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Milí přátelé, podporovatelé a dobrodinci salesiánského díla,
dovolte nám, abychom alespoň touto cestou vstoupili do
vašich domovů a přiblížili vám poslední týdny a měsíce, čím naše
– vaše Salesiánské středisko žije.
Nacházíme se v době adventní, latinsky adventus neboli
příchod, v čase „radostného očekávání“. Zdá se, že celý rok
spojený s pandemií směřuje k onomu vyústění v radostné
očekávání konce této nelehké doby.
Nenechme se touto dobou covidu vnitřně svazovat,
zůstaňme svobodní a otevření. Otevření radostnému příchodu
Toho, ke kterému se upínají dětské oči dívající se na narozené
dítě v jesličkách. I přes těžkosti dnešní doby, kdy nám je odepřen
bezbřehý sociální kontakt v podobě osobního setkání,
nerezignujme a nezůstávejme chladnými. Využijme výdobytky
dnešní doby a spojme se se svými blízkými a přáteli, alespoň skrze
komunikační technologie a naplňme radostně adventus.
Radostné očekávání se může skrze nás naplnit již dnes, tady a
teď. Bůh promlouvá a činí, ale k tomu potřebuje naše ústa a
ruce, tedy nenechme ho v tom samotného!

Vlastním nákladem vydává:
Salesiánské středisko mládeže –
dům dětí a mládeže České
Budějovice, Emy Destinové 1,
370 05 České Budějovice

Drazí přátelé, přeji vám více než kdy jindy požehnané dny
naplněné radostným očekáváním Onoho příchodu, pevné
zdraví a otevřenou mysl.
Krásný a požehnaný advent.

www.sasmcb.cz
redaktorka: Eva Opatrná
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Milí dobrodinci,
v aktuálním vydání našeho Zpravodaje jsme chtěli alespoň
trochu nastínit, čím jsme celý rok žili. Samozřejmě v něm nejvíce
rezonuje covid a protiepidemická opatření či omezení, jako asi
v životě každého z nás. I když po mnoho týdnů byla naše běžná
práce s dětmi a mládeží omezena, našli jsme jiné možnosti a
způsoby jak pomoci. Více se nám rozvinula práce s rodinami a
zintenzivnilo doučování, které probíhá buď online, nebo osobně.
Díky těmto nepříznivým událostem bylo ohrožené
i financování naši organizace v dalším roce. Středisko je
financováno Ministerstvem školství podle toho, kolik akcí pro kolik
dětí jsme zrealizovali v přechozím roce. A jelikož jsme museli
pozastavit činnost, akce a počty děti chybí. V příštím roce se nás
také dotkne reforma ve financování církevního školství.
Její
konkrétní podoba ještě není zveřejněna. To pro nás představuje
velkou míru nejistoty a obavy o zachování fungování činnosti
Střediska tak, jak jsme byli dosud zvyklí my i děti. Tyto problémy
neřešíme jenom my, ale i mnoho neziskových organizací či dalších
salesiánských středisek. Proto se obracím na vás s prosbou o
finanční příspěvek. Jakákoliv i menší částka bude pro nás velmi
cenným darem a také povzbuzením, že nejsme na to sami.
Děkujeme!

