reálné využití v kolektivu 
našeho střediska.

2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků prostřednictvím 
vzájemných návštěv

 4. 2.–5. 2. 2019 pedagogové sekce Otevřený klub ORC navštívili Sale-
siánské středisko  v Praze-Kobylisích

 20. 2.–21. 2. 2019 Zástupci sekce Kroužky a Klub maminek čerpali 
zkušenosti  v sesterském Salesiánském středisku mládeže – DDM České 
Budějovice

 

2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ
 c) klub komunikace v cizím jazyce - Filmový klub v anglickém jazyce 

probíhal v období od ledna do května 2019

 b) klub zábavné logiky a deskových her – GAMBLER pod tímto názvem 
se skrýval klub zaměřený na rozvoj logického myšlení s využitím stolních 
her, probíhal v období od září do prosince 2019

2.VI/15 Projektový den mimo SVČ
 26. 4. 2019 téma „Baroko v umění“, místo Střílky, odborný lektor Karel Žíla 

ceramics design production, pořádající sekce Kroužky výtvarné odděleních

 15. 6. 2019 téma „Kultura a náboženství na Velké Moravě“, místo Veleh-
rad, odborný lektor Mgr. Andrea Duchalíková z NPÚ územního odborného 
pracoviště Brno, pořádající sekce Křesťanská výchova

   

6Zaměstnanci
V číslech celkem: počet

zaměstnanci v pracovním poměr 30 (z toho 2 na mateřské dovolené)

pracující na dohodu o pracovní činnosti  12

pracující na dohodu o provedení práce 58

Ve středisku působí v přímé pedagogické práci čtyři salesiáni z místní komu-
nity Salesiánů Dona Boska (SDB), z nich jeden také jako ředitel a  tři sestry 
salesiánky – Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA). Spolu s nimi zajišťuje chod 
střediska 93 civilních zaměstnanců  v pedagogických a dalších profesích. 

PRAVIDELNÁ ČINNOST

• vedení kroužků zájmového vzdělávání • 
příprava a realizace akcí • vymýšlení a ve-
dení pobytových akcí a táborů • ekonomické 
a administrativní práce • správa a údržba 
prostor • porady, porady, porady • vypiso-
vání deníků aktivit, zápisů z akcí • tvorba 
pedagogických plánů • komunikace s do-
brovolníky • povídání si s dětmi a mladými

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE

vzdělávací

• úvodní školení • pedagogické workshopy 
• kurz Orffovy nástroje  
• kurz Inkluze pro pedagogy 

stmelovací
společné obědy • Free Stage • táborová afterparty • pouť  
• zaměstnanců do Sloupu • středisko na Zelňáku • předvánoční  
setkání 

POBYTOVÉ AKCE

HOPLa – čtyřdenní hodnocení a plánování na táborové základně  
v Čučicích • Inkluze pro pedagogy – dvoudenní kurz v objektu  
ekologické organizace Lipka, pracoviště Jezírko

3332 2019



Označení NÁKLADY Činnost

a b hlavní hospo- 
dářská

celkem %  
z celku

A. I. Spotřebované nákupy  
a nakupované služby

3084 355 3439 23,76 %

A. II. Změny stavu zásob 
vlastní činnosti a aktivace

0 0 0 0,00 %

A. III. Osobní náklady 10538 273 10811 74,70 %

A. IV. Daně a poplatky 2 0 2 0,01 %

A. V. Ostatní náklady 60 0 60 0,42 %

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

59 0 59 0,41 %

A. VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0 0,00 %

A. VIII. Daň z příjmů 88 13 101 0,70 %

NÁKLADY CELKEM 13831 641 14472 100 %

Označení VÝNOSY Činnost

a b hlavní hospo- 
dářská

celkem %  
z celku

B. I. Provozní dotace 10674 0 10674 69,44 %

B. II. Přijaté příspěvky 325 0 325 2,12 %

B. III. Tržby za vlastní výkony  
a zboží

3630 697 4327 28,15 %

B. IV. Ostatní výnosy 45 0 45 0,29 %

B. V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0,00 %

VÝNOSY CELKEM 14674 697 15371 100,00 %

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním

931 69 1000

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění

843 56 899

    

7Přehled 
o hospodaření 
za rok 2019

Rozvaha pro nevýdělečné orga-
nizace ve zkráceném rozsahu ke  
dni 31. 12. 2019 (v celých tis. Kč)

Ozna- 
čení

AKTIVA Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled-
nímu dni 
účetního období

a b 1 2

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

783 1183

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 148 148

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 759 1218

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

-124 -183

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

3744 3380

B. I. Zásoby celkem 16 121

B II. Pohledávky celkem 193 116

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3419 3046

B. IV. Jiná aktiva celkem 116 97

Aktiva celkem (A. + B.) 4527 4563

Ozna- 
čení

PASIVA Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled-
nímu dni 
účetního období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) 2799 2644

A. I. Jmění celkem 2697 1642

A. II. Výsledek hospodaření celkem 102 1002

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

1728 1919

B. I. Rezervy celkem 0 0

B II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

B. III. Krátkodobé závazky celkem 989 1316

B. IV. Jiná pasiva celkem 739 603

Pasiva celkem (A. + B.) 4527 4563
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Příloha k účetní závěrce za rok 
2019 sestavená dle § 30 vyhlášky 
č.504/2002 Sb.