Eva Opatrná

Info: eva.opatrna@sasmcb.cz, 733 755 921,
č.ú: 108 200 2660 /5500
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Naše nabídka…
DOUČOVÁNÍ
Doučování je důležitou součástí volnočasových aktivit pro
děti. Středisko má časově zvlášť vyhrazené doučování pro první a
zvlášť pro druhý stupeň. Vstup do programu je podmíněn
přineseným domácím úkolem, sešitem či učebnicí, aby doučující
věděl, co dítě ve škole probírá, co mu nejde a co potřebuje
procvičovat. Při doučování je kladen důraz na individuální přístup,
kdy každý doučující má dle možností děti ideálně pouze jedno či
dvě děti. Z těchto důvodů je tato aktivita personálně náročná a
proto do něj zapojujeme co nejvíce dobrovolníků a praktikantů.
Doučování probíhá zábavnější formou, přizpůsobenou dětem
z odlišného sociokulturního prostředí, účastníci by zde neměli
prožívat neúspěchy stejně jako ve škole, měli by zde zažívat chválu
a úspěch a být tak motivováni k učení a lepšímu vztahu ke škole. Při
doučování dbáme hlavně na kvalitu, nikoliv na kvantitu. To
znamená, že děti sice mohou přijít s deseti úkoly, ale pro nás je
hlavní, že si udělají jeden dva, s tím, že danou látku opravdu
chápou.
Doučování je pro všechny přihlášené děti zdarma a děti jej
navštěvují většinou pravidelně. Doučující má k dispozici výukové
materiály, případně tiskne pracovní listy a pomůcky i dítěti.
Nedílnou součástí programu jsou i konzultace s třídními učiteli žáků,
se speciálními pedagogy a dalšími odborníky na základních
školách. Spolupráce neprobíhá pouze se školami, ale také
s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími organizacemi
či odborníky podle potřeb účastníků.
Doba koronavirová nám přinesla mnohé změny. V době uzavření
pedagogických programů doučování probíhá v on-line prostoru
přes sociální síť Facebook, která byla vybrána díky tomu, že ji děti
z našich programů velmi dobře ovládají a denně používají.
Zaměstnanci používají pracovní profily, kde je děti oslovují a žádají
o pomoc. K dispozici jim je také facebooková skupina, kde jim
zaměstnanci připomínají, že je zase čas doučování. Tento čas je nyní
stanoven na každé všední odpoledne od 13 do 16 hodin. Každému
dítěti se věnujeme minimálně hodinu, protože přes internetové
spojení je komunikace složitější a udělat pár cvičení zabere
mnohem delší čas než při osobním setkání.
Na závěr trochu statistiky. V letošním roce se na prvním stupni
doučovalo 90 dětí, na druhém stupni 42 dětí. Online doučování
využily děti k datu 30. 11. 2020 celkem 517 krát.
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PRÁCE S RODINAMI
Salesiánské středisko mládeže má různé programy
zaměřené na děti a mládež. Aby mohla být naše práce s dětmi
komplexní a účinná, je potřeba pracovat i s jejich rodinami. K tomu
slouží náš program Podpůrná práce s komunitou zaměřený
primárně na rodiny dětí, které navštěvují naše programy, ale přesto
otevřený všem, kteří potřebují pomoci nebo poradit, většinou ze
sídliště Máj, ale i odjinud.
Středisko se díky dlouholeté činnosti těší v místní komunitě
velké důvěře. Rodina může oslovit pracovníky Střediska se žádostí o
pomoc, nebo na problém v rodině často nechtěně upozorní
samotné dítě, které do Střediska dochází. Rodiny se často nacházejí
ve špatných životních podmínkách, které jsou zdrojem nepříznivé
situace dítěte. V tomto případě kontaktuje rodinu zaměstnanec
Střediska. Rodiny mohou přicházet za pracovníkem během tří
dopolední v týdnu a pracovník dochází přímo do rodin v jedno
odpoledne v týdnu. Pracovník je k dispozici také na telefonu, emailu či na sociálních sítích.
S rodinami nejčastěji řešíme výchovu a vzdělávání dětí, ale
také celkovou situaci rodiny (zaměstnání, bydlení, komunikaci s
úřady). Jde o to, aby rodiny dobře zvládaly svou aktuální situaci.
Někdy stačí opravdu málo, třeba vytisknout formulář, nechat
zavolat apod. Jindy je problém zapeklitější a vyžaduje např.
doprovod nebo více setkání. Snažíme se o co největší samostatnost
rodiny a fungujeme jako podpora. Situace je jejich, oni ji řeší (už
vlastně tím, že za námi přijdou, my jen pomáháme, nasměrujeme).

Cílem práce s rodinami je
podpora k samostatnosti řešení
tíživých životních situací.

Aktuálně poskytujeme
potravinovou pomoc 22
rodinám.

Zvlášť v poslední době se zaměřujeme na fungování dětí ve
škole. Pomáháme s tiskem materiálů či kontaktem se školou.
Podařilo se nám sehnat 8 notebooků pro distanční vzdělávání dětí
přes organizaci Člověk v tísni. Spolupracujeme teď velmi intenzivně
a vstřícně s nadací Patron dětí, která umožňuje finanční či
materiální podporu dětí a rodin, pomáháme dětem zařizovat
retrostipendia apod. Pokud rodina potřebuje rozsáhlejší pomoc,
zprostředkováváme jim kontakt s dalšími institucemi, především
sociálními službami.
V rámci programu jednou měsíčně rodinám poskytujeme
také potravinovou pomoc, a to díky spolupráci s Potravinovou
bankou Jihočeského kraje. K rodinám, které trápí nedostatek
financí, se tak pravidelně dostanou základní potraviny a drogerie.
Bohužel i díky koronavirové krizi se počet rodin v nouzi navýšil.
Proto nás nesmírně těší, když vidíme, že se „našim“ rodinám
daří lépe, často nám to přicházejí i radostně oznámit.
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Představujeme…
MARUŠKA
Maruška je devítiletá holčička, která navštěvuje program
Doučování. Do Střediska začala docházet již jako čtyřletá do
programu Předškoláci. Zde se učila poznávat barvy, zvířátka, tvary,
naučila se být občas bez své maminky a hrát si a spolupracovat se
svými vrstevníky.
Po nástupu do první třídy začala navštěvovat Oratoř i
Doučování, a to ji poslední tři roky velice baví. Dle svých slov je ráda,
že jí pomáháme s úkoly, ale nejvíce ze všeho má ráda program
Tanečky. Spolu s dalšími svými kamarádkami si připravuje taneční
vystoupení nejen pro veřejné akce Střediska ale i pro soukromá
vystoupení pro své rodiny a kamarády a také prostě proto, že ráda
tancuje a poslouchá hudbu.
Momentálně ji ale štve, že je všechno zavřené, protože doma nemá
moc co dělat.
Maruška žije spolu s rodiči a svými dvěma sourozenci, v bytě
na sídlišti Máj, poblíž Střediska. Tatínek pracuje ve firmě a maminka
je na mateřské dovolené. Spolu se baví česky, ale když chce tatínek
před dětmi něco utajit, začne mluvit romsky 😊. Její rodina
spolupracuje s pracovníky Střediska v rámci programu Podpůrní
práce s komunitou. Její maminka si také dochází pro potravinovou
pomoc a u svých dvou starších dětí dbá na dodržování povinné
školní docházky. Marušky mladší bratr již navštěvuje předškolní třídu
a každý týden svědomitě plní úkoly zasílané paní učitelkou na
rodinný email. Také Maruščina paní učitelka posílá přes internet
seznam úkolů, který její maminka poskytuje pedagogům Střediska.
Ti potom Marušce přes facebook pomáhají úkoly plnit.
Maruška je velice šikovná, novou látku rychle pochopí a pak
už jen plní daná cvičení a prohlubuje si znalosti. Momentálně je na
pořadu dne malá násobilka a vyjmenovaná slova. Ve škole ji ale
nejvíce baví plavání. Maruška je velice cílevědomá dívka, chtěla by