Název: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-
Žabovřesky 
Sídlo: Foerstrova 3088/ 2, 616 00 Brno-Žabovřesky 
Daňové Identifikační číslo organizace: CZ65348702 
Právní forma: školská právnická osoba (ŠPO) 
Statutární orgán: ředitel Mgr. Jiří Baláš 
Hlavní činnost: zájmové a další vzdělávání pro dětí a mládež ve volném 
čase (dále jen HČ) 
Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona 

 Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků,  
 Zprostředkování obchodu a služeb, 
 Velkoobchod, maloobchod, 
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, 
 Pronájem a půjčování věcí movitých, 
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a   

 posudků, 
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské  

 povahy, 
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně  

 lektorské činnosti,

(dále jen DČ). 

 Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha

 Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8-Kobylisy

 IČO: 00406929  

Datum zahájení činnosti účetní jednotky: 1. 9.1995 (jako církevní 
právnická osoba) 
Datum zařazení do sítě škol: 1.9.1998 (zapsáno v rejstříku vedeného 
MŠMTČR), IZO: 110300068 
Datum změny právní formy na ŠPO: 29.6.2006 (zapsáno v rejstříku ve-
deného MŠMTČR), IZO: 600 030 229 
Datum zahájení doplňkové činnosti: 1. 9.2008 (zapsáno 
v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna – č.j. ZUMB/24320/2008/
Vyd/4)

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Účetní jednotka používá účetní metody a řídí se obecnými účetními zásad-
ami stanovenými v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účetní záznamy se uchovávají po dobu stanovenou v §31 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví.

V roce 2019 nedošlo k žádným změnám způsobu oceňování, postupů 
odpisování a obsahového vymezení položek oproti předcházejícím účetním 
obdobím.

Účetní jednotka eviduje zvlášť účetní záznamy z HČ a účetní záznamy z DČ.

Účetní jednotka nemá podíly v jiných obchodních společnostech ani 
družstvech.

Účetní jednotka nemá žádné půjčky, úvěry  a ostatní plnění jak v peněžní, tak 
nepeněžní formě.

Účetní jednotka nemá nemovitosti. 

Ke dni 31. 12. 2019 účetní jednotka:

 nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.

 nemá závazky po lhůtě splatnosti.

Účetní jednotka nemá žádné nepeněžní ani peněžní závazky, které by nebyly 
sledovány v běžném účetnictví a nebyly uvedeny v rozvaze.

Majetek:
 Účetní jednotka má tento dlouhodobý majetek:

 kamerový systém, vstupní cena 60 524 Kč (rok pořízení 2015),

 mobilní pódium, vstupní cena 67 000 Kč (rok pořízení 2016),

 sedáky na terasy , vstupní cena 50 347,22 Kč (rok pořízení 2016),

 matrika (software), vstupní cena 93 650 Kč (rok pořízení 2016), rozšíření  
 o další moduly 54 327 Kč (rok pořízení 2018) – celková zvýšená vstupní   
 cena 147 979 Kč

 mobilní pódium, vstupní cena 57 439 Kč (rok pořízení 2017)

 střídačky (zázemí hřiště), vstupní cena 982 324,- Kč  (rok pořízení 2019).

 Daňové odpisy nejsou shodné s účetními.

Významnou část příjmů účetní jednotky tvoří dotace ze státního rozpočtu.

Příjmy z nájemného:

Jedná se o příležitostné nebo pravidelně se opakující krátkodobé pronájmy 
hřiště, sálů a učeben převážně ve večerních hodinách. K pronájmům pro 



(Zvláštní příloha k DAP č. 1)

Základ daně v roce 2019 činí 875 387,58 Kč.,

 ZD byl snížen podle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o částku   
 300 000,- Kč, daňová úspora  činí 57 000 Kč,

 ZD po úpravě podle předchozího bodu činí 575 387,58 Kč, vypočtená   
 daň 109 250,- Kč,

 byla uplatněna sleva na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona na   
 zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 8622,- Kč. (Příloha č.1 II.  
 oddíl H DAP, zvláštní příloha k DAP č. 2),

 daň po uplatnění slevy činí 100 628,- Kč..