být buď letuškou, nebo zaměstnankyní Střediska. Na otázku, jestli by
raději byla sociální pracovnicí nebo doučovala, odpověděla
doučování, nevadí jí prý, že se bude muset hodně učit. Sama je
pořádná a pilná, má ráda ve svých věcech pořádek, hlídá si sama,
zda má veškeré úkoly hotové i jestli má zrovna distanční výuku. Je
radost ji doučovat.
Adéla Navrátilová, doučující
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ŽIVOT STŘEDISKA V ČASE KORONY
I v časech pandemických se Středisko snažilo pomáhat
lidem kolem sebe. Zaměstnanci šili a rozdávali roušky dětem,
rodinám, dárcům, známým i neznámým lidem ve svém okolí.
Ředitel Střediska na jaře jezdil a dovážel respirátory a jiný
zdravotnický materiál do nemocnic, zajistil 3000 roušek i pro řidiče
kamionů ve spolupráci s Policií ČR. V současnosti byli někteří
zaměstnanci uvolněni ze své pracovní pozice, aby své síly a um
uplatnili v zařízeních, které nutně potřebovali personálně pomoct
nebo pracovali jako dobrovolníci. Příběhy některých z nich
uvádíme níže…
Pavlína Bubrlová, sociální pracovnice NZDM V Kostce
„Byla jsem v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích. Je to Domov
se zvláštním režimem pro osoby s různými druhy demencí, zejména
Alzheimerovou chorobou. Zřizovatelem je Hospic sv. Jana N.
Neumanna v Prachaticích. Byla jsem tam na základě e - mailu,
který mi přišel od sociální pracovnice z tohoto zařízení, který zněl
dost urgentně - naléhavě potřebovali pomoct, mají málo
personálu. Tak jsem před tím nechtěla zavřít oči a po domluvě s
vedením mi bylo umožněno být v tomto zařízení
Byla jsem tam na pozici ergoterapeuta. To znamenalo, že jsem
měla za úkol aktivizační činnosti pro klienty - hrála různé hry,
pomáhala s jejich krmením. V tomto zařízení jsou klienti, kteří jsou
velmi nemocní - často v terminálním stadiu, část z nich už jen celý
den leží v posteli a spí. Takže většinu mého času jsem trávila tím, že
jsem chodila po pokojích a četla jim knihy. Tito klienti již moc
verbálně nekomunikují, proto si myslím, že předčítání knih bylo pro
ně to nejlepší, co jsem mohla udělat.
Několikrát se mi stalo, že mě klientka chytla za ruku, "vydala nějaký
zvuk" a to vždy pro mě bylo znamením, že mě ti lidé skutečně
poslouchají a jsou snad i rádi za mou přítomnost a že nejsou sami.
Dvě klientky zde byly ještě chodící a poměrně aktivní, s těmi jsem
hrála deskové hry - nejoblíbenější je pro ně "Člověče, nezlob se".
Avšak musí se počítat s tím, že mají Alzheimerovu chorobu, takže to
má své limity. Často se stávalo, že klientka nevěděla, jakou má
barvu figurky atd. Takže zde nešlo o samotný smysl hry, ale smysl
jsem viděla v tom, že klienti komunikovali, byli v kontaktu s lidmi a
dle jejich možností se hry účastnili.“
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„Jedno to mé jarní i podzimní

nasazení spojuje.
Je to výchova mých rodičů,
kteří mě vedli k pomoci
druhým. Je to obětavost,
pochopení a odříkání
blízkosti mé ženy v době, kdy
pomáhám druhým. Je to
pochopení a povzbuzení od
přátel a kolegů v práci.“

e-zpravodaj

Událo se…
Ondřej Trojek, ředitel
„Při současné podzimní vlně už má pomoc s rozvážením
šitých roušek nebyla potřebná. Ale postupem času se ukázala jiná
potřebnost, a sice vyjít ze své komfortní zóny a jít pomáhat tam, kde
už jiní nestačí.
Volání po nedostatku personálu v nemocnicích, sociálních
službách, domovech pro seniory už nešlo dlouhodobě přehlížet.
Nabízel jsem pomoc Nemocnici v Č. Budějovicích nejprve s našimi
programy - doučování, hlídání dětí a další. Odpovědí bylo
"hledáme dobrovolníky na úklid na infekční oddělení". Předal jsem
tuto zprávu dál. A jen pro zajímavost jsem se doptal na náročnost
této práce a její odbornost. Po odpovědi, která přišla, jsem již
neváhal. Po poradě s manželkou jsem se rozhodl nabídnout svůj
čas, odhodlání a dvě zdravé ruce.
Že nemám strach pracovat na infekčním oddělením plném
pacientů s COVID-19? Strach ne, ale respekt ano. Snažím se
dodržovat veškerá hygienická pravidla, která zde jsou nastavena a
tak chránit sebe, pacienty, ale i ty, kteří čekají doma. Uklízím,
vytírám, odnáším odpad, stále nandávám a sundávám rukavice,
oblékám se do neprodyšných plášťů, pracuji v ochranných brýlích
a štítech ve dvojích rukavicích, večer peru nejedno propocené
triko... Přesto všechno mi dává smysl vidět "za roušku", co se děje v
nemocnicích. Vidět, jak je tato práce náročná a pro mnohé už
vyčerpávající, přesto jedou den co den, ať je to první, druhá nebo
desátá vlna.
Našel jsem si zde své místo, už nejde jen o úklid. Jde také o
povzbuzení, prohození pár slov s těmi, kteří tam leží sami bez
přítomnosti a podpory svých blízkých. A u těch, kteří už na povídání
nemají sílu a postupně kráčí k prahu svého života, přichází modlitba.
Zastavím se u jejich lůžka a modlím se za ně, za jejich rodinu a za sílu
překročit onen práh mezi životem a smrtí. Další den otvírám dveře
pokoje a pacient už tam není, odešel do domácího léčení... nebo
do věčného domova...
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Ohlédnutí za létem
Letní kino „Na střeše“
Budova Komunitního centra, kde má Středisko pronajaté
prostory, skýtá zajímavé prostorové příležitosti. Jednou z nich je
venkovní hřiště na střeše budovy, které využívají „naše děti“ při
svých sportovních aktivitách. Jelikož bylo promítání v kinech letos
hodně omezené, napadlo nás, zpestřit život na sídlišti letním kinem.
Promítačku, ozvučení i židle jsme měli, stačilo „jen“ vymalovat zeď
na bílo (místo promítacího plátna), vybrat film a koupit licenci. První
zkušební promítání proběhlo rodinným filmem se silným příběhem o
přátelství mezi dítětem a psem s názvem „Bella a Sebastian“. Přišlo
se na něj podívat 35 lidí. Tímto jsme zjistili, že zvuk filmu okolní
sousedy neobtěžuje a tato aktivita je pro lidi zajímavá. Rádi bychom
v letním promítání pokračovali i v příštím roce.
Tak se přijďte podívat!
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Událo se…
Na Máji se odehrálo lesní dobrodružství.
Ve čtvrtek 10. září se děti přímo na sídlišti Máj vydaly do lesa,
aby tam prožily nejrůznější dobrodružství, které příroda nabízí.
Salesiánské středisko ve spolupráci s Mateřským centrem a Lesy ČR
totiž připravilo za podpory Jihočeského kraje dětský den věnovaný
lesu a životu v něm.
Salesiánský dětský den je již tradiční akce, která se doposud
vždy konala na přelomu května a června. Kvůli mimořádným
opatřením na jaře tohoto roku se ale přesunula právě na druhý
týden v září. Na účast to však nemělo vliv. Své dobrodružství si sem
přišlo prožít na 200 dětí spolu se svými rodinnými příslušníky.
Účastníci hledali a určovali houby, zjišťovali, v jakých
obydlích bydlí lesní zvěř, poznávali zvuky lesa, lovili divočáka, nebo
dokonce slaňovali ze skály. Za každou takto splněnou disciplínu
získali razítko a s kartou vyplněnou razítky si pak mohli vyzvednout
odměnu. Čím více razítek – tím větší odměna.
Účastníci si vybírali především věci do školy, pastelky, fixy, pravítka,
zkrátka to, co brzy využijí. Kromě samotných stanovišť bylo pro
účastníky připraveno hned několik doplňkových atrakcí. Za určitý
počet razítek si děti mohly jít zaskákat do nafukovacího hradu,
nechat si na obličej namalovat zajímavý motiv či si vyrobit vlastní
připínací placku. Celý program pak doplnila streetdance
vystoupení
budějovické
taneční
skupiny
Budside.
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LETNÍ TÁBORY
Léto je ve Středisku vždycky ve znamení chaloupek a
táborů. Naštěstí covidová situace nebyla tak nepříznivá jako na
jaře, či na podzim, a tak jsme i za pomoci přísných hygienických
opatření, mohli tábory uskutečnit. A že zájem byl obrovský!
Aktivity jsme se snažili izolovat od běžné populace a realizovat je co
nejvíce ve volné přírodě. Vynechali jsme návštěvy ve
vnitřních zábavných centrech. Abychom rodičům vyšli vstříc,
tábory probíhaly paralelně pro různé věkové kategorie. Rodiče tak
mohli přihlásit najednou i sourozenecké dvojice či trojice.