Datum: 15. 6. 2020 

   

Zpracovala: Ing. Ayan Warfa 

    

Za účetní jednotku: Mgr. Jiří Baláš, ředitel 

sportovní aktivity je k dispozici šatna se sprchami. Poměrná část ceny 
nájemného ve výši 30% je určena na úhradu energií, které nájemníci během 
doby nájmu spotřebovávají (osvětlení hřiště, učeben, v zimním období teplo, 
voda). 

Osvobozené bezúplatné příjmy dle §19b ZDP:

 V roce 2017 bylo uplatněno osvobození bezúplatných příjmů v celkové   
 hodnotě 170 030 Kč.  Využito bylo 163 165 Kč. K využití v následujících   
 letech zbývá celkem 6 865 Kč. Tyto bezúplatné příjmy byly v roce 2018   
 využity ve výši 1 265 Kč. K využití zbývá 5 600 Kč.

 V roce 2018 bylo uplatněno osvobození bezúplatných příjmů v celkové   
 hodnotě 134 256,96 Kč, tyto bezúplatné příjmy byly  v roce 2018 plně   
 využity.

 V roce 2019 bylo uplatněno osvobození bezúplatných příjmů v celkové   
 hodnotě 329 727,76 Kč. Tyto bezúplatné příjmy byly v roce 2019 využity  
 ve výši 127 587,76 Kč. K využití zbývá 172 140 Kč.

 (Zvláštní příloha k DAP č. 1)

Průměrný roční evidenční přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní rok 
2019: 18,8323

počet osob na mateřské nebo rodičovské dovolené v průběhu roku 2019: 2,

celkové  roční osobní náklady (mzdové náklady včetně OON): 7 027 796 Kč

celkový počet zaměstnanců zaměstnaných podle dohod konaných mimo 
pracovní poměr v průběhu roku 2019: 70

 Dohody o provedení práce 58,

 Dohody o pracovní činnosti 12,  

Celkové roční ostatní osobní náklady na tyto zaměstnance: 1 199 923 Kč

Výsledek hospodaření (dále jen „VH“):

 je rozdělen na VH z HČ a z DČ,

 VH roku 2019 = zisk z HČ ve výši 930 909,20 Kč, zisk z DČ ve výši 69   
 307,24 Kč. 

 Celkový VH za rok 2019: zisk ve výši 1 000 216,44 Kč.

 Základ daně v roce 2018 činil 576 284 Kč.

 ZD byl snížen podle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o částku  
 300 000 Kč, daňová úspora činila 57 000 Kč,

 daňová úspora z roku 2018 ve výši 57 000 Kč byla v roce 2019 použita   
 ke krytí nákladů související s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou   
 předmětem daně.
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8Podporují 
nás

Činnost a  projekty Salesiánského střediska mládeže – domu dětí 
a mládeže Brno-Žabovřesky v roce 2019 podpořily firmy a organizace:

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – dotace na celoroční provoz

 EU ESIF OPVVV MŠMT – projekt Pomáháme mladým růst (kariérové po-
radenství, školní asistent, vzdělávání pedagogů formou školení a vzájem-
ných návštěv, projektové dny, klub komunikace v cizím jazyce)

 Ministerstvo vnitra České republiky – Program rozvoje dobrovolnictví 
v SaSM Brno-Žabovřesky

 Statutární město Brno, magistrát města Brna - Provoz Salesiánského 
střediska 2019, Provoz sportovních aktivit, Klub maminek, Preventivní 
aktivity SaSM a Výročí příchodu Salesiánů do Brna ve výtvarné tvorbě

 Městská část Brno-Žabovřesky – Velké tradiční akce

 Nadace přátel Dona Bosca – Nákup židlí v sále pod kostelem

 Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Brně-Žabovřeskách

 Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-
Žabovřeskách

 Brněnské komunikace a.s.

 CAMEA, spol. s r.o.

 Alza.cz a.s.

Svými finančními dary podpořilo středisko i mnoho individuálních dárců z řad 
fyzických osob.

Poděkování

Děkujeme všem institucím, individuálním a firemním  
dárcům a dalším příznivcům, kteří podpořili v průběhu  

roku 2019 naši činnost.

Děkujeme za velkorysost, s níž podporujete naši práci  
ve prospěch mládeže. Jsme vám vděční za materiální  

i finanční dary, osobní pomoc i duchovní podporu.

Bez Vás by nebylo možné zajistit tak kvalitní zázemí  
pro takový počet dět a mladých lidí.

Bez Vaší podpory bychom nemohli pomáhat mladým růst.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20194140
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