CHALOUPKY
CESTA KOLEM SVĚTA - 1. - 8. 7. - 17 účastníků (holky i kluci 7 - 8 let)
Partička, která se usídlila na Pořešínci, se rozhodla cestovat kolem
světa společně s Willy Fogem a pomáhala mu překonávat
překážky, které na jejich cestě společně potkávali. Podívali se do
Austrálie, Ameriky, a to vše stihli za 8 dní. Naši dobrodruzi se po cestě
naučili spoustu nového o světě, ale tím nejdůležitějším bylo to, že
prožili dobrodružství, na které budou moci dlouho vzpomínat.
PROTECTORES TEMPORIS - 11. - 19. 7. - 18 účastníků (kluci 9 - 10 let)
Nejmladší klučičí skupina si během své chaloupky trochu zahrávala
s časem. Pomocí přístroje, který uměl cestovat v čase, navštívili
nejrůznější časová období. Během svých cest se před ně postavila
nejedna výzva, ale za jejich překonání si mohli přisypat písek času,
který jim ve finále velmi pomohl.
TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LESA - 28. 7. - 5. 8. - 13 účastníků (holky 9 10 let)
V kouzelném lese se děvčata na Ovčíně mohla potkat s
nejrůznějšími pohádkovými bytostmi, a to s těmi více i méně
známými. Společně odkrývala tajemství, které se týkalo mocného
čaroděje, který tak trochu skrýval svou pravou tvář.
PŘÍPAD SHAUN - 2. - 11. 7. - 18 účastníků (kluci 11 - 12 let)
Kluci na Ovčíně se rozhodli vyšetřit záhadné zmizení ovcí, ve kterém
měl prsty padouch Ovcočór. Ovcočór měl kolem sebe spoustu
kompliců, ale kluci se nezalekli a případ Shaun vyřešili.
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Událo se…
MAYSKÉ ZLATO - 19. - 28. 7. - 23 účastníků (holky 11 - 12 let)
Na Ovčíně se objevil záhadný máyský kalendář, kterému se holky
rozhodly přijít na kloub. Bylo na něm několik záhadných dat, které
by zpočátku vůbec nemusely dávat smysl. Holky se do záhady vrhly
po hlavě a nakonec ji rozluštily.
PROJEKT FRENEMY - 10. - 19. 7. - 17 účastníků (kluci 13 - 15 let)
Během chvíle se kluci na Tampíru ocitli ve virtuální realitě, ve které
je čekalo několik nástrah. Virtuální realita je zrádná a je v ní všechno
možné. Kluci se však nenechali zmást systémem jedniček a nul.
ZMAŘENÁ LOUPEŽ - 1. - 10. 7. - 24 účastníků (holky 13 - 15 let)
Loupež vzácných artefaktů se pokusily překazit nejstarší holky na
Tampíru. Musely kvůli tomu cestovat téměř po celém světě na místa,
kde artefakty mizely. Vše bylo podpořeno velmi tajemnou
atmosférou.
AŤ MÍR DÁL ZŮSTÁVÁ S TOUTO KRAJINOU - 20. - 30. 7. - 29 účastníků
(holky i kluci 14 - 17 let)
Česká moderní historie by měla být mezi lidmi připomínaná stále
dokola, a tak se naši nejstarší rozhodli si ji projít. Začali v roce 1918 a
skončili po revoluci v roce 1989. Celou dobou procházeli události,
které zažívali předchozí generace, a to jak ty vesele tak i ty méně
veselé.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
HORSE CAMP - 24. - 28. 8. - 15 účastníků
Skupinka holek a kluků se v rámci příměstského tábora podívala na
ranč s koňmi v nedalekých Homolích. Během týdne se o koních
dozvídali nejrůznější informace, na koních jezdili, ale v neposlední
řadě i kydali, což je stejně důležitou součástí v péči o koně. Nakonec
splnili jezdecké zkoušky a stali se tak oficiálními jezdci a jezdkyněmi.
BABY CAMP I. - 13. - 17. 7. - 16 účastníků
Pohádky se popletly, a tak děti během baby campu měly za úkol
zase pohádky poskládat správně, tak jak ve skutečnosti fungují.
Viděly se s ježibabou, třemi prasátky či Jeníčkem a Mařenkou. Ze
začátku vůbec nebylo jasné, jak to dopadlo, ale děti se toho úkolu
chopily tak, že se vše obrátilo v dobré.
BABY CAMP II. - 13. - 17. 7. - 20 účastníků
Čas je pěkně zapeklitá věc. Jak to s ním vlastně je se dozvídaly děti
z baby campu II. Padaly otázky, jestli je lepší být spíše rychlejší, nebo
pomalejší, a proč. Děti se v týdnu potkávaly s nejrůznějšími bytostmi,
které jim na tyto otázky po svém odpovídaly.
ADVENTURE CAMP - 24. - 28. 8. - 30 účastníků
Adventure se z angličtiny překládá jako dobrodružství, a toho si
účastníci užili během týdne mnoho. Měli možnost bruslit na ledě,
hrát nejrůznější sportovní hry jako florbal, basketbal či fotbal.
Společně se vydali i na výlet a celý týden zakončili velkou garden
party.
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Novinky…
VČELY
Novinkou v našich letošních aktivitách je včelaření.
Salesiánský med produkujeme v obci Milíkovice nedaleko
Kamenného Újezdu ve spolupráci s místním společenstvím
Salesiánských spolupracovníků.
Ambicí této činnosti v budoucnosti je zrod nového finančního
zdroje, který podpoří práci s mladými v našem Středisku. V letošním
roce jsme teprve začali a vytočili 140 kg medu, který si můžete
zakoupit na vrátnici Střediska. Bližší informace naleznete na
webových stránkách www.salesianskymed.cz.

MED-Máme environmentální den
V letošním roce jsme také realizovali ve spolupráci se
statutárním městem České Budějovice projekt „MED – Máme
environmentální den“ pro děti ve věku od 3 do 13 let.
Cílem bylo budování kladného vztahu dětí i mladých lidí k přírodě,
všemu živému i neživému v ní a také vzbuzování zájmu o ekologické
problémy.
V rámci několika setkání se děti seznámily s historií i biologií včely
medonosné, naučili se pojmenovat jedince ve včelstvu na základě
pohlaví, rozlišit různá zaměstnání včelích dělnic, jak komunikují a jak
se orientují v prostoru, co znamená opylování, rojení a šlechtění
včel. Osvětlili jsme jim získávání, zpracování a využití včelích
produktů. Děti si mohly vyrobit i svůj malý hmyzí domeček. Kdo
chtěl, mohl se aktivně zapojit i do procesu odvíčkování, ometání
včelek z plástů, popř. starší děti by mohli pomoci i zakouřit včely
dýmákem. Díky finanční podpoře města jsme mohli zakoupit
medomed, včelařské ochranné oblečení a jiné pomůcky potřebné
ke včelaření.

Tento projekt je spolufinancován statutárním městem
České Budějovice.
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Ekonomické okénko
Financování organizace
Financování provozu a činností Salesiánského střediska mládeže
v Českých Budějovicích je vícezdrojové.
Vlastní zdroje organizace představují hlavně účastnické poplatky
(za zájmové kroužky a pořádané akce). Důležitou části vlastních
zdrojů jsou tržby z pronájmů objektů na Kvildě a v Novohradských
horách. Od letošního roku máme nový zdroj financování – prodej
medu z produkce vlastních včel.
Cizí zdroje organizace představují z veliké části dotace od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a
sociálních věcí. Druhou, též významnou, položkou jsou získané
dotace a granty od místní samosprávy, případně nadací.

Účet veřejné
sbírky veden u
RaiffeisenBANK
7336774001/5500

Neopomenutelnou součástí cizích příjmů jsou dary.

Dary
Celková výše finančních darů k 30. 11. 2020 činí 97 451 Kč. Tyto
prostředky využijeme hlavně na dofinancování nezbytného
vybavení a materiálu pro činnost s dětmi a mládeží.

Aktuální stav účtu
(po zaplacení poplatků bance)

k 30. 11. 2020 tedy
činní 121 880,74 Kč.

Průběh veřejné sbírky
V letošním roce, vzhledem ke všem omezujícím opatřením, byly
příjmy na účtu veřejné sbírky pouze dary ve výši 600 Kč a výtěžky
z kasiček ve výši 3 983 Kč.
Z účtu veřejné sbírky jsme pořídili nové horolezecké vybavení na
zajištění nejen kroužků, ale i lanových aktivit během léta na
chaloupkách – letních táborech nebo příměstských táborech a to
ve výši 40 043 Kč.

V současnosti je na účtu 121 880,74 Kč.
